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1.rivemos oca$1ao, em nossa ultima 
ildi,ão de externar toda a nossa so
licitude pela cidade sagrada dos Pa· 
J)as, pela Roma ;:;loriosa que é a rn
J:ieça e a mãe de todas us cidudus 
~ristãs. 
' Os comentários que a este rcspei• 
~o tecemos coincidem pormenori~a
oamente com os que fez a Rádio Va
ticana, segumlo despacho telegr:ífi.
co publicado por nossos jornais diá
!l.'ios, e que reproduzimos em nossa 
edição de boje. Nada temos a acrcs
j:;entar sobre o assunto, senão que a 
queda de Mussolini torna extrnordi-

, :1.1ariamente propicia a situac;:ão, parn 
f1Ue Uoma seja considerada eid:de 
·aberta. Fa.;:amos nossos mell1ores vo
tos para que assim suceda na ren!i
!iade. 

. Um telegrama proveúiento de Zu
:rique parece dar inicio à uma rnauo
i:ira que certamente vai cre~cer ,Je 
:Vulto depois da guerra: informa q:ie 
~<os capitalistas, a classe média e os 
!interesses da Igreja, que antes se 
~chavam, na Itália, aiiados ao fas
~isruo, enxameiam agora cm torno 
~e Badog-lio como ele uma táboa de 
\salvação. Onde se colocarão os fas
[t;istas com tendência socialista que 
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" L E G· 1 O N A R I O " 
Recebemos do· Exmo. e Revmo. Sr, 

D. Pio Freitas, Bispo de Joinville, 
uma carta da qual transcrevemos o 
seg·tünte trecho: 

«Prnzadissimo Sr. 
Apresento minba moç;ão ue feli

citação e aplauso pela perseverança 
e denodo desse apreciado jornal ern 
defender a boa causa e pelo constan
te prog-resso que tem l'.ealizado,, for
necen.do semanalmente matéria áliun
dante de lóitura variada, intei;ess::w: 
te e edificante a 'seus assinantes. Fa
ço votos {•ara que- assim se mailtenba 

· indefinidamente, a .não ser que melho
re ainda. «Prosib. é o nosso desejo. 

Com atenciosas saudaçõés e pro
testos de muita estima e apreço. 

Servo dedicado, 
·;· Pio ll'reitas, Bispo de .Join ville>>. 

S. Exeia. Uevma. teve a genero,ii. 
dade de nos. enviar um donativo, to
mando ainda assiuaturns do LlDGW
N AR-10 para . as Congregações Ma
rianas de sua Diocese. 

As palavras bondosas de S. E:!.cia., 
de apoio e aplauso à orientação des
ta folha, são um estimulo que nos eo11 
forta e auxilia poderosamente, pel~•, 
quais somos profundamente gratos a 
S. Excia. Revma. 

JUBILEU EPlSCOPA.L E ACAO CATOLICA A VIAGEM ao JXMO. E REVMO. 
SR. ARCEBISPO UORIO OE JANEIRO Inaugur~~a. a. sede ~'da Àção CatoUca 

Xo dia 20 pp., tiveram '.foicio· as 
eomemora~ões do auo :.jubilar ,fo 
Episcopado .de. S.' Eséiil.., Revma., o 
Sr. D. José Mauricio'da · Rocha; ·Bis
po Dio.cesano · de Bragantà, 

S. Excia. Hevma;, que por seus .re· 
levantes dotes intelectuais ~·. mçrais 
é Unia das figuras de niàiór desfaqtie 
do l!:piscopado, . foi· .. O pdnÚlÍl'o/fü/3. 
po de Corumbá, Diocese na qtvil 
vencev com. iüdomavcl zelo' apostóli
co os mais ingentes o:bstáculos; ,le
correntcs, · quet· da .falta · de Clero, 
quer das condições ·· locais. Teve lát·
ga· 1·cpereussão, na ópoc·a, uma éntre
vísta conccdicfa por S. Excia. Revrua. 
h <<Gazetà de Noticias» do Rio, .Je 
,Taneiro, àrdcnte apelo ao Bi·asil Cn
tólieo, pai-a a solução dos problemas 
cspil-ituais e temporais do nosso, po
vo sertanejo. 

Em Cornmbá, p.ul.ilitou ainda S. 
Excia. Hcvma, uma Carta Pastol'al, 
rnfercnte ao patrimônio da Dioee:;e, 
cm que patenteava. os esforços e re
sultados o~tidos neste assunto. 

formosa e substanciosa Pastoral r1e 
sàudação ao povo de Bragança. Em 
1.928, S. E~efa. Hevma. aproveitava 
o jubileu sacerdotaL<lo Santo Padre 
Pio. XI, para: estimular; por meio de 
nova , Pastoral, a devoção de selis 
diocesanos para. .com a Santa Sé. A 
construção dá.Igreja do Rosá,rio, .em 
1.929, foi :objeto., de,,-nov·a Pastor,ll, 
em que o zeloso. Prélado doutrinou 
sobi•e o respeito devido à Casa. de 
Deus, e. a gencrosida<le · com que os 
fiéis ,levem concorrer. para dar es~ 
plcndor· à. sua· const1·ução. Em 1.031 
ocorreu o·XV Centenário. do Conci
lio de· Efcso, e o VII· Centenário eh 
mort.e de Santo Antônio; a Pastoral 
esct·if~ sobre .. estes assuntos. por S. 

de Braga.nça, 
acontecimentos, de que o País vinliil. 
sendo teatro. Publicou, tambem, S. 
Excia. Revma. 'uma instrução sohrc 
o protestantismo, e, ein 1.937, uma 
Pastoml sobre o 10:0 aniversário <la 
instalaçãc da. Diocese, em que mere• 
cem especialissimo registro as con. 
sideril;ões oportunas ·sobre o comu~ 
nismo. l\las o perigo vermelho . não 
desarmava. Em 1.938, S. fü,:cia. 
Revma. voltava ao assunto, com urn:i. 
publicação, prática e inotrutiva, eo,\1 
11ue ptevenia seus diocesa110s couth 
40 Comm1ismo ateu e seus aliadog». 
Em 1.940, al;11ma:do · justamente c-om 
a desagregação da familia, no Brasil, 
S. Excia. Hevma. funda a Liga de 
Defesa dà Familiri, cujos excelentes 
estatutos tambem vieram· a lume em 
1JJ40. . 

AÇÃO CATOLICA 

Tão aposlcjlico Prelado, uão po,fo
ria deixar de consagrar um ·cuiclado 
todo ekpecial à milicia maxima de 
nosso a1:iostolado leigo, fundada por 
Pio. XI. Assim, em Ul35; publicou 
unia importantíssima r'astoml sobre 
a Ação Católica, apelo .ardente pa,·a 

FOUTALEZA, (ASA,PRESS) -
Chegou a esta capital· D.- Jaime Ca
uiara, Arcebispo eleito do Rio de 
J anefro. O Prelado · brasileiro foi 
recebido entusiasticamente, notan• 
do-se a presença de altas autorida
des Eclcsiasticas, civis e militares 
e 'enorme missa popular. P. Jaime 
Gamara foi saudadopelo Padre Ar• 
quimedes Brnno, tendo o Arcebis
po respondido com uma ·vibraot~ 
oração. 

I<'ORTALEZA, (ASAPRESS) 
D. Jaime Gamara, aqui' chegado dia 
29 contiuua · recebendo as roais ex
pt·essivas demonstrações· de simpa
tia por parle dos catolicos· · cearen• 
ses. Falando à i·eportagem, o novo 
Arcebispo do Rio de JàMiro decla-. 

rou que pretende demorar-se de~ 
dias neste Estai!o, seguindo, depoifl 
para o sul do país. · 

FORTALEZA, (ASAPRESS) -
D. Jaime Camara deixou dia 30 est~ 
cai-ifal seguindo para Baturité, on<lé 
fiéará cinco dias. Nessa cidade cea
rense o novo Arcebispo do Rio da 
Janeiro· :fará o retiro espiritual nd 
Convento dos ]'ranciscanos, scguin• 
do, depois, para Uossoró, No Pala.• 
cio Arquiei>iscopal, onde se encon-i 
tra hospedado, • D. Jaime Camara; 
falando a nosso representante,. dis• 
se:. «Envio, com grande pi·azer, aos! 
eatóÚéos do Brasil_ inteiro, por in• 

termedio ela 
bençãos». 

Asapress, as minha:;/ 

JUBILEU DE SUA EXCIA. REVMA. O 
SNR. UOM HEL VECIO GOMES DE OLIVEIRA 

c:;:=:=."::.·=======cc=================== 

'l'ransferido para a Diocese. (lc 
Braganta, S. Excia; Ifovma. alí desen
volveu importantes atividades oa~
torais, meree~nde-lhe especiàl e'ui<la
do, o incremento das vocações e a 
estrutura<;ão do apostolado dos Lú-

Excia; Revma. é certamente das 
mais bela~ e.piedosas que ténba pu
blicado.· }"Jntrementes, o Brasil pa3· 
sava·):ior importantes· acontecimentos 
po-litfoos,· e. caminhava para L!'a~~
forn1a~.ões, ,p~r.ante as quais cumpl'io 
5 opinião católica tomar posic;ão. Com 
grande clarbiidência e segurança de 
'principios; S. ·Excia; Revma. publi
cóu, em 1.932,. uína Pastoral sobre a 
futura constituição, e, ém 1.933, tioh 
o titulo, «P~lõ Brasil», uma coletá
nea de .ea.Has;, éntrevistas e outros 
àocumcnths,, rêf.erentes. aos nota veis 

que ós' fiéis coadjuvassem a Igre;j:i, A· Arquidiocese. de' J.fariana pri, . 
nas tão vastas atividades. que dela meira Diocese níineira, está todà cn• 

19;00.horas - Na Catedral: - fa,i 
Vesperas: Solenes de N. Senhora dàj 
Gloria, 6ficiando o Exmo. e Revmó, 
Sr. Dom .. Inóéêncio, d. Bispo Dioce~ 

ROMA DEVIA SER " CIDADE ABERTA " 
rcc-Jamam as condições. do mU!hlo g-alanada para à.s ·festas comemora-

gos. . . · . . . · · moderno. tirns do jubiléu de prata· do feliz e 
De olbos con$tantc1ucnte atehb>s f ESTA DA BOA MORTE --Pa.·a O <lesenvolvimcuto da A. e. fectrnclo Episcopado de S. E:s:cia. 

. para Lodos os proufo11ias uit atuali· em B.r.aaan,•a, s. Excia. Hevma. não Renna. o Sr. Arcebispo llíetropóli-
í A emissora elo Vaticano irracliou, na àe todo o mundo. O Santo Padre de.·- 'l l 1i' I' · S' D J ·, ,. ' t 1 '[ · D·. H 1· '·· G · "'cite de 24 do corrente, um impor- (ate, 0 ""xmo. e ,evmo; r. · · os~ A VISO te1u poupado os rnuis desvelados OJS· ano < e " arrnna om · e vceio u-
•· seja· sinceramente acreditar que as l'.l!auricio da .. Rocha. tem t>nhliéaJo · · mes de Oliveira. 
lante comentário à carta que o San- bombas não foram intencionalinente forço~. Deste carinho Lodo especial 
lo Padt·e enviou, em data de 20 de l,rnçadas contra a Basilica. Que 

O 
San- para, ª inStru,;ão de sehs diócc~aui,s As J\ovenas · começarão -no dia 6 pa1'a com a A. C .. ,é nwni.fcsta,:~o Encerrando as comemo.rações ju-

Sulho, p. p. ao Emo. Vigário Geral to Padre não tenha mencionado os várias.caitus Pªstºl'ªis,' em que, corn. (seis) de Agosto, ·termina:n.clo co.:n muito expi·essiva o fato de que Sua bilares em homenagem' ao. g1·amle' 

s~no de · Campáriha. · 
'fei'minando o Oficio, nas igreja~ 

- · Catedral, Qarmo, · S. F'rancisc,o; 
Confral'i.a e · l\Iercês, .muitos Sa:cer• 
dotes atend. erâ'o aos fiéis nas santa{ 
coufi~sões, para a Comunbão gera,/ 
<lo dia 15. ua diocese de Roma b' · ·1· d · • d o desassombro e. a .sc!l'Ul'"il''ª q11e.,j',1e · · · · L' • R • 1·· b '! · J' d " "' . o Jetivos mi 1tares ataca os nao e- - ~ ~ tradicional piocissifo ,da mesma, 110 .,,,;,,;c1~. · evma. qmz qne a cel'imô!1Ía metropo 1ta ras1 e1rô, rea iza as. Ja 

A declaração irradiada diz o se- ve causar surpresa, pois ·é assunto que são próprios, focalisa os 1,nais imp<H'- di·a•·i4 ·a, s .. 9·_·. (no·ve· )· '·oi·as ., e'· d.e e,, inaugurnl de seu ano_ J'ub .. i'lar foss.·e em cem purú4uias de sua magnifica"·········-- - ··:· :·:· ·:-. ·· - ·.· · ·., · · · · · · 
guinte: não lhe diz respeito. Ele déclarou .ex- tantes aspectos das quest'ões, que in- . . . .. u 1 •v 11:º mesmo. tempo a inauguração ·d.a Arquidiocese, será . executado em · DIA 15 DE AGOSTO - DOMINGQ· 

"Nos ultimos di<1-s, tem sido veicu- pressamente em sua carta que -aqueles foressam à Tgrejá ou empolgarn' a. registrar que -tal procissão ha 3() sede dá.A .. C. Bragantina, em exca~ • l\Iariana um excelente programa <le Dia:Jubila.r · 
lada pela imprensa uma informação dolot'osos acontecimentos _tinham pi·o- opinião publica. Em 1.0.27 àp:trecéU a (tri~t.~)' ª· nós. p' assa. dos. foi sus1·Jensa. l t f' t 1 d. · · ·1 fe,ti·v1·dac1e· s, e· orno .preito de .piedosa 
fornecida pela agencia de r,::>ticias a- vado' 0 que ele sempre advertira, isto · en e t con or nve pre 10 especia · ~ De· 5 a 7· horas -, Em 

, !emã, segundo a qual o Santo Padre , · · t 1m t · s· 1 e =========:==~=====;::±=================~ · mente adquirido· parn tal fim por gratidão a quem tem si.do ·o gr~nµe todas·'ª~ 
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11

~e;t;:r~~:i:o:sp;t;~:, ~~\cjas :n::!se

1

:imp~bg~:u:~oct~;. 
titaque a Roma, P. que o encarregado mo q,ue fossem. toml1,das medidas de . . ., . · . . . · · .. ·· · .. · com capacidade ·para cerca de 500 co lustros. · fiéis, .pelàs intenções do Exmo .. Sr, 
ide. negocios americano j,mto à Santa precaução. fün sua carlél, 0 Papa de- . . . .. . '· . . · ', e,,!JC"':•·'"t'"S. S t - l l l Arcebispo llíetro-poHtanova saber:_, , , T" d d · · v,.,uu ~ em pre cu.;:ao- ce çm naca rca - . 
e:~-t·;:onf!~:;~~rteri~Ol~di ~~~~~l:ri~ ct'}arou que _s.u:its palavra~.·' nãom· :: -~.Pe:= . Colltiuu;ru ª .. suc·a.·dc1·,.se a~- .~~.ªi .. 1f-·'·"'e1~t.1.'·e'ri.;ó\ '.·p'or.t .. aht .. ,;s ·o .. · níai; ~r~oro. su . <;:.ar· tnas s.omeúte. ª.· l'frniar seus seu- Ação.·Pd.e.' gid· ·aças, sd·.antifica(;ãO do Clc~ • ,navam a 1nc1 ar o. rancor as ~ . · . . .. . . . . , . . , .. · .. , · · . ·. . A SOLENIDADE INAUGU" \T . d f' .• · · ·· t . ro e az · o mun o. 
P,<! Estado, na tarôe de rn de jnlho, ,ias a msistir no nobrt,. ·reconhecimen- . 'Ú•staç:õcs de a-pláuso: por m9titô·:; da-'- .;.de. t~dOS ·os'àj)latisos. e a m~io1· das. .. . . . n'' E - . fü i.J tt'.Tl~l}t''.~ . °,'c2n. iança rl_o· s<::. AX l':t• 8,00 horas~ Nà Catedral: - Sole-

. tlia em que ocorreu o referido ataqur.. ,
0 

da excelsa conc"pça.o de Roma.\ ,.1. • .1 1. "' -1·) f' d hc1waos cn;e º. autor pod'•rw, wcc- A S DE oidrnat_, .. o Uma, Chefe cspmt. ual e • ·· p t·r· l .1 E R · T ., 
1 

b · . ·. . puv 1ca~ao co 1yro «,;.m e esa. a .... •. .,·- ·, .. ,· .. · e ·• •• 1. _. 1:,, -t· ... A: ·a· . • nissimo on 11ca uo •xmo. e .cv;uo. 
"'b'*'''·: ~-,,r.•,:,. en}9;;.,ià\~·':!itc l\f!Jl'. .gue :un as as no- ......... · .. Com· ... r-' ·"o·.·º·· k«o,··a· e· ve· .... s·e· .• a"·~n- . . .. - . ·: . ,· . . . .· .· . . . . .bet.·, ac1u1. ·a . su.a.-.·•.·. pa .. "'·-.111· a·.·. ··.-- ~Jll."C· . . <.1ue1" 1..,::;nno r a::; º.i., a I qm i.oce,e S .. A .. b' .J b.l d . b -··; . ·.""''"'Í.ic-·1·,,~·.";;ti,;'.,4l:Js·.;;<ls(l"Í{rn''.··•~.'1;:i.~e' ·'·d·e'(;tffu.fd. ·a\,·'de···· . '-'lj,Çlj - """' • ~~ :Ah r, t I,! d ,1 n. . . l; ] f lCC lSpO li ia O COlll a 011,. i.;,. ~ =v .. vlU. ecu. - · tuado "qcte''Rõiiiâ'.'ê"''.õf~.;3fd'.í1êtê'''ii:ftitir:t""'h'~l-l,q,,;;'/'!llo o..:..~~t lh•r,a\l-t()r,l~;,,w~,,~~ ... ?;~MW$f'ltri:tlni~",,;(Pt{l.-l'4,S;ik:~~;;ívtôtalt,;,,,,..;s','f<•;,,,/H,/Q;Jl0. ~l'.~i,. ~()l;,·~ • .J.:!n!@<l~/WÍ,jl .~,; }í.aria.JJ~· rcn<le esta: homen_agem, . '. .· . . .· ·. • . . .E ' R' :· . í . . . . · 

~u~~:1~:;t0;alient~,t bciri claramente. ma ,cousa. sem iguai. Essa. síngu'Jarida.:." Plinio COi'\'Ca de Olivei1•á:;: . - . . . Co1~ced:i DGu1 a V. Exciá. ,iiiatitrl~s . Jtõ E~{ii~~"!fot'itJo~'·:sí1:'~;1erl)'i~ê\, . .:~· ""c'{út' 'lt;titstí~~<llí~'t%iít\á~.,;;í'lt~~l:~o,<'4-1s~~llfJ~~J-s?fi"lr4fl'}"c!it"~~N;}H~l:llii• 
l!S. providericias tomadas peio Santo de d~v!a_ sei~ respeí~ada n~;, .. b1teresses Da eort-c$pom.lendia · recehicla. pelo at1.os de. vida, para· a ·satisfação de S,'1no, foi rna:igurnda a. ses$ão, fo~ · 1tic c-:_i.:;e _e o artior fb.rá vilmpite n_o,s '. R\~ ~nef b?st

º . eri· •. ºª. ~~:, 'l '· · 
.'factre, com referencia ao bombardeio d?. c1v1h~-:çao, da. humam~ade e_.do t , l' ..• ,.,.. · · ttl~t·t~,. guz,tr e aplaudir os ucncficios sem mando parte a mesa, alem ,dos ora- corac;oe::; uem formados de scu:1 ·pw~ p'J,. 1

1s: rc~º .. rspAos,E,:~P~~' h ¼ \~

8 

amor crS1tao Essa declaraça\> do S,m~ au oi, iaJ.Sc ~y0'11Q~ aqui . •. - 00 t · · · r · · b 't ' . clorc~ o H.el'l•10 Sr Pc f. niz Pcln.o dnsos a•·onidio·cesano~ ic ,.u os e uo. 0 · an,;cLo Ov~),~ 
t,c Roma, uma vez que tantos rumo- to Padre t~l como outras, não foi to ,icos. • a a que ªº.~ t;lt.o ICOS ras_r e1ros. . ., . :' • . . ·.-.: . . ;' ' .. ' -·,-. ' . . . .. . . rá 'a tl'il.)llna sagrada o Exmo •. e 
~·cs ·se éspalha:·am a proposito. . ., . · ' d !- r . . . r . tt·,,uxe sua <<hm oefe-a du A<·ao Ca- .\. ~1~tcntc (,ei,.d da A. C. e mcmJ,o Nc.;ta preciosa oportumuade ª. ,\ ... p - ·s D H 13 , 

Duas coisas foram feitas pelo '.3m1- dmb.g"ida ª 
1
und1 0b5

1
."e igert·antcTs, i;ias ·ª Do Exmo. u H.cnuo. Sr. Dom Hei- túiicà». cspécialim:nt~ a 110;,a ar- ela Comissão l·'ioYinciul da A. C., o ouidioce 0 e de Mariana e todos ~s "evrn:'; · ~· · om; ngo .·'ressane oa 

t p d . t 
I 

b b am os os a os· e 1gcran es. cria s1- . . G .. .. . . . ·- . ' . . ., . • · . I' . S , , . 1 • r , 1, . , , . ·- . ; . . . . . . AraUJO Bispo D10cesano de Gua:m-. 
. o a 1·e: v1:,i ou....,os ugai·es om .ir- do possive.l na verdade tornar Roma "1-CCW orn.es -d·e 0!1vQira, Arceb1sp" doro.sa. J.UY.cntúde .. catolrna, para ª. te1,tn~ .. upc.110t tos '-C\lllos. e,;, catoltco:, brasileiros, cn.t.re os qua.1s , ' · 
;Jcados e escreveu· .umn carta ao Vi- · l · · ' 1 · ,l,,o·ostun·tnos •n pe. gario Geral de Roma, a saber: "cidade aberta" e deve ser lainentado 1\letropolitano de.Mar(íilla';. . .. qu3:,. ? seu ot11~0 .• ivro lr.111 tjUC ser ·" ' · . e LEGIO.N». tIO jul.iiloso :se ,inclue· · ,. 12.00 -:hs . .:..._,No Seniinái;io ·l\Iainrt' 
. l.o _ v-

151
-ta ao cenari·o do boinbor- que pelo meno·s até o pres':nte mo- Ap. enasºhoJ'e·· sic i·m· e',t1:0 ·

11
· ~e ·

0 
cor-· o ~at.1ual de: 11:litura qüotidiana em A sessão foi aberta com a e.xccu- elcrat·áo suas máb. ardentes, pr_eees ·A!· '. :r'· •· 1· . f · •• d . E .. " · 

º t . . • t h 'd feit . . . , . .. .. 4 • . .. tti~ô'··-·· . t f' , J l . - ltfs ff l' t" ,.. . N S h J, C . . l' moço o !Cla, o erec1 o ao xmo• 
í:leio (nesse ponto o loc.utor forneceu m~ 0 isso ;a~, en ª- 51 º. º· reio ó .seu lindo p1;és~1i,(e 'de ·Péntc, A 

0
._qu~n. 0 5! l'Á;ra_ ª/er fü ci~ti ça~ t · . rn?~ 011 ificw O N.wiq- ª osso · e~i or esus . S1stº' sup i~. e Revmo. Arcebispo Dom Helvecio~ 

l:icrmeno1·es já conhecidos, sobre a vi· b Santo a_re .dnado 1tgpora tf~i~- cosles deste allo :· .«l!:m :defesa· da;. n· : · • ,_cn ;~ ·,no( s.). -.
11
< mi ira. or e gra o na ' em segui ª- ao que.º, ~xmo. e caudo selecionadas. Ben~aos. para o os: Exmos. Revmos. Srs. Nuneio Aoos~ 

sit.a. ·.de s. s. à Basílica dos. Lourenc;o em que. out1as e1 a es em so t1 o A,,~.to ca·t·0, 11-c~. . .. De ·Ih· eo·. u·. isp_o .an11go. a, · e vec10. Hev.mo. l\fons. h .. ohlv Vt".ªl'Iº. Gernl Yencrando Pastor e. Pal, t'l' .A· b. 8 . p · ·f . - t · ,. ·t d·· d est r ao •• «» • ....,,. vo- e.. • D .1,. •.· .:p. W ·. , . . ·. "'. "' · · 0100· rce 1spos e 1spos· · re ei-i 
ti a zona bombai·deada na tarde de 19 crnvcunep e. ,n~m ~ixa . e ª . :f • . . ·. t ,, _ • a· :l . . . .O tevino .. e. · al.dom1ro A,va. da D10ccse lcz um 1l1sCUl'SO de sa:.i- ' ., ·. · ' · · 
!.:le julho). Tudo isso foi feito de aco1·- par de que igreJas tem sido destrm- c;;:-;ar que, _a1~ e~ u~c:smt. o Cf s11a. . re1ig-â.. S •. J,': . J· ,: . ; . , .· '·. . . . PROGRAMA DAS FESTIVIDADES to Mumcipal, Autoridades Civis 8 
,., · das nos pa·1ses d·e · ambos os .. lados. O geucros,i .clcp1ca .. to . .1.·1a .. ,'.: Ja .•. ha, .. v1·ª··· m_o3 · .'1. ~,io .cm qt~e ex1H imm t~do O 1 e. 5'." · · · · · · · · Milita.re· s e· ao· Revmó. Cle-ro, .ha"en-'-'º cóm a caridosa atividade do Papa, · -, . Préza<lb Dr. Plinio. - Tenho p t ·· J 1 - d 13 · ' pa sua aualidade de Pai e Pastor de Santo Padre sabe tambem que .a irt- comprudo vario~ exemplares de seu ·c1 · · . · et O e erno<;ao ca p~pu :1~ao e ra- o pi'ograma das fcsfü'idades ju- do trê:i discursos a saber: ·Saudação, 
t;ua diocêsc. j~i:ia causada.ªº· C~rpo .Mistico ~e nrnguifico trahal_ho, yara foitura de ouv~ '.). · ª respello de .. seu liVl'o, ga~i~a~ n.eSLa grata ef_emerid~. As pa- bilares; se inicia a 13 do corrente, do Clero. Arquidiocesano ao. Sr. Ái:-

2.o. - Carla ao Vigario Geral: o C:·1sto pesa .muito. mais que a destrm- nossos. bons .sçnm1ar1s~as,, qu~, o t~m lo.uvoros e cdtícas ... Louvo1·e;; do~ laHas eloquentes foram coroadas de pcila. rccep,-,ão .sólenis.siiua do. Exuio. çebispo,. por Mons. Ali pio Odier tlt:i 
. Santo Padre endereçou uma carta ao çao de ~asas de Deu~, e que o des~aso saborúado a vales, louvando a Dcys que lcràm,. orÚfoa's. dos qúe nãoJc- caloro8os .aplaUS?S, . . : ltcv.· lilO. s/ Nui:tc.ío Ap,ost.6h.·c.o. Doíu Oliveira Presidente do. Ilustrissimti 

~igario Geral de Roma, com <lata de pdas leis da humanidade e .n1orahda:- que .concedeu·ª··, V; .. Exc.·ia ... teriipo '·.e' · ram; A yef<ladê porem é que :seu li- A orquestra sob a s. uperior e com- C h.d · '. V'óá ,· G . 1 d A·· ,_ .. · 
d d 

· t' 1 d d , · ·d·· ·t · 'd · · Bento Aloisi l\lasella, Emliaixador a i o e i 110 era o rceu1s-i ~o de julho. e, a J_us iça _e a person~ i ª- e p:.- talento (üo sentido farubcin de 'cora- Vl'Q, Jl_U uma rcrneu a,- e •Oportml1ô• . petcnte direção do Maestro Kipman, d·. sa d"- · E} . 11,. . . 
Ess,a carta foi publicada no orgão sam mmto . ma1sl qu~ a v10laçao dos o·c1u l) ;Jara 1.cv. ar à,. imp1'ên.~a.Ôbra d. e . sjnut)ição .. Só o titulo já é um pru- executou cm següida com not,ivcl da Santa ::ié no Brasil. Psª ºN'. ~ açAa.o. ªtº,1.' xmo e :Ivmo, 

ªa Cl
'dade n,ut1·a · · d d t d · monumentos cu turaJS. " · . · , . · . · ·. , o-r·amji Co*'o ·1~ d · r· d · l'- · · ·t ,·. 11· · _ · ; r101'te do d1·a 1 1·cze se1·a' ·re·1·ta so- r. · unc10 pos 

O 
mo, por "' oos. 

· e e m epen en e O T d . . S t p d tamanl)o foi ego doutrmano, esp11·1- "' · · "~ ª rc, ag ª eço- ue O rnacs ua 0 · mo das Bodas de Prata "' " · Côneo-o Dr. liafael Arcan;o Coelho 
lVaticano, o "Osservatorc Romano". u o JSso o an o a re ampla- t 

1 
A· h . 

1 
· · ·. traba ho e,crupuloso, ·o desassombro a(·ornpanhado com um • 1 lcJUe Hora Santa, nà Catedral, para · "' · · · ,, · ' 

:As agencias noticiosas estrangeiras mente julgou e ~Óndenou em s1:a du; ·. . c Cl ue -~ entretanto,,. ~lll .. , e os ensinamentos. {a} Pe. Al.al'Cll• musica de autoria de 'l;i~:· ~:i:1: : a Sa!ltificaçã9 do Cleró; pregando o 
2
·0 

Vigário Geral i Sauda.ç~o . aos; 
}iraram desse oi-gão o texto dessa cal'- mensa~e~ . .'~'udo _1sso, cont~d~, _nao ~ eito: o iseu! Ja ag·o1? se m o. per- ga. . a 1 b· . 1 t .· d. R · . · ., , Exmo. e H,evmo. Bispo Diocesano do E~mos. e Revmos. Srs. Arceli1spos ~ 
Ja: toma 111JUstJfiéavel uma vez m~:s que nute, nosso livro, sam uin pouco Confedcl'ação Nat:1ioi1al. Federação ,1 -~; ca illl 

011 ª · 0 \CVmo •. 1 e. Valcn~a. · ·· · · Bispos, Clero e i\utoridades;' pelei 
Com l·clação à c;;rta escrita pelo se levant7m as vozes na ocas1ao do atrazado, de dois ou mais.anos: s~ a Carioca Congregações )iarianàs oca-

11111
· _elus.º,. , . , . . , Sr. Cônego Fraiieiseo Vieira Bra,. 

~an.to Padre, deve ser dito o scguin- bomba1·de10 de Roma, para a~vogar divuJ.,-ação de suas otimas conside·, sião :i-euniã.o mebsal. ho111;osa1ne11te A_ o1qu?st1 a executou ainda a _q111.n- DIA 14 DE AGOS"'O. - SABA·DO ga .do Cabido da Catedral e Prof. <ld 
te: o Papa explica nesta carta o com profundo amor a preservaçao dos r õ º l' - r.··· ,. d · . . . ta srnfo,mt de Beethoven e «Umlhcr- • s-' · á · · . · · 
t1uanto ele t'ecomendarn a todos os mais excelsos atributos que distin- . aç _es, ttçocs, ive_sse vi~ -~ po~ :ex. presidida ·D:.-Benedifo Sous;. coiigra- ine 'fel!»; Especialmente convidado ~15m .. rio... . . . . • . . 
'·cligerantcs, de qualctucr dos lados, guem a dignidad.e. cristã e humana ,t. esse .cmpo, lllllltOS· male,, muitos. · tulam 0se valoros·o füler ·católico bri- J). l'l' · C . , d OI' · . (i,[)0 horns _;_· No Seniir.1ário 11-•a·ron ,OO h.mas - No t.rad1cional .Ss.i ,, ,- ' d . ·t · · · · . · o 1. uno orrea e 1vc11'a talou iu ~ . , .• · M ., . -· 
p.esdc o inicio do conflito, a se:rnran- para advogar essa pretenção .junto, a c,a,; res, Ullutas aupert1nencrns·tcr- lhan_ tJJ.traba.lho,de.•fesa 2:e11uiua A,,ffo . b·· o: ··u · ·., . ·e',. «Silo José»·:....,. Sag·ra.ção _do Alta..r nunario· enor: - ·Recepçao. 'rla~ - , . . . , • . . L' d I, .. d • D . · = • so re « · s 1 cais c,a Açao, atol!ca~ E · A 'd d . A · -
~a dos cidadãos paciiicos e dos mo- ambos os partidos beligerantes. 5e-1am cvi a 0 , 0 -Vlau o, 1ll om1- Cat'ólic'a bom corno calornsa apiova- •· t r . . • ·1 . . d E · Mor, mármol'e de Carrara, u1Íla das 'xmas. utorr a es, ssoCLa~ocs; 
numcntos culturais e religiosos. De O Santo Padre é o Pai de_ toqos. certamente. pouc~ avisados. ou· pou- i:ii? E~!D!J· U~v'Jtló. Nuncio Aposto- ~!t:1t s~r.; ~sou _n~s pa a~ras 

O 'n,!. ofci-tas do Clei'!!I. l\Iarianerise ao Sr. Fammas e Fiéis;· discurso de ofei:.; 
forma alguma essa' carta. constitue o Nesta guerra desposou verda?ei_ra- co lidos na male~·ia. . ·... . Ji_co .,Epis~~imcl.o .c.'plcna. aécitação ºe. <lo.«. fOCUlaJ a~itc_s ~ tudo O Rnt- Arc:ellis11o·, ofician().o O . Exmo., e ta dos presentes·ao Exmo. e Revroó4 

Primeiro documento de sua especic. mente a causa de Deus dos d!l'e1tos l" . · · 1 b . ·t. ·; t ·.,, !' ' uo · c Deus e sua JUS
t iça, e todas " Ju.bi·1a· do· · 1 . . . ' . . . ara que em rar cousas r1~ es 1. . citto rnos · esclatecidos Pe. Gllbricl , '· . - · · Revmo. Sr •. Nuncio Apostólico. · • · 

;Em mensagens do Santo Padre desde humanos e cr1Staos, que se encontram Par:, ,
0 1c. . r1 · .. ;,· ··t· ·.. Leal Dirotor<Baltàsar ·silveira Pre. as c01sas·,os scrao dadas de acr~s- 1800. horas._ Na Catedt· l• _ 

t>. inicio da guerra, encontramos de tão seriamente violados, da liberdade , ,, ~ mr nsar _ a, 011;~ra, .• rouxe eimo». 7,00 horas --,- Na Catedral Me. '- . . . . . . a • · 
9ua11do em quando demonstrações a de religião e da 1·eligiosa obse.rvancia <<E~ defesa· da ~çao· Cafoltea» ª pr~; sid!Íú.le Federa~ão Eulino Cardoso Os militalites da Ação Catófüa tropolitana: . - Missa Festiva, ceie• Or'."ç.ao · Gratulatona, Belo . Exmo .. ~ 
t~c respeito, que são imparcialmente dos fundamentos de urna verdadeira façao do Embai~ador da Santa Se Pr('sid~nte. Co11fcder11ção. executaram em seguida o Hino da brada pelo Exmu, e lfovmo, Sr. D. Revmo. Sr. Dom Francisco de Aqui-.. 
~"1·1'g1'da' ~ tod el · d h nova ordem.· M1'lho·es de catoJ1·cos se ' ' · ·· · o · no. Corre.'a, D. Ar. cebi.·spo .·de Cu1·a· b~ 
1.U s " os P as razoes e u- A. C.: alcançando ta1Ílbem grandó taV10, venerando Bispo Diocesano 
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tnanidade, civilização e amor cristão. voltam para o Representànte de Cris~ REUNIU SE EM TUCUMAN GRANDE s interesse a piiça Natal,. côro .e or· de .Pouso All)gre. _·Comunhão, das e membro.da Academia .Brasileira de·. 
Em particuJar chamamos a atenção bto, cujas intendçõdes somente podem se · · ' · ' A qucstra do maestro Kipman, A se,• Associações Heli.gÍosas., eÍn .. ieral. Letras; Te Deum e Benção do SS. 

t,ara a mensagem da Pascoa de Pio asear na ver a e e no amor 9-ue e~i- ~ Sacramento, · oficiando · o Exmo. e 
. ~II, cm 1941. na ocasião em qlle os' vo!ve a todos ~om a ~esm! srmpatia, • . - são se· euceroou com as eloquente~ 10,00 horas - No niesmo l:lémiuá- Révmo. Sr. Dom Emmariuel Goines 
teides acreos à [nglaterra estavam cuia voz e cuio coraçao nao se vol-. palavras do Exmo. e Revmo. Bispo rio: - Sessão Solene. - A seguir: de Oli · · ·t · -· d J b.· 

f;:Ill vig9r neste conflito. Nessa ciirta tarn unicame.ute para os catolié:os, ,mas SEM.B.lE'IA DA·· ACA-·0· .CAT. o· L·1·c· A ... . ARG. ENTINA· . Diocesano, repassadas de carinho qusi almo~o oferecido aos Exmos. Hevmos. . vcira, Vil uoso, l.l'mao o u 
1

" r>. Santo Padre declara todas as ra- sim para todos os cristão.s, mesmo 'exprimiu sua como,.ão p· elas homcna~ Srs N · A b' · B' _lado. •. . -. . , • · • aqueles que andam 1'ncertos,· em bus- " · · unem, rce tspos, · ispos, Na. pra"a .da Prefeitura.: - "!a.n1• 
toes que apresent:wa nos circulos res- ca da luz no·· m"1o da e· scuri'dão· destes gens que .recebeu. A orquestra exe• Ilmo. Cabido_ da Diocese ·de ·Campa~ :festanão. da cidade. de, "Iari·an"'a a~ 
ponsaveis e isso ·significa "os círculos . ~· . cutou ainda o Hino Po·ntificio. nha e Clero presente · " · u · · "' 
a:esponsaveis de ambos os lados" a- tempos, em busca de npvos ideais e Buenos Aire.s,., 1 de Julho· (Pol' queLe, ao · .. qual • Exmó Sr. Areebispo fazendo a sau-
f
. d f t' . l b l'd d d f Ih con,ipareceram . os d - . . 
lfil e e e 1var a rnvio a i I a e e num novo . cs orço pai-a um me or José. Richards, corr-0sponde.n.fe • de Bispos ·presentes. ==========================~===== atuo da cidade o Dr •• Josaphaf; 

Fu:1oª·a!:~e~:S!!fo:~~t~a~:r~: ~ezc1:: ~~~~~~~::.i-de lib:d::: :efe~a~;/~ N- G. em Buenos Aires). ~ A ve!J1a, Coino alo fiuàl do . segundo dia os PROTESTAN .. TE. ·s· ·-o· o N s TI Tu· E •. su· PR.EM. ·o ~u!;::edi~~:;:eitod muo. nl~cj~al. oG:~r. 
a:ar Roma "cidàde aberta" (nesse tre- bem-estar da humarúdade e que sa- e tr:1tlicioual cidade de. São· Miguçl de. Asscl')lbleia, organizou-se uma . · .· . · . . . .· , i~r. e 1veira cin; 
c::ho segue a passagem mencionada). bem hom·ar ~quele que tem nas mãos àe '.l,'ucuman, l.Jer~o da ii1dependeri• grande'jornada rcligiosó-patriotica, · 4.

1
%;'..JJliz:de·D.ireito·da .Comarca (1~ 

Na mesma carta o Santo Padre a- todo o destino Deus; o infinita-. eia argentina, foi _cenario; clctraqte eolocandocse na Cas;t Historica da OBSTAGUL.O A' POLITto·A DE BOA u1· ZINHANç·a· 1·11.fanana sau
d

ará aos 'Ei::mos. ~. 
tmnciou o fato da destruição da Ba- mente misericordioso mas tamberri in- três , dias, da .Quinfa .. , Assembleia I_u~ependeiÍcia. uma. placa ·.comemo~ · · · · · . W . Revnios. Arcebispos e Bispos e um., 
si!ica de São Louri=nço (fuori muri), finitamente justo. l!'ederal da Associat;ilo de Hóinens rativa dós 'f. º· s.teJ'os. Pélstc.riorínente, . represenfante da eidade de Anéhiet:t' 
,., · f ·d· ·. · · b' · N" Es · f · O correspondente Joh.11.·.w. White, da atitude de·desconf1·an· t d ~ ' s · A b.· F ·á · ,,orem o· ez e manen-a o Jet1va. ao ses. pensamentos oram expressos da Ação· C:it6lica da Arge·ntiria,· que .uina grande iniiltidiio diri

0
,,.in-se até· . · · ça:con ra os sau ar,. O r. rce 1spo. ar. ~ 

â. issc que a Basilica tinha sido com- claramente e sem nenhum a b'gu' · · · · da N. C. de Nova York afirmou- re· Estados Unidos res1'de no fato ·dos Sa· ud N S ·t P d ·R ª m i 1- cong1·egou 11 u mei:osas delegariões · <le o te.rriplo, para tt;az. er a anti.·.,,"'ª e ve· • . a~ao ao. an o a re o · evmo, · 
tJletamente destruída como foi decla- dade em sua ultima alocução refe d · céntemente: «As 'atividades do. pr.o• pro.testantes ianques. ter.em ''tldo a· Pe D O l d Ch p · • ·, 1 · ' • . to a a republica, · ·º 1ú11a ,delegação .. 11er.ad.a · imagem de ·Nossa Seiiho.m • · r. · r an O aves rovineia 
3:ado nos jornais, nem disse que a rente à situaç~o m~ndial dirigida aos , B r . · . . . . selitisino protestante .constittJem · o ridicula .pretensão de «levar o Cris. dos ·Salesianos. ' · ·. , 
tnaior_.parte da_ Basílica for.a destrui- Cardeaes. em ~ de 1ulho de 1943, por Ml. 0 ivrn. ' _- elas. Mercês: até .u.m. altar erigido na · · · · · · t· · · ·1· Ma· ·oh· . , . . 

1 
'l 1 "' 

1
, -.

1 
· · · I · · insuperàv .. el ob. stúculo da· política ifo. tamsmo» a ,uina civ_ 11zap. ão .cu3·a r a a.uv fla.mbea. d o 

í:la. O que ele disse foi que u:ma parte ocasião ~o seu dia patronimico. Nes- . h em < o ,,,xmo. e .evmo. "' ons. 'ra~à Independeh<iia. Depois da • ·• , · 7 . ..· UX • os~ Pe~,i~ 
1,nuito grande tinho1 sido destruída. sa aloC1]çãó,. o Santo Padre. mais uma . Agustiu Bnrréfo, Bispo dó,' Tucu-·~ · :faeià-n0Ite;:o·.'Êxri10. ·o ltêvmo: Móris, lfoa Vizinl.Jariça, .preconisada' P.elos cu_Jtura 

8 
creHgião,. são muito mais r.10

~,. d~sportist~ e Assocrn,ço!'ls. fae.-
De fato, a parte de frente da Ba- vez advogou a causa das .nações. opd- mau, par.ticiparam. ativar;iiêµte das· .{Proilan, li'ei:re~ra. Roinafé, µispo rle Estados Unidos». A asserção se fun- antigas 8 paris: que as:d,o .paJs, don. · hgrosas de· homens, que desfilará(). 

r;i!ica,. que se compóe de duas igrejas, midàs; a observação das leis de huma- i'CUlliÕes os Exce!eíit1ssinios Seriho• La Rioja, celebrou uma Missa cam- <lamenta ·no interessante livro <t~ÓS· de procedem ;estes ; «missionál'i03l>. . pela Prefeitura, rua D. Sílverio, Pao1 
está quase e mpletam nt de t ida n·d d ·d· bl. t · · sa ma. rcha para a .Boa Vizinhan"a» lac·o· · A • • · · l · ·. o e e s ru . .1 a e: na vi a p11 1ea e nes a ~erra, res Bispos de La Rioja, Çatamar- . pnl, em frente· à casa ·do Governo, " 1 ·· rquiepiscopa. - ru-mo. ao~ 
O altar-mór sofreu serios danos. Con- em qU<~ o ataque e a vingança 7stâo ca, Santiago del Estero, e Rosario. encerrando-se a solenidade com· a àe autoria de l\fr:. \Vhite. Conselho aos protestante&. jardins do Seminário· São José, aon-. 
tudo, a parte antiga, situada atrás, competindo um com o outro e fmal N b d d 1· · á · 1 · . · · • . · • Entre outros orado!'es falaram, na . consagração' dos· 'homei.i's· ·a. Ci-fato 'l ~ta· O ra; O autor• escreve ·suas . e S!3 rea 1zar um cora dramatizado; 
alem dos efeitos de alguns estilhaços, men~e .a observaçao das lei~ de h_u- sol.eno sessão ·de ahortnra. da' .As- R . C 1 1 . . d . exp_eriê.ncias com.Pr. º· vadas, pelos vin-. ·(o livro foi·escl'ito, - continua o pelos alunos dos dois Seminários· 
ficou intacta. Do mesmo modo a crip- mamdade na guerra aerea. Pio XII 3a- ei. . ª cu a.-se -que· mais · e· cmco a ator _;_ P.ara os milhões de ·protes- c · ·· ·· · · · · · · · · ,. 

· ta e .o tumulo de Pio IX. Portanto o mais .deixou de clamar em seis ·m··en- scmbléia,<.*> R P. Frederico Rode- mil hóm. ens assistira111 a e~sa. co- te e cinco anos ·de continuas via- , · om.acompan.hamento das bandas. füt , · é d · , · l · tautes inteligentes ·que habitam os d d d p 
Santo Padre não exagera; alem de ou- sagens e. noutras ocasiões. por preces, macher e, no sezundo · dia, o Dr. movedora dcmonstra,.,ãó de fe' · re~ 1ens · atrav s o terntono atmo, mnsica . a ei a e, ass~gem, Our~ _ • . Estados Unidos:1> e termina com· este P t t 
tros motivos ·,tem o ·direito de meneio- pela miserieordia divina e pela paz. Francisco· Valsecchi. Recordou o· ligiosa, tendo imensa· maioria, co- americano. re º•. e ouras. · · · . ! 

· ttar o fato, uma vez que essa Basili- São particularmente comovedoras as pl'imeiro os deveres da A~iío Caló~ mumiado. . White não é católico. Seu teste- conselho que deveria ·ser meditado Val.ii,sos presentes serão. ofereci. 
ca constituía uma posse do Estado f • 't J ~ · pelos «evangélicos.i da · Repúblíca d a V d J. b'I d · · , · · re erencias ª esse. • 1spei O na sua u - liea, em face da .sociedade per·verti- Na Assembleia de encerramento muuho portanto é valioso e não po- os 

O 
eneran ·º u. i ª 0 em uo~ 

'neutro do Vaticano. Todos os Estados tima encíclica "Mistici. Corporis''. E da; o segundo dh,se1itou i;obre o NOcedeu-se a leitura das conclusões .de ser acoimado, de.sectário. • do Norte: <a respeito deste assunto, m~Jlo .Rev;P!>.:, Ç}el'o Ârqt)idiocesano; 
neutros protestam quando ;!!bus ce !-' de fato uma toiTente de preces levan- «salario». · aprovadas. Como fecho de ouro devemos· nos convencer. que ·é. niuito · .das·, Associaçoes fü,Jigiosas ~. fiéis/ 
llã

1
~ at~avessaddos por aviões. Essa Ba,- ta-se. para o Ceu de todo o. mu.ndo Em honra. dos Prelado·s· e .:,i·. ".igen- ea· nt·o··u~s·e· ··um sole· ·n· 

8 
Te De·um·· na Durante os anos que viajou est.e- mais importante que os sul-ameri- sobresaindo: Paramentais completo" 

:si iça e uma as principais igrejas de catohco, em prol. de uma nova ·luz .. e ~ • ve em intimo contató com os oató- canos sejam ainigos dos Estados da M·s p t·r l · · · , ~ 
Roma e lugar de peregrinagão que de uma nova vida l_:lara o mundo mer• 1.es da Ac;:ão Católica, às autoridades Catédral; d6?~ilando em seguida as ·!Ícos. Ponde então coinpr.ovar que a u 'd · · · J sa on 

1 
i.ca especialn:ent~ 

"'.crtence de ce1·to modo. aos e. atolicos t..uJha.do na .angust1·a. e· no hor··or".. :.:ra · Provin' "1'a· o' ferecer·am ··.·um ba· n• · f.o·i•t·as armada· s. m os, do _q~e · membros de qualq"lle! ofercc_td.os pelas Escolas Normais. d. "-
,:- ., . , • . '-' . _u • . . . . . . . • principal causa do ressentimento e de no~sas seitas,, , . .A.rcebispado, · , · C::l 
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.. Não publicamos colaboração de pessoas extranhas ao nosso quadro 
· de redatores. 

O LEGIONARIO tem o maximo prazer cm receber visitas às ·instalações · 
de sua redação e oficinas, mas pede _que as mesmas não se.iam' feitas nas 

2.as, 3.as e 5.as feiras, por exigências do serviço. 

LEGIONARIO 

IA n._ueda 
,.~:;··:·.· -~·- ._.,-,_~ . .de M··ussolini 

1 

Em toda..a..tr.a.gédia, h·a __ um «que» de cómico .. E' o· 
que se dá com a.. qileda do fascismo. Mussolini teve admi
radores em todos os <Ú!a.drarites idêológicos e' geogr4ffoos 
do mundo. Entretanto, a se fazer hoje o recenseamen
to, entre os não italianos; dos que i<sempre viràm que o 
fascism.o da.ria no que deu», ter-se-ia a impressã-0 de i1ue 
Mussolini só teve adversários e detratores.' Temos. VOll' 
tade_-de. sorrir. Se fossemos coutar a. história. dp_s ÍllUÍUe· 
rave1s tropeços que· -encontramo$ cm nosso · caminho, 
quando · ariontavaniós · claramente. o. grandi, 11bluff» t1ulj 
foi .a política religiosa do."fascismo ! 

. · · Enfini, o· LEGIÇ)NARIO combateu o fascismo, não 
para. se árrogar a gloriola de dizer em dias como -os. de · 
hoje que foi previdente. Não tivemos outro· intuito, se- . 
não servir a Igreja, Os fatos estão a demonstrar. que a . 
servimos bem, Louvemos a Deus por isto, e continuemos· 
a. trilhai.- nosso caminho, dispostos hoje comó ontem a 
arrostar, as incompreensões. as dificuldades,-. os. ataq11,1s 
de toda ordem, largamente recompensados desde <p1e 
conservemos ·sem mancha o estíiA>,darte católico que -:on· 
duzimos em nossas mãos. Quando os arquivos do regime 
t'a.'!cistâ vierem a lume, e quando se disser com toda a 
clareza o que o fascismo foi, compreender-se-á com um,, 
evidência meridiana que a opinião católica não poderia 
deixar de ter, em .relação ao regime fascista, a atitud~ 
discrepante sempre seguida :e apontada pela clarividen,,e 
~abedoria. da Santa. Sé. E os jornais católicos que. como 
o LEGIONARIO, tiverem sabido manter viva e nítida a 
linha demarcatória entre a doutrina católica e o tota!i· 
ta.rismo, constituirão o melhor argumento contra os ex· 
ploràdores que já boje se levantam, acusando a opiniáo 
católica de haver pactuado com regimes de opressão e 
tirania sistemática. 

Uma das acusações que com ruais frequéncia se 110s 

fazia era que. falta.vamos com a caridade em relação aos 
regimes. totalitários, mantendo contra seus princípios e 
co11tra seus dirigentes uma campanha tão perseverant~. 
E o LEGiONARIO sempre retrucou que nenhum rancor, 
nenhuma malquerença pessoal. ncn·hum «parti-pris» con
tra qualquer país, influenciava sua atitude. Como era.mos 
enérgicos, taxaram-nos de. violentos. Chegou o momcnt.,J 
de mostrarmos com atitúdes e não simplesmente com pa-
lavras, que a, acusação era descabida. . 

Sempre distinguimos o regime fascista ou nazista, 
da Itália ou da Alemanl1a. E, mesmo no mais forte ric 
nossa Juta. contra. a ditadura dos camisas negras ou do~ 
camisas pardas, sempre . timbramos em afirmar que os 
católicos italianos e alemães, membros como nós, da San
'ta Igreja Católica., nos mereciam o ma.is aceudrado amor. 

·Recentemente, .o Santo Padre Pio XII publicou uma 
Enciclica sobre a doutrina do dorpo Mistico de :Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

Se '.bem que o Sumo Pontífice tenha denunciado im
portantes· erros que circulavam nesta. matéria, é evidente 
qúe a doutrina do Corpo Mwtico (como aliás tambcm 
umà formação litúrgica realmente escoima.da dos errvs 
que o Papa denuncia.), assenta cm fundamentos de indis
rutivel solidez na Eceritun e na Teologia, só pode :~tJr 
louvada e aprovada pelo Pontífice. E é muito oportuw:i 

Plinio Corrêâ · de Olivefrâ 
tr:t este, ou aquele povo. Os. vínculos sobrenaturais que 
nos unem são· mais fortes do que as razões naturais ,Íue 

' nos 'desunem .. Não. proçuremos: ver,. no .. desmoronamento. do 
regime fascista, e no próximo desabamento do regime 
nazista, motivos para màlsinar este ·ou aquele povo. 
O Br'asil ,está cm. guerra contra o eixo. A .e&t:i. guerra; 
ele foi forçado p9r u:m!I-. -~~r~~~ã<LtãR jgµtal quanto gra.7 
tuita. Lutaremos, .pois, :valorosamcnt~/à.té. que a honra 
nacional seja.· ·desagravada:":Nãó. nos' e~queçamos, ... cntr_c0 

tanto, de· que' fpinqa\ji.'g#c1}4B~:: PPt :4µás_ «cliques>> rle 
politicos que opl'imiam seus'-respectivos'p:ovos,. e que-por
tanto ao marcbarmóii coniii,~ ritíçõês a11aclil,s para. os (jalil· 
pos .de . batalha, ruarélià.mos. pàra à. libertação dos poy~li 
oprimidos pelos ditadores dó eixó, As proclamações de 
Ohurchil-l e Roosevelt sií,Ô precisamente neste sentido. 
Nosso intuito não é humilh11,r, nem illiuriar, nem oprimir, 
mas libertar! · 

· Sem prejuizo, pois, da energia de nosso esforço bélico, 
não nos esqueçamos de que o. espírito que eleve pre
sidir à,s negociações do paz devé ser um de equidade e de 
· uenevolência, que repare as injustiças e compense .os 
prejuízos, mas que deixe a cada povo um lugar honroso 
à, luz do sol, e condições -suportaveis de eltistência. E, 
para isto, é preciso que o dcsarmàmento psicológico pre· 
ceda ao próprio desarmamento milit~r. Estaremos â· altu
ra de nossas tradições de católicos e de brasileiros, im1fri
mi11do à. vitória à qual nos associaremos um cara.ter tão 
altamente benigno e cristão. E o cami11ho _para isto co,1-
siste em evitar a respeito dos .acontecimentos qualquer 
atitude capaz de -despertar ressentimentos indeleveis e 
rancores sem fim. No momento em que ôs louros da :vitó
ria se aproximam de nossa fronte, lembremo-nos de que 
devemos continuar a combater com dellOdo para os mB· 
~e::er intoirame11te, mas que não os devemos desdourar 
com sentimentos menos nobres, Energia e magnanimid1de 
2ão as dua,s virtudes do moménto. 

Muito de indústria, mencionamos tamllcm a. encrgiil.. 

7 · E RF STA · que lembremos. a este propósito, que os horrores da guer-

1_ DI_AS M ... VI f flM .... -... ~ ...• -NT.AN .. nO ..... ~.- :~:~:ª~~i~ºd:s:r;;:j:ªci~:r~~:ee~!::~:c~:ºº~~ºo:rs~ 
- ~ • • - .- -- - lado das trincheiras, todos os fiéis de Jesus Cristo cou-

Com efeito,' devemos evitar· extremos. A guerra ain:l:i: 
não está ganha, Ainda resta muito por fazer. No que· 
resta, o Brasil tem uma parte importante de sacrifícios 
e d3 esforços, Não devemos passar de um eJo.."trcmo a. ou
tro, e relaxar nosso esfôr~o bélico, Nem devemos, sob 
pretexto de magnanimidade, deixar· incompleta a vit.ória, 
permitindo que perdurem depois da guerra resquícios <le 
totalitarismo no mtmdo. Precisamos ter-a lógica de nos
sas atitudes. Se nos levantamos pa1·a dei;truir uma ord<im 
de coisas, destruamo-la atê os fundamentos, o· granile 
perigo da paz que .se aproxima de nós é que poderá s~r 
como a de Viena, Como ninguem ignora, o· gxande co11-
grcsso ele sobei-anos reunido na capital austríaca para 
ot'ganizar a Europa depois da queda. de Napoleão e dar 
por encerrada a Revolução Francesa, de fato consagr'lU 
muitos dos frutos da :Revolução,. e foi uma, verdadeil.'.11, 
conr,;olidíJ,dora. de vá.rios dos erros e desastres, de 1739. 
Sob a. capa da Santa. Aliança, procurou-se fazer uma im
possivel éombinação de princípios de direito público revo~ 
lucionários e católicos. Joseph de Maistre, figurá pa;ra' 
sempre venera_vel no coração . de todos os ultramontanu.s, 
a que pertencemos,dissc que a Sánta Aliança. era obra do 
demônio. E tinha· razão. (}ra,ças à atmosfera do Con
gresso de Viena, a Revolução não morreu. O totalitarismo 
precisa.· morrer. Não ca.minhemos, pois, para .a desprtJ'o
cupação, a frivolidade, a· efêmera alegria.- de rim. novo 

i . , . (Concl,usãa d~ i.• pagi~al. ~ , • .· L ., .~.· ... · .. • _ 1 t ttnu,a:m iie~~-º membr:?J de 1:1_~ mesm~ corpo ~ob:ren31tur::i~'. .. 
*e1·1·11baram !llussolini,' é cousa de &e \ A CASA\DE_ &\BOIA ,. r Assim,. pow, para nos, ·catohcos, nao pode haver ,,lugar 
~spe1·ar pai·a· ver», . . , · para i>recoilt_eitos .éo'ntrà este 'oü aquefo pús, ódios co'.1~ 

.. / O telegrama é 1·cahnente curio,~, Não se pode negar.~ a Ca~a .ele' Sa- ,... ..... -..;_~----....,---....;.--...,.--:--:-----;-,.---------:-:--:--------:---,.-:--:-::'."'"-:-~-:----, 
Congresso de Viena! · · 

'Ele' serve po1• demais nos i11le1·css,,~ boia• foi algo de providericiill para. a 

ilii. próp' a __ ó'anda subver~i,a. rara q uc It,üià; · na atual ,êoi1jctÚra'; · Cessada a 
,, aventura 1nussoli-nim1a; .a hü:marquia 

liâo o ·analisemos f]etidamentc. aparece aos olhos dos. italianos. como 
. !"l: ~\: algl.lrna · coisa ·de està.VeJ _no ·meio da · 

Seg~ndo: o que ele nos diz, havia tormenta,. a voz do bom Sé!IBO -no" 

A-. ,_. · ·T·· o· L 1· .::·c·:·,_,!··o.-::~"··::·:.s· ··_ ,,...,..,. .. - -.•- - ----,-
~ . ,,. ·~ ....... ,.,. -·~-

• ,., ' --." . ·- . . .' . '"'_""'".'_.- ··_"" .,:-,,.,•-.)~ •:::,-. .:.:_'.'. i:: :.,.~· ... ..;..~~-

Cômpréiti 'exçfüsivamenfe süas jóias e seus:; ... presentes'.::úà:·:,conhéc1da 
l:aséistas clericais e· fascistas socin.- mt'io da confusão, uma· força tradi-· 
list. as. No momento em. que a Há Via cional no melo da desordem, ·Se não 

fosse a exiEtencia de um Rei, que,· 
8' o munilo se ·sentem alivia dos "º'11 quando nada, é o dci;cendente de ,uma 
a q11eda <lê Mussolini; o telegrama ín- grnnde dinastia, o representante vivo 
sinua que os fascistás socialistas {, da cultura e ·da Historia. q11e ~staria 
qne. prest:iram ao núm<lo este hen~- acontecendo agora à ltalia, após a 
fició, 'en!Juánto ,os clericais, cspn,·o- queda do Sr. Mussolini'/ O cáos, o 
ridos, procuram · em. Badoglio uma mais tremendo e mais incrivel eâos cs-

,_, tá.boa· de -salvação. O que, cm outrPs taria subvei-tendo a península .. Nih-
tei·mos, quereria ilir.er quP 0 ~ clerí- guem mais se entenderia, seria· o ter

ror mais pavoroso, em que os inocl'n-
cais, scrnpre partidários de tiranias tes pereceriam e de que os bandidos 

~oino gosta <le os repi-esentar e:;,tn- SE' aproveitariam. Os regimens dicta-
pidaménte a eampanha snhyersiva. toriais têm isto de .proprio. que só têm 
Já- não podendo apoiar-se no dita- consistencia nas mãos de seu autor; 
dor; procuram, trêmulo:s, impot('n!.~", desaparecido este, ,sobrevem a an_ar'-· 
açorlados, ó apoio ria esparla de !¼- quia, porqué toda a imensa e comple-
·,logHo ... como táhoa f1e salva~iio ! xa maquina administrativa· do dieta~ 
Enquanto 0 ~ hravo~ sociali~tiis . ..,j. dor se dissipa como uma. fantasmago;. 

ria, como um 5oi1ho ou .como um pe.-
1·is, p1·evi<lentés, corajoBos, derrniJa- sadeló, e depois, só resta O v;:icuó. Tu.~ 
l'a m l\fo~s1> li'ni ! do se passa como nos teatros de bé>_-

Rnaito pnnomma ! g• eom 110•.i- necos; enquanto o animador está pre'-
ciasinhas destas, cnidadoMmcn l<' sent"' puxando os cordéis. o palco 
cmbe~ida;r em fel, qne se <'tl\'en~nn tem a anima~âo da vid11 tal a imprcs-
lentan::ente o· suL-.roncientc <las mul- são de tiaturalidade e· expontaneidade. 
tidões.- Afasta-se, porem; o <4ihico verdadeiro 

* ator: as marionetes penderão plad- : 
~, "' das, inuteis, .pequenos: trapos sem 

Para não ir mais longe, -gostal'Ía- maior significação. Entretanto, as di-
inos de ·peí·guntar ao autor do tele- taduras passam, mas as dinastias. fi-

.grama se a Igreja não procedeu <.:am. 
sempre com i'n:ilteravt!l ·sohmnccil'Ía l!: nestes momentos angustiosos que 

~ em rela«:iio ·ao tot:i lit:trismo. Con h<>· os povos. percebem· que a Historia não 
ce ele a Erieíclic:t «Non A hhiamo Bi- é apenas uma narrativo inanin.iada de 
':,ogno, '1 ,' Conhece a. «'ilfit. Rrf'nn~n- fatos mortos, mas uma realidade vital; 
c!er ·Sorge» 1 Conhece a hi~tóritt ,1 0 em que se. encontram forças vivas de 

rnconstruç-ã.o. Neste sentido, a Casa de 
Po~tificaclo. d!' Pio XI? Conhece ª Saboia é hoje um simbdlo para os ita-
altiva e impei-turhavel sereni<la<le de Jianos; mais do qae um simbólo, é u.-
Pio XII diante de toda a pt'€'pot[>n. ma vergontea, é um tronco vivo qu<, 
da. totalitária, _seu caloroso protes:.o vem do passado, com as raizes 'finca- . 
contra. a invasão da Bl!lg'iea, Hola n- das na terra da ltalia, trazendo a seiva 
ija, e. Luxembm'!to, e, · mais: 1·eceritc- generosa da· tradição italiana. A ence-
:tnenté, seu belo e imp1trc-ialissimo nação mússoliniana poderá tér ator-
"'rotesto' contrii o" hom har<leio rle Ho- doado muitos italianos; rr.-.1s, desfeito . 
,, Q artificio, a realidade; que. estive1·a 
:ma? Com clois dedos de História, :se tanto tempo esquecida na sombra, a-
esfat'e)a. a. acusaci'fo do nosso trle- · parece diante de seus olhos, sob uma· 

.grilfista. E; entr;tanto, esta acusa- luz pa1•,icularmente intensa, dolorosa~ 
~ão ·ainda se repetirá. . • mente intensa. Esta realidade, ésta 

* verdac!eira taboa · de salvação está em 
* :i, torno da Casa de. Sal,,oia, está,.com a 

. O. corrcsponilente que tem a hclft Casa de •Saboia, é tudo o. que' a Casa· 
idéia de nos sngeri'r que tt-aballrns- de Saboia represe.nta. 
semo$ pela instituição de um «Din E, no entanto, a Casa .de Sâb9ia. po-
µo' Sacerdote,, não se -satisfez ~OJII de vir a· ser destronada; ha ·'quem' 
b que· respondemos sobre o «Sábado conspire contra ela. Que· aconteçerá. , 
~o Saéerdote'», promovido pelos be- então'! Com a Casa· de Saboia .. desapa,; 
beméritos PP. Salvatorianos. Par~- recerão muitas, muitas coisas· .. Dei,a- . 
, parecerão tantas coisas, que a Italia . · 

Ice-lhe que seria. necessária uma sé- correrá o risco de s1:: despte1mder· de 
l'ie ·de cerimônias externas, qaan:lo seu passado e· girar fora de sua orbi-
o «Sábado õo Sacerdote» consiste ,,m ta, fora do sentido de sua Historia. 
·01·açõcs meramente privadas. N,in. 

· :Ve.iQ· porque uma ini<•intiva _e:i~lna 
Voca,:õ,·a>;, CGllH-,múrado gllral111cnte 
eom brirao pela tambem benemêl'itri 
Obra- das Vocac;ões é, de fato, ~1111 

«Di,a do Padre». 

. .. . J·· O A L H A R -r-A ,,,.,,, 1'"· 

'. .! -::· ,'::. J.•.1-.;;~ - .... -· 

CASA CASTtRO 
RUA li 1DE NOVEMBHO N. 26 

(Esquina da Rua Anchieta) 
• 
• 

OFICINAS 
IJROPRIAS 

• 
• 

.U nicos llvnce~sionarioa dos A !<~AMA, 
DOS rclogios « E L E O T ll A • 

Os verdadeiros martires dos nossos tempo~ 

Ko dia '2:.! ile ,Tnnho cte .L:HI. 
quando os alrmües comc,;a1·:un a 
íitacar ag tl'Oµa~ ·hold1evi8ta~ na Li
tl1,rnia, estes ultimos rctiraurl,i-sr, 
dci:rnran1 uma 'retml'da~ãó aiu1la dcs
conhecicla pelá SUa Cl'UIJJdadH e bal'
bariciade. No dià pri111cil'O ,~l:1 guer
ra eles ·_assas~inaram · quinze· Padre~. 
O mai-tfrio ·. não foi menos hol'l'ipi
lan te. :ao que 1\0 tempo da perscglll
·ção de Ne1·0. Três· Padres. foram le
.\.-ados à floresta e la crucificado,. 
E11qu1t11tc, vivos, t-raçarnm-lhcs cru: 
ics na testa e peito com Ccrrn eu1 
·))r:i~a e ,:iinda· rasg-a1·am-llH,:,; o corpo. 
Outro· Pe. foi untado. co111 gasolina. 
e queimado vivo. Mergulhado cm 
t•humas ele ·entregou sua ·alma·· a 
Deus. E,;tas rioticius são fidedignai, 
po1•que. chegaram das mais serias, 
fontes do episcopado lituano. 

1\fais · timu élas coiuovcuLcs cena~ 
foi obsm·vada perto Ja cidade de 
Kàunas, no c.ampo de .couccull'açiio 
ele Prcvi'e11bkiai. .Neslc local os eo-

. munis tas haviam fochaclo cerca. t!e 
GOO pessoas, por eles conside·radas 

. como «inimigos do povo»; l•'ug-indo 
à -invasão alemã, eles deixaram ~air 

Pe. P. Ragazinska 
o:; IJl'isio11ciro:; para o pateo. i\Iui-
1o;; :ileg-1·nv:1m-sr, pei1sa11do ·que sc

. ri:tm libcrlos e pod,:riarn \'OÍlal' :10 
,wio rlc' ;;nas familias. jlas que cnwl 

· tlcscug·ano, qmrndo depois de alguns 
11,inulos, ouvin-sc do to,lo;; os (Jll~
t rn lados do palro um l1·01·r,iai· de 
111Plntlhndora,;, seguidos pelos g;c-
111idos dos ago11i1.antcs e 11iorih1111-
<l1i;, Em pouco lempo, to<lo o palro 
cohriu-sc co111 um mauto· de ccntc· 
n:1s de t'adaver!'s. 

Os chefes da Açiio 'Calólic:, r o, 
Saccl'(lofcs, que foram levados pa
ra a Uussia, acharn-tic nos vario~ 
campos rlc c;1;11ccntrações, sem ne
nhuma liberdade. Eles vivem e tra
lialhan1 ,junto eon1 o:; outros eondc-. 
na<los aos trabalhos forçados. Os 
falo~ moslram. ipie na Russía a li-
1.icrdade existe so para os comuui,
la:,. 
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ASSlNATUHA ANUAL 

COMBATE· AO RACISMO NA 
CROAC!A 

l 1Tàdiamlo para a Alemá ulia u G de 
julho de HJ-13, a Hádio V:tlicano 1·e
foriu-se de nraneira aproY:ttiva à dc
J'csa con:;tautc elos direito~ <lo ho
!11ew contrà as teorias raciais nazis
las feita. p!>los füspos croatas e rm 
,·spccial por ~lons. St~pinac, Arl'e· 
l,i:;po .de Zagreb e Presidente ria 
Con1'e1·encia <los Bispos. l~ste nl!.i
mo, disse o Rádio Vaticano, condc-
11011, em 111uit11,; ocasiões, à viola~iio 
da 1110111]. e rltt,; doutrinas da lg-reja, 
assim como lutou pela causa de torlo, 
aqueles injuslamt'.utc ret·scguid""· 
fossem eles judeus, servi os, cig-a no,, 
catotico~ ou croatas, ~;a sua loni;a 
proclama,ão contra· o p1·incipio ,·a
da! uazisitt, o Arcebispo dis~e na fos
ht C1·isto-Hei: .«Todos os povos. to
das as ru,as presentemente na terra 
t/im cli1·cito a nma vida e um trn~a
mento dignos de um ser h~mano. To .. 
dos sem distirn;ão,. sejam eles mem
bros da .rnça eigana, ou de <11HLlqner 
outra, sejam negros ou europeus ci
vilizados, judeus ou al'Íanos, todos 
têm o mesmo direito de dizer; ~Pa
dre Nosso que estais -no Céu>). Se · 
Dells concedeu· este direito a todos 
os sere~ Jrnmalios, (Jue poder terres
tre poderá· denega-lo'? Portanto; a 

· 'Igreja· Catolica sempre condenou e 
scrnpre condenará toda injusti~a I' 

vb]er:cia perpetradas em nome de 
teorias ·sociais, raciais e nacionais». 

. O Vaticano rcpmd11ziu tambem o 
~crmão: p1·egiidó por i\Ions. Stepiriur,, 
a 14 'dê março/é1n protesto a:os ata~ 
(Jllcs éoi-itfa os jüdeus. Neste ser
mão, ó' Arçehi~po descrevia os soM
mentos do povo <<ameaçado· com :1 

<lcstl'lliçdo da vida ela familia, rn: 
mente po1,que então não conconhYa 
eom a! ti,orias do l\'azismo». PerRn, 
to tais males,· a Igreja· não podia 
pcrmanc.cei· silcticiosa sem trair sua 
missão,· tlisse o Arcebispo. 

São Paulo, ·f de .:Í-\gosto de 1943 

A MAIOR CASA ÉM AffTIGOS • PARA NOIVAS 
Rendas, vêos. grinaldas. luvas, bo.uquets. Lingel'Íe e sêdas 

proprias para' vestidos do d1a e para viagem. 
Aceitamos pedidos dú interior, mediante o envio do numera
do, adiantac;lamente, err · ch~que. vale postal ou reg1strado ·. . . .. .. . com • valc;r.. . 

IR M.Ã OS COEL.HO 
RUA DA 1.11-U<:IU>Í-\ rm·. 100, 

- SACJ PAULO 
. FONE: 2-2593 

NOSSA SENHORA DA CARECA 
Pe. · J. Cabral 

Entre os iitulos que. os Cato] icos No momento rnesmó da cxecu,;ão, 
eonfcrem à Mãe de Deus, um elos quando nada mais· lia da a esperai·. 
mais iii tere;;saulcs é o tle No:,~it Se- desta mundó. o poYo, cm deli rio, 
11hora <la Cahc1;a, qu~ nos veio d:1 vit1· chegar a, galope. um m.ensagcirn 
península iberiea. do rei, que era [H)r'Lador do per<liio 

A devor;iio à. N'ossa Senhora da do condenado-. O feliz agraciado 
Cauec;:a está ligada a um grandioso cum::,1·iu, religiosamente, o voto que 
e imponente sanf.uario, que .os hahi- fizera cm tão ·angustiada ho1·a e 
tantcs de A111lujar, na. . füspaHlrn. par·t reco'rdar ú. miraculoso acon!e-
('01l$1.ruiram nos cimos da S<'t'ra ci.mcnto, tt partir rlessa data,. em tu-
l\forena, ~antuario. esse que a pie- elo:;; o suntuario;; de Nossa Senhorn 
<lade e o reconliceimenlo dos fiéi$, da ·Cahc~a. ·a itnagern d:t Virgem 
atra VCZ dos tem flOS 1 \'€111 Cnmul1in,'. 3lt~tenla Clll Sll:15. lllÚOS Ullla cabeça, 
do, à porfia de regias of'ere11da~- e o culto à Mile ílc Ül'us, soh a in-
<ie. generoso.:! donativos, que te~fc- vocação· de ·NfJssa l-,e11h01·u d,1 (';i. 

111unliam as gTaças c a:s. lil>crnJida.- hc-~a, aehn-sc dd'irnLlido e propaga-
des de Maria Sanlis~ima. do por todo O orb,, cató1ieo e é uma 

Os prodígio, e milagres opc1·acl0-; fonte ·perene ile grntu:s para 0 ~ dc-
nflsse sant11a1·io renovam-se e IIJUI· votos de ?tlaiü. ' 
t.ip!icam-se ainda 1111!smo cm: 11osso, 
). Desse tit,do si11::·ular. de :ios,a Sr· ( tas e servem pura tomar ce lcl.irP. -
cm totlo ·0 rntimfo uma beiulita Íl\la- nhorn da Cnbc~a ,ar)veio o cspecinl 
gem de i\Iada, Cll,ia fi;ifüra é alri- cu~l'nme i;ilc o po,·o .i11vocar-l1Je o·. pa-

. tl'Ocinio cóntrn (oclos os males í'1~i-bnida, segundo tradições aulol'iza, 
das, no Apostolo s. Lncas, séu,lo cos e' Ínorais 'que afligem a cabcta 

· lrn111a:1a. · rltguo de nota guc a dita imagem 
é cm tudo muito semelhante à) qne No Rio, ualgumas igreja, enlrc as 
·se \·c11e1·a na igreja de· Lo1·eto, na quais se C'Onta a de N .. S. do Hn~a-
Italia. rip, 11 S. Be11cdito, ha imagem e al-

J:;ntre as· g-ra<:as a)canc:adas por · lar ·de: Nossa s~nbora <fa Cabc1;a, 
-intercessão de :::'fossa Senbo1•a da que é muito venerada pelos l'iéi~. 
Cabeça teve maxima i;c:pcl'cussiío a 1•]111 nossos dias. cm que n huma-
que se deu em faror de um senhor nida<lc, se: .·acha !ão afastarfa das· 
no.bre, o é:Jual tcndo sir]o condena- scnclas do ·hc_m, d:t juslic:a. e do <le-
do à móitt', fizera o voto-· de ii · ver, a de,-0c:iio a Nossa Senhóra da 
depositar uma cabeça <le cera aos Cabeça se apresenta como .uma fon
pés da ·sagrada imagem, a fim de ··'te da salvai;ão e de bençãos· par·a R 

perpetuar o milagre, se a ·virgem o te ê1e sttlv:ição e de ben<:ãos para· a 
sall'asse. sociedade hodierna. · · 

. - . -

DOCUME.NTA.N.DO 
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:Pei}fYicente Zion 
OS CATOLICOS 5. O.JESPIRITJSMO 

o tempo Clll (jllC Vi\'ClllOS é de :lti
tudes, e pos1r;oes bem definidas. 
<<Quem uãô é pol' mim é'contr11, tn~m», 

3.o Possuir. e ler livros espirita:;. 
E' o c'6iligo' de direito canônico, a 

_surnm1a le;,d::;lm;ãii · sistcmatizarla ih 
· elida 1'fosso Senhor 110 Santo .Ev11a,· 
gelho, Aliás, éontrmporizar com ô 
êrrn, é eondcseerulcr. E a cond,:~-

, ccndenc·ii·. é ra<'tuar, · f o. primeiro 
passo rara n q11rtla fináL' · · · 

· Santa Igreja que proibr, com lín
i:-uag·cm ,clant e i n·csponcli vel, po-,• 
suir e. le.r ll.!iras cspiriLas. Lê-se, no 
eanon l.3D!J: 

· Deante do l•~spiritísmo,. po14:unto, 
uma só rode e lia-de ser a orientas 
ç,fo do Ca!ólieo: seguir à: risca e t'S· 

Ct'llpnl,isamente as diretrizes ria 
::g1•c,j_a. 

l:;,tas, segundo se deduz da Sag-;·a
cla Escritura, da palavra attt0"1·i7.a. 
da da;; Cong-rezaçõn~ e <los <,anotws 
do atual direito canônico. pode1t1 

'compendiar-se cm quanto segue: 
Cm V€'r<larlriro católi<'o,' si1w.e1·0 1: 

pmtie:u,t0 e qne He honra do üomc f' 

cio caratPr ,·ecchido no Santo Batí;;-
1i10 não pode, de modo al~um e por· 
nenhum mofh·o, snlva lieen~a ·oú rle
C•isiio cont,·:írio da lagitima antori
dade eclesiástica: 

1.o - Assistir a sessões espíritas. 
gxiste, a e,;te respeito, uma dcte,·-

111 inação bastante <:Iara do Santo Of'i,. 
cio; pi.:blicada a 27 de abl'il de H.117 :, 

<<I~' vedado a, qualquer fiel tomur 
rnirte, a) com médium ou sem nié~ 
dium, r.m ~essõcs ou· manifcsl<1çõ,is 
cspiritas, L) mesmo quando tenham 
aparêntias lionestas e piedosas, <') 
quer se consultrm as almas- ou os 
espil'itos. d) qner se escutem as. res
po,stas dadas, r..} embora a .pcss,,a 
que as,;íste se contente simplesn1en
te com presenciar o que se passa, f') 
pl'otcst.anto tácita ou exprcssamen!.o 
qu(l não quer ter nenhuma rclar;i.io 
cvm. os maus cspiritos,,. 

Deanle de tima nientaçãó tão cla
rn e mi nu<:iosa, mio é preciso comen- . 
t,ó rio algum. · 
· 2.o - Invocar. os espiritos. . 

I:;ste comercio com . os hii bitanti,s· 
do além, para saber cou&as ocultas, · 
etc. etc., tal como a pratica. o espi7 
rífrimo, é expressamente proibido 
pela Sagrada Escritura, reitera~as 

· vezes. 
Além de outras passnge11s. ln!)re(·ê 

rncncionad;i a seguinte, extráicl'a '<!<) 
livro do Dcutérctnoinio. ;,ap. SVl[Í: ... 
vv .. 1Q~12: «Ni\, ~aja, .. entr,e vó::,,· 
quem interrogue os .. aclivi .. ••os •. acre·,· 
dite em sonhos e augou ros, Ufe rle 
malefícios e· sorUlegios, cónsul,te cr; · 
astr61og-os e rítonizas. nem tão. pôú-' .. 
co procure saber do3 1r.~rtos a ·~·~i·C 
dade das cousas~.. · · 

«Pelo· . niesrno direito siio riroihi
clos: ·.· .. 7-.o) os li-nos que rle qual
quer .morln ensinam ou acónsclliam ·:,, 
s11perstição .. , a evocação d1Js, espí
ritos C. consns semclhalltcs>). 

4.o - Relacionar-se de qualqucL' 
modo coni o espiritismo. 

Com efeito. o Concilio Plenário (!~ 

todo;; os Bispo~ Brasileiros ta:>ia <ie 
<<mani.i:'cstan,cnte ímpia ·C comlenavd 
a 11desiío às seitas pscu1lo-religiosas 
nr1s quais se reunem os espiri'taõ>> ( d'. 
~lccreto l:3íi), reiterando, aliá,,, uma 
crtlto 13H), · rcíteraudo, aliás, mnn 
proihieão senielhau!c do• códiiso õé 

,dit;eitó (!aJlÔll ieo, no canon 2.31.J, fâo 
cominadas penas a todos aqueles que 
apostatarem da fé e aderirem à 11~- · 
resia e ao ,cisma. 

Aborrc~amos, pois o Espiritismo, 
seguindo doeilmi:nle o qne nesta cou1,1 
em todas us qnestões de cloutriu:i, 
promana ela fonte· infaliveJ da ver·: 
clmle, a Santa lgt·.ejtt Romana, seu, 
tinela avan<:acla <lei bem. 

l, 

' . 1 
SCl.ENTIFICAMENTI 1 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomodo seccatrva Siio Sebasllóo 
eom'baie scienlifl.cÓmenle ioda •· 
quolq.ue, alleceào eutanea como 
Miam\ .feridas em. geral· Ulceras. . 
CJ,ugas a.nliga_s. Eczemas Erysipelo. 
frieiras. Rachas nos pés e nos seios 
Espinhas: · Hemonoides. Quelmadu: 
ras. Érupeõea-, Picodas de .mosquuót 
• in'secto~ - v~nenosoi. · 

r ' ~ 
!~9.x.8 .. ~!~~t~~.! . 

• Sô PODE fAZ.ER BEM 

· outra. Quem sa.be se. para inccnti,·a1 
o «Sábado <lo f3aécrdotr» rocle,-ia ~<-'r 
:fei'ta -uma cel'imônia pública toclm 
os anos 7 E' questão ·a ser examinarfa 
e tratada direta.mente: com a Auto. 
:ridade Ecle~iástica, única ·compctcu
:te neste assunto. 

De qualqnPr ro1~a, ainrfa gost.::i
Ha'mos· de informar· ao. intelig:ente t' 

piedos'o míssivista · que o «Ili~ ,b~ 

\Tão gostaríamos de encerrar o às
s:rnto sem manifestar, nosbo. conten• 
lamento CO!!l O interel;iSC que O mis,:. 
sivista dá ao assunto. Hoje _Ji1ais-do. 
qllc nunca, ·é preciso trabalhar para· 
qne r• ~:1r·r-·;•c10!:P ~C>~a arlmirnrlr1. ·ama ... ' 

Noticias selecionadas do BRASIL e do. MUNDO ·ouRo CAUTELAS DO MONTE - OE SOCORRO 
.;_ .JOIAS OSADAS e: BRil.liAN'l'll!S ..' 

Compro pagando os · mr,/./iore, í,reço., · , .,. QUANTOS ASSINÀN'~'ES,.: Íí'ORAM ENCAMINHADOS 
AO "LEGIONAIUO" POR VOC~? . . . 

Rua Alvarês ·· Penteaao, · 203, 
'·" anaar -- Tet. 3,.·n20 • DEL MONAtO . . . . . . 
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4 DE AGOSTO 

S Ã O D O M I N G O S AGENCI.A NOTICIOSA SUL AMERICANA S/ A Governo Arquidiocesano, 
· I --.. -. M -, - 5 t' _ 1 - _,,, 

São Domingo.~ foi o "Homem da Von
fada de Deus" 

Na. prática c!As virtudeJ que fazem 
n santo. 
· Na realização integral da sua vocàção 
de Arauto da Fé e Pai de Pregadores. 

A. sua Vocacão manifestada a sua 
;l.'lãe,, .foi,. como ·o indicava o ca<!horrinho 
seguràndo a tocha ardente, uma missão 
de fôgo, uma missão de luzi ml.ssão de · 
Apóstolo incendiando o mundo. 

Fez a Vontade de Deus, quando por 
longos anos. em Fanjeaux, trabalhava, 
num labutar insano, na. conversão dos 
hereges. Quando funda o Convento de 
Prou!lle, pre~rando pela oração a Obra 
magna da sua vtda, a fundação da sua 
Ordem de Apóstolos; 

Faz a Vontade de Deus, quando dis
persa, apesar das· a.parencias contrárias, 
SCl!S filhos apenas reunidos. 

E para melhor rea!llzar a Vontade 
de Deus, São Domingos e:;tabelece, na . 
sua vida de .Apostolo, Maria como RAI
NHA, como principal · peça, da sua vida, 
imitando a Deus que tinha !eito do 
Má.ria a Agente Principal dos seus MiS• 

· terios, na INCARNA.ÇAO, na REDEN
ÇÃO, na SALVAÇ.Ã.0 das almas. 

"Deus· o quer!" Era o grite de vito
~-!as e de luta., de São Domingos. 

Foi o "lema" de Dómlngoo. 
líJ o Homem da Vontade de Deus, 

~umprida. a. risca, e com súpremo amor. 
Por isso foi o admiravel heroi da San

tidade que a Santa- Igreja. ciu.ma "sua 
luz, seu Doutor". 

Tinha São Domingos o senso da de
dicação ao PAPA. · Era um fidelisslmo 
do soberano Pontif!ce, o Crlsto da wr-
:ra, . 

Com· sacrlficios ingentes, por três ve-
. lwl se dirigiu a I«Jnia, em viagena pe
nàsas da . epoca, para depositar aos pés 
do Vigarlo de Deus o intento da l<'un
clação da sua Ordem de Pregadores. 

Com que veneração acatava os Lega.
tios do Papa, no Melo Dia da. França., 
porque enviados do Chefe da Igreja ... 

Com que amor alcançou que seui Fl
:lhos fossem como . que lnst~entos dl
ret.os do Pllpa no mundo inteiro, fi
cando sujeitos à jurisdição imediata do 
Soberrul.o Pontifice ... 

Tudo nos revela na vida. de São Do
:inlng"-', o seu des ,jo, o a.mor em grao 
eminente pelo Santo Padre, o Papa da 
!rgreja. . • 

Noiro Serihor deu a São Dommgos um 
tie seus Filhos que derramou o sangue 
para atestar a supremacia do Papa, 
SÃO JOÃO · DE GORCU.l\I; Martir do 
j9anto Padre. 

Nosso Senhor · deu a São Domingos 
\nua Fllhà egrégllÍ., SANTA CATARI• 
NA DE SENA, tão devota.da ª? Sobe
rano Pontiflce de Roma. que ficou na 
:mstorla. c~m a. feliz alcunha de San~a · 
do Papa. lt bem carateristlco. 
· De, tal modo parece o Senhoi: indicar 
à realização de um desejo de São Do• 
mlng08 que na · Historia ~a Cristandade 
~ão lia outro exemplo de uma mulher 
l,egada. Pontifictà, tratando altas ques• 
tões em favor da santa Sé e libertando 
do .catlvetro do exlllo o Papa de Roma, 

' levando-o de Avinhão à, Cidade Etenut, 
Hoje ainda é a Santa Dominicana. hon
~a' como PADROEfRA da Cidade Pon
l;ific!a,. 

Ac.a.lent11va. · São Domingos um grande 
projeto, fazer de seus Filhos sablos, 
Jla Ciência de Deus. 

ô· lema escolhido por ele como d!vlsa 
i:la. sua Ordem bem o manifesta . tam
J:,em: VERITAS -- "Verdade", conhe
çlda. e pregada. 

O principal" esforço de São Domingos, 
l;)mo -alias será. o .de seus Sucessores, 
~ra a, orgà.ntsação dos estudos. 

Pois bem,. realizou Deus Nosso Senhor 
. ia vontade de. luz de São Domingos, dan
iio-lhe um DOUTOR, que não 56 ha 
de espalhar clarõe.s de clencla e de luz 
da ·Doutrina.. e servirá de Mestre aos 
i;eus Irmãos, mas há· de ser até o Pre
fel'ido Doutor da ·cristandade. A Santa 
i[greja stnguiarlr;ando o Doutor Dom!~ 
nica.no e preferindo-o a todos os Gi
gantes da IlQutrina e da. Ciencia, esta
)Jelecerá como MESTRE dos Mestres, na 
Catedra. C11tól!ca um Filho de Domin-

. gos: S. TOMAZ DE AQUINO. 
lil e. resposta. magnifica. de Deus, rea

!lzando o seu anelo empenhado de Clen
j:ia. 

São Domingos quc1·!a. dar Discipulos 
till!gentes às Escolas Católicas e Deus 
lhe fez dàr o Mestre por excelencia. 

· São Domingos nutria, no seu coração 
ije Apostolo, uma ambição que se tor• 
:tiava nele .uma santa obsessão, de ir 
evangelizar os pagãos. Sêr MISSIONA
ruo ,dos cumanos, era o seu sonho dou
l-ado. Mlssionario dos povos bárbaros 
!llos Baacans. 

Não poude voar ao· Campo das Mis-
sões. 

Deus porem fez a vontade de seu 
· iservo. · 

Derramou na a.Ima de seus Filhos o 

,iPARELHOS. 
4>ara CHÁeCAFE; 
~odernos, elegantes, 
em desenhos originais 
1ffaclonais e extrangeiros 
··Podem ae, adquirido• 
tamb6m em IQ paga• 
'lJlenlos p11to MP/ano Suave". 

1 

. \ 

ardor missiona.rio e um verdadeiro en · 
tusiasmo invadiu a branca Familia Do
minicana, entusiasmo incontido, pela~ 
MISSôES nas terras · dos infiels, 

Para. patentear claramente que rea
lizava. um anelo de Domingos, conce
deu o Senhor à Ordem bra.nca. Missio
narios que ' ficaram para sempre na 
Igreja os Modelos de todos· os Miss!o
narici;: SiiO JACINTO, para. o Velho 
Mundo, e .para. o Novo, o Misslonarlo 
insigne: SAO LUIZ BERTRANDO ... 

Desejou São Domingos ser· Martir da 
Fé. Naquele continuo vai-e-vem entre 
l<'an,leaux e Montreal e Carcassonne, ia 
preocupado pelo õesejo de derrama.r seu 
sangue pelo Senhor. 

Pois bem, si o não conseguiu pe.s.soal
ment.e, teve, na pessoa, dos seus lnu
meros Filhos a realização ·do seu imen-
so anelo. . 

'.~Mis,.. 

Domingo, dia 25 de julho - As 8 
horas Sua Excia. iielebrou a santa 
missa na paróquia de Sant '.A.na, ten
do pregado aos fiéis e presidido a 
reunião do _Conselho Particular ,llt 
Sociedade de São. Vicente de Paulo. 

Às'17 hÓras Sua Excia. compareceu 
a· Concentra~ão dos Vicentinos 11a 
.Paróquia de S~o Vicente · do Moinho, 
Velho, tendo pregado aos mesmos. 

o sangue dominicano enrubeceu as 
terras da Cristandade. o CREDO . de 
Domingos foi escrito com o sangue dos 
.se111; Filhos generosos, chefiados pelo 
insigne Martlr da Fé, SÃO PEDRO DE 
VERONA. 

Um outro desejo magno reluz na. vida 
de São Domingos, bem manl!esto pela 
sua atltude de adonldor EUCARISTI• 
co, o dWljo Intenso do, honrar cada 

Conclue na 5~ pa,:ina. 

Notiêias de to<lo o Brasil para: os brasileiros·. 'A Asapress 
- a mais completa agencia nmiciosa do país - suprime dis
tancias e solidifica a união nacional, tornando conhecidos, em 
todos os pontos do territorio nacional, os fatos de importan
,cia sucedidos <im cacla um ~~!es. 

Segunda-feira, dia. 26 de julho -
Às 7 horas Suá Excia., na. capela do 
Pala.cio· São Luiz ,celebrou a santa 
missa para um numeroso grupo de 
médicos cat6licos, tendo pregado aos 
mesmos; e durante o dia atendeu nu
merosas audiências em Palá.cio, 

·· Terça-feira, dia; 27 de julho - S. 
Excia. o Sr. Arcebispo esteve auseu
te da capital. 

A ATUALIDADE bE SÃO VICENTE DE PAULO 
Quarta~feira, dia. 28 de julho --' S. 

Excia. presidiu a reunião mensal da 
: Li"'a das Senhoras Católicas 'e aten

de';;_ numerosas audiências em Palá-
~ , '. -

O Dr, Placldo de Melo pronun, 
clou no Colégio. da Imaculada 
Conceição, em Botafogo, duran
te a Assembléia Geral da Asso
ciação das Senhoras de Carl• 
dade, o seguinte discurso: 

Ao ser convida.do para falar nesta 
festa, tive uma diéla. Mas, vi logo que, 
ela já deveria ll,lldar · por ai a empol• · 
ga.r as conciências. Não ha quem son• 
dando a ,Providência· ÓÚ lnploraildo a 
Misericórdia para as desgi·aças do 
mundo, jã não tenha tídÓ a mesma 
Idéia, 

Em todo caso, ,afinando a minha 
vo:i; pelo côro universal, passo a for• 
r,mla-la, fazendo-a preceder de um -
salvo melhor julzo da Igreja, com 'a 
qual quero 'sempre sentir e pensar, 
em todas as coisa~. 

SÃO VICENTE DE PAULO t O SAN• 
TO DE MAIOR ATUALIDADE, NA 

tPOCA EM QUE VIVEMOS 

tórico internacional, sõ pode ser o 
Apóstolo da Caridade, a maior glória 
da França no século XVII! Simp!ici· 
dade e humildade, els ·o léma de seus 
discursos, Cáridade, els o segredo de 
suas vitoriosas intervenções ·políticas. 

Vicente de Paulo_ fala a. meia voz, 
registra um de seus biógra(os; ''.sua· 
vemente, sen1 arroubos de retórica, 
numa linguagem singela, que toca os 
cora~ões e. despérta· as conciências". 
Bos.suet, por mais de uma vez, foi 
ouvi-lo e, de tanto admira-lo, o elegeu 
se11 mestre na oratória sagrada! 

Mas, não só nas querelas éconô· 
micas ou diplomáticas, se hão dé 
pedir diretrizes ,ao esp!rito vicentino, 
Complicam-se no sécúlo as próprias 
obras do bem que, à mingua de' hu· 
m!ldade e simplicidade, se rotulam 
de outros nomes furtacores: - bene· 
ficência, altruísmo, filantropia, fra• 

• temidade. Desmerecem e descaram 
Vejam bem, Senhores. Eu não digo essas contrafações. Fugindo à luz,. fa· 

de - atualidade. Todôs os Santos o zem do mistério o método do que em· 
são. As virtudes que os sublimaram, preendem ou realizam. Veja•se.a·o eon• 
são sempre atuais. Digo - o Santo trário como laboram as asaoclàções 
de maior ·atualidade. vicentinas: em segredo, só nas col~· 

A hora que passa, plena. de ideoio- tas, para que a esquerda ignore o que 
gias que se articulam umas às ou• a direita dá. Tudo mais; às claras: na 
tras como anéis da mesma tenta, as• prestação das contas, na, apuração dos 
semelha-se muito àquelá em que a saldos, sempre exatos. e sem sobre. 
santidade de ·Vicente de Paulo foi sus~ cargas, de. intermediários, ·com admi·. 
citada a intervir e a propô!' uma so, nistraçpes gratuitas, de modo que o 
lução integral. Os problemas daquele· que se · receba. para os pobres lhes 
século sãó- os mesmos que, em recru- chegue integralmente .às mãos. 
descêncla, atormentam a sociedade Não· nos envaidecem os resultados. 
contempo1·a.nea. · Nem nos surpreendem! De Deus .lhes 

Vejamos o,que de máis ancía·a pre• - veiu o incremento. Com:Deus os re• 
cisar O l\lundo. Falta ao nósso témpo colhemos. Por isso, não se desper· 
a slmplicida.de. A humildade. A cari• diçam ! ' · 
dade! Sõ para a vlda material do pobre 

Uma. extrema complicação técnica inclina-se compassivamente o Mundo. 
e administrativa lançou o Mundo nos Da alma não se cuid:i,-·lirnséJos paráâ. 
cáos. Urge simplificar a economia, · intriga e f'.Iuxuria s~,,-de -0i'dinário, . 
que perdeu o seu senUdo humano· e.se os chás e sàrâos para. fins de assis• 
fez escrava. da matéria, coliniàndo qua• tência social. ·Muitos' aU 'com·p,arecem 
si exclusivamente o lucro. As na_ções para terem os seus nomes nos jornais. 
tornaram-se orgulhosas da. imponên· Pensam muitos -· a observação. é 
eia da. máquina e relegaram ó. homem do saudoso Conde.,Debané - que, no 
e a sua dignidade para o último de- dia do Juizo,. poderão dizer: Senhor! · 
grau da escala, em cujo ápice en· Não nos acuseis tanto assim! TiV'es· 
ti-onisou·se a produção. tes fome e fizemos as Sa.lómés dan· 

A salvai;ão não virá sem que.as na• sarem em vosso beneficio, Tivestes 
ções se humilhem? sede e bebemos _contribuindo para os . 

Os discursos dos que as governam vossos hospitais. Fostes peregrino e 
sô se inspiram na arrogancia e no enca1Tegamos a jazes.e orquêstraá de 
odlo, sem embargo de untuosos pro• recolherem esmolas pará vos· alojar! 
testos em prol de um equilibrio de Estivestes doente e prezo e· mandamos 
conveniência. para O após guerra. Se ?, Cruz Vermelha- vos servil•! 
Jesus Cristo tor esquecido comQ na 
conferencia de Versalhes, a nova paz 
será, como aquela, uma tregua, ape• 
nas. Só a ação media.dora do Vaticano 
logrará, na çonfusão, interpretar as 
l!nguas e firmar em alicerces inaba•. 
laveis uma paz legitima, a paz pela 
ação da lei divina-, pela infusão nos 
eodigos poMticos da moral evangéli· 
ca, pela Instauração, como nos Andes, 
entre a Argentina e o Chile, de Cristo 
em cada fronteira das Nações da Eu· 
ropa. 

O Episcopado dos Estados Unidos, 
por um documento publico --, Nor, 
mas para a Paz, - acaba de expor os 
pontos fundamentais, proclamados pe
los ultimas cinco Papas, para a res; 
tauração da ordem no Mundo. 

Nesse livro, que é a obra mais com• 
pleta. e autorl_zada no genero que ja• 
mais se publicou naquele país, lê·se o 
seguinte: "É necessário que se co
nheçam claramente os males que afli• 
gem as Nasões, se dê justo valo_r aos 
pl'oblemas que conco1Tem para esses 
males, se confessem os erros .do pas• 
sado e se afim.te a determinação para 
o sacrificio de vantagens aparentes, 
fora dos limites da Justiça. Para esse 
fim, é indispensavel que as !Ilações se
jam profundamente humildes, notada. 
mente as poderosas, daquela humilda· 
de que não cabe dentro dos sórdidos 
interesses nacionalistas". 

O editor do livro, o provecto' Padre 
Koenig, recorda que, por explicita pro
visão do tratado secreto de Londres, 
se excluiu o Papa da conferencia. E 
pergunta: prevalecerá de novo a men• 
talidade de Versalhes? Ou o seu fra
casso fará com que os governanté's do 
Mundo atendam agora à autoridade 
unica, competente, compreensiva, a do 
Papa, para se elaborar um acordo mais 
sábio que o de 1919? .... Pio XI, adverte 
ainda o editor, ao firmar o tratad9 de 
Latrão, asseverou que a Santa Se. se 
manterá a margem de toda a disputa 
temporal, a menos que ·se Invoque a 
sua missão de' paz, por meio de uma 
petição coletiva de todos os partidos 
contendores". 

O documento em apreço abre-nos a 
esperança de que a América não admi
tirá. novas convenções secretas e, den
tro do tratado que pôs fim à questão 
romana, pedirá, para o areõpago que 
não vem longe, a presença do De_us 
desconhecido, do Príncipe de. Paz por 
Seu Vigário na. Terra, Pio XII! 

O Mundo, Senhores, fala e procede 
com insinceridade! O árbitro da pala
!!ª e da açª-°1 no atual momento hla• 

Toda essa confusão, Senhores, vem 
se desenvolvendo e avolumando, atra
vés do tempo e do espaço, à propor• 
ção que o mundo se paganlsa! O so· 
cialismo; filho. do liberalismo buscou 
na associação que a Revolução Fran
cesa prolbim é dissolvera; _a. resistên· 
ela contra a avalanche que o esmaga
m. E conseguiu do Estado uma legis
lação de defesa, .que só poderia ini!· 
pirar,se nos ensinamentos· da Igreja. 
porque só ela possua as verdadeiras 
promessas da vida presente. 

Estabeleceu-se, à sombra dessa le· 
gislação, a Justiça Social. Mas . a Ca~ 
ridade continuava à· margem: como 
peça desnecessária, sµbstitu!ndo ape
nas, apezar dos grandes flagelos com 
que Deus resiste aos '.soberbos, 0 . espi
rito de puro naturalismo dos séculos 
XVIII e XIX, 

Enganam-se, escreveu Pio XI, os re
formadores incautos "qúe depreciam 
com orgulho a lei da Caridade, pôrque 
só cuidam de fazer observar A .Tustlça 
Comutativa. A Justiça por si só obser
vada. à risca, pode, sem dúvid~, fazei· 
desaparecer as causas .das lutas so· 
cia!s, mas nu~ica enlagar os animos e 
unir os corações", 

lã esse o complemento, Senhoras e 
Senhores, com que nos cumpre ama
ciar a rijeza dos modernos codigos tra
balhistas. O Estado é incompetente 
para distribuir Caridade. A menos .que 
ele se encarne num São Luiz, Ref de 
França, fenômeno político que visita 
o Mundo _de cem em cem anos. A as• 
sistência, em . que se esmeram os go• 
vemos, alem . de. muito dispendiosa, é 
insuficiente para destruir o adio de 
classes, que ,Permanece. Num imp)ll• 
so de humanidade, as adminlstracõ.es 
apoiam a parte aparenteiµ_ente n1als 
fraca. llfas, nem assim, se dá esta por 
satisfeita, .esquivando-se às.· concilia· 
ções, que se l,lão de selar por um cor• 
dial entendimento entre o capital e o 
trabalho, ao calor da Carlda~_e Cristã! 

Deitar balsamo, oleo, à engre~agem 
da Justiça Social, els a missão reser• 
vada aos Confrades, às Senhoras de 
Caridade e às Filhas de · .M:aria Ima· 
culada ;imiugurando a Idade Nova que 
os sociólogos nos anunciam. Não mais 
somente aos pobres . que, no dizer de 
Ozanam, nos dariam a conhecer o po• 
I!'! l.!l!ª !~ ~-ªb~lllRao~ ~!!~ ~~~-

pos- e das cidades, haYemos de acudir, cio. 
aproximando-os dos patrões dentro da 
mesma associação. '- · ' Quinta-feira.,. dia. 29 de julho - O 

Exmo. Sr; · Arcebispo eo?npareceu às 
9 líoras à Catedral Metropolitana pa
ra assistir a. 'Missa. ~apitular canta
da pelo 4.o aniversãrio ·de sua elei, 
{lão /Para Arcebispo ,de São Paulo, 
tendo durante todo o . dia recebido 
11.umerosos 'sacerdotes. e fiéis .que O 

fora:in cumprimentar. · Às 20 horas 
presidiu.em Paláaio uma reunião·dos 
E~genheiros Cat61foos; 

Nos sindicatos mlxtos, nas caixa!! 
rurais, nas coop·erativas de compra e 
Yenda., de p1·odução e consumo, é que 
se ha de apontar ao .Capital, Trabalho 
Acumulado; a missão_ que a Providên
cia llle traçou, de servo e não de se.
nhor do_ Homem, dê inst:rumento e não 
de árbitro da Riqueza 

Um dos nossos bole.tina, o de mà:io. 
d€' 1903, ha quarenta anos! recomenda 
que se promova o· estabel~cimento de 
Caixas Rurais, ,em todas as paróquias. 
Com esse apelo, diz o boletim, "nada 
mais fazemos do que cumprir .a reco
mendação de Leão XIII à Sociedade de 
São Vicente de Paulo, aconselhando-a 
a. que amplie o seu campo de ação, 
por todos os mefos conducentes ao 
melhoramento· da- condição· dos operá• 
rios, em geral". 

Seul1ores! No dia em que, ao laclo 
de cada Conferência. Vicentina, se for• 
mar, com a mesma gente,. um óvulo 
raifaiseano, estará praticamente ini· 
ciada a solução da questão social. 
, Os nossos Chefes queridos, os Pa• 
dres da 1\fissão, continuarão a salgar a 
terra e a iluminar o Mundo, pregando 
como até aqui, a Justiça temperada 
pela. Caridade, aos povos e aos gover- · · 
nos;, nos p'alácios dos ricos como nas 
palhoças dos pobres; junto· às côrtês 
dos Henriques Quartos e das· l\iargari• , 
das de Valois, como· entre os galeria-
nos e os meninos ~bandonadós; · nas 

· paróquias das· Metrópoles como entre, 
o povo humilde do Interior, de prefe
rênr,ià a este povo, cÓµsoân te o e5l>irl• 
to-das regras e, tradições da Congre-

Sexta-feira, dia. 30 de julho. - Sua 
Eicia .. recebeu· nu1ncEJrosas. pessoas 
em audiência e às 17' horàs presidiu 
a reunião dó Conselho da União 'So, 
ciàl Arqnidiocesana'. · 

Sábado, dia. 31 de julho - Sua 
Ex:cia. celebrou a santa missa _às 6 
horas no. Seminário· Central que fes
tejava, o seu p.àdroeiro Ss.nto Iná,iio 
ele Loiola, e às 16 .horas viajou. para 
São Roque onde foi festivamente re
cebido . peJa população, tendo prega
do ap povo e dado o seu anel a béi-
jar. · ' 

Hoje . Sua Excia. sagrará solene
mente o novo altar da nova Matria 
de São Roqué. 

CURIA METROPOLITANA 

Reunião dàs, Religiosas 

, gação, votada i~almen,te, com Iai:gos 
frutos parii a salvacão<<las almas, .i¼ 
pregação dos Retiros, à formação do 
Clero, à Obra Maior do nosso r:i:empo, 

No próximo .dia· 12 de agosto, ha. 
verá na Cúria Metropolitana. a cos
tumch-a r.eunião das· R!lligiosas do 
Arcebispado, sob· a.'.presidência do 

. ';E:nno. -Sr. -~.\.rcêbispo :Metropolitano. 

lteunião do R_evmo. Clero 
'â;Menlna dos Olhos de Pio XI, a ,/\ção · A costumeir~ reunião· mensal 1lo 
Católica! · Revmo. Clerti do Ar(lebispado. será 

. ' As Irmãs de Caridade, corações de. em· agosto,. no di' .16, terceira· se, 
-• fogo'· em revoadas pelo Mundo, azas , gunda-feira -.do mês, . · ·_ . 
brapcas a encherem a terra de esi;>e• 1 
rança e de fé, imagens vivas do Pa• Ex:Pediente dé 2{~7-194:3 
raclit9; pombas descidas do Céu, ca· Mons: Dr. Niçolau Cosentinó, ligá,. 
riciosas e mal)sas como as da praça rio g. eral, despach. ou: ·, 
de. 1,ão Marcos, em Veneza, comendo 
na. nossa mão, sub1ndo ao nosso ombro, , . VIGAi.UO COOPE:RADbR. da pa
a.veludando a nossa face; 'martàs de _r6quià de Nossa- Senhora do Dester
Betania, irmãs de Lazaro, primas do ro, em J"undiaí, a favor,·do Revmo. 
Senhor; Servas dos Condenados, luzes Pe. Wilfrido Wieneke, S.D.S, 
das decaldas, brai-;as da regeneração PLENO USO DE ORDENS, por 
social pelo amor; em numero não mais um ano; a favor dos RR. · PP. Fran
de 50, de cem mil, de um milhão {que cisco Xavier Costabile, Frei Andté 
lindo sonho! DeU'S o ·transmude em , 
teal!dade); as filhas de Lulza -de Ma· Blanco, Thiago Fraz, Bernardo Wol. 
rtllac, alistando em seu' grêmio, na ters; por oito dias, a favor do Revmo • 
mais invejavel das Vocações, .as vir- Pe. Leonardo de Campos. · 
gens prudentes do século .XX; como CAPELA, por um ano, a fa.-v-or ºda 
no fim do diluvio universal, que se re• capela de Santo Antônio. de Ivutu
nóva. às golfadas de sangue da Se- . rneaia, n·a par6quia de Jundiaí. 
gunda Confjagração, serão as mensa- LICENÇA .para benzer u.ma' ima..
geiras da paz entre Deus e os ho· gem, a favor do Revmo. Pároco de 
mens. ___ Higiim6polis. 

m o patrono de toda essa reconcl· 
Ilação, São Vicente de Paulo, de pé, 
paramentado para a Missa, ·como no 
momento em.que subiu ao Céu, estará, 
entre nós, presente na plena atuali• 
dade de suas obras imortais, na lumi• 
nosa Irradiação de seus triunfos, im• 
pondo a seus filhos na terra uma sõ 
realeza, a de Nossos Senhores os .l'o· 
bres; inspirando, dilatando e aben• 
!)oando a Caridade e, dentro desse- rei• 
nado de Amor, presidindo . à renova, 
~ão do Mundo! 

;:-------------
· rnstituto Moderno 
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ENCERRAMENTO DO -CONGRESSO, MARIANO 
NACIONAL DO EQUAl),OR 

O Congresso Mariano Nacional 
eelebrado em Quito, no corrente 
mês, dias, ante~ da. Coroação Cano
nica. da Santíssima Virgem de Quin, 
<lhe, :recomendou, ao cnecl'l'ar suas 
sessões, diversas obras '·de· ação ·2;e• 
ligiosa, éducacional, iinbrenisfa. e 
social, com a colaboração das or
gamzações católicas respectivas, 
«Que as forças católicas - diz o 
texto de recom,endações -; ponham 
cm jogo seus recursos mobilizando, 
sua. economia. e sua atividade in
tolectual, para a restauração da so~ 
lidez dá familia e do robustecimen• 
to patrio». · 

Desejam os pa1·tieipantes do Con
gresso ·incrementar o culto de Ma
-l'ia Santissima nos lares, a reza do 
Santo Rosario em familia, nas cida
des e .nas fazendas. Que se difunda 
a leítura do Santo Evangelho, nos · 
lares, no seio das associações -piedo
sas, estudan_tinas e operarias. Inicia
ram-se · providencias para a edição 
do Santo Evangelho, em , volumes 
de baixo preço. 

Recomendou-se 
IDl!~ JJniversid~de 

a fundaçãó ôe 
Ç-ªt§!ica;. fü!iª~" · 

te o Congresso !oram· recolhidos 'va:. 
Jiosos donativos pa.ra. esse fim, Su
geriu;.so o estabeleohnerito da, SO:. 
ciedade de · Escritore_s Ca.t6licos •. Fo-
ram tomada,~ ··resóluções especifiôas 
paxa tigiar e restringir a literàtura 
lJOrnografica. 

O Congresso. Mariano levou ·ao 
· Exmo. Episcopado do Equador um 
projeto sobre o. Primeiró. Congresso 

_· Indianista. Equatoriano,. afim-' de in. 
tensificar as atividades· católicas na 
solução do poblema indigena, e fa. 
vo1·ecer moral e economicamente a, 
obra -cristiaiiizadora entre os índios, 
por meio da Congregação dos Mis
sionarias da· Imaculada, e· de outra 
comunidade. , Recoméndou-se reali
zar uma campanha contra o alcoo
lismo entre os indios, mediante uma · 
legislação' adequada. 

Cogitou-se da formação de uma. 
liga anti-alco6Iica entre os trabalha. 
dores, e a organização d_e u:m proxi. 
mo congresso opera1i.o católico na
cional, assim como outras, ativida. 
\les de ac,iã~ catolica n~ . C!!om~ ~o~ 
1,1iª!. . . 

CONSERVAR O SS. SACRA
!IENTO a favor da capela d'o Insti
tuto Teológico «Gaspar Bertoni», 
desta Capital. 

VIA SACRA a favor do Instituto 
«Beatae Mariae Virginis». 

CAPELÃO do Asilo da Divina Pro
vidência, de Vila Cerqueira César, 
a favor do Revmo. Pe. Jaime Gar
zaro. 

AUSENTAR-SE da Arquidiocese: 
por um mês, a favor· cfo Revmo. Pe. 
Luiz l\Iartini; por dez dias, a fa
vor dos RR. PP. Cônego Luiz Con
zaga de :Almeida e Pe. Arnaldo Sz,:
lecz, o.s.n. 

PIA BATIS11IAL a favor da Ma
ternidade São Paulo,, na paróquia de 
Bela .Vista. ' 

PROCISSÃO a favor das paró
quias da Penha, Itú, Nossa Senhora 
Auxiliadora, Santo Amaro, Agua 

Branca, São Domingos, Vila E'ormo, 
sa São Cicente de Paulo, Sant' Ana, 
e Convento do Carmo, em Mogi das 
Cruzes. 

DISPENSA DE IMPEDii\IENT() 
a favor dos oradores: Berto Ventu. 
1;11, e Luzia Salzani, Celso de Castro 
Jiielo e Marieta de Melo. 

TESTEMU1'-lrIAL DE CASAl\IEN• 
'.l.'O a favor dos oradores: José de 
Castro Chelotti, Nagib niurad e Se
bastião de Almeida Ribeiro: 

Mons. ,Alberto Teixeira Pequeno,; 
vigário geral, despachou: 

CONFESSOR ORDINARIO àa~ 
religiosas Filhas c1e São José, COJ:l 
residência à rua Herculano de Frei
tas, em Rib. Pires, a favor do Revmo, 
Pc. Luiz Corso. 

EXAME CANONICO a favor das 
Religiosas: Imaculada Conceição, da 
Luz; e Irmãs de São José, de Itú. 

A COMPANHIA OE JESUS E SUA DEVOCÃO 

MUl TISECULAR CORDIMARIANA 
Sua cons·agração. ao imaculado coração de· Mariai 

Pe. Valentim A. de Maria,.C. M. F. . .. 

Dentre todas as Ordens e Institutos 
Re'.Íiglosos. existentes na Igreja de Deus, 
afirma. São João Eudes,' a ,que mais se 
avantajou no zelo· e fervor -e~ honrar e 
servir a excelsa Rainha_ .do céu, é, sem 
duvida, a Companhia d,e JC/lus. 

Para a collmação desse tão noblli• 
t;mt!! e sagrado objetiv(), a com!)ll,nhla 
de Jesus lança mão de três meios prln~ 
cipais: as Congregaçõés Marianas, rui 

pregações e OS escritos, 80S quais C\lm• 
pre acrescentar O· Apostolado da Ora
ção. 

Na galeria. de ilustres escritores ma• 
rianos da Companhia, figuram, na con
.• e s. João Eudes,'os doze Apostoleis 
do Coração de Maria, salientando-se de 
tnOdo especial, as figuras do grande 
Pa.dre e Dou.tor ~ da Igreja, São Pedro 
Can!slO, (lo insigne· doutor e teologo, 
Padre -Francisco Soares e do Venera
vel Euseblo Nieremberg. 

O -mC/lmo · s. João Eudes, proclamado 
por P!o X e Pio XI, verdadeiro "Pai" 
espiritual, "Doutor" e "Apostolo" da 
devoção cordimarian.a, depois de ter-se 
referido, num substancioso capitulo da 
sua obra. precioslssima, intitU!lada: "LE. 
COEUR ADMIRABLE", (livro VII. cap, 
III.) aos doze apostolos do Coração de 
Marfa, que floreceràm na Companhia 
de · Jesus, finall.sa o mencionado capl- · 
tufo, ,com as seguintes palavras: "Se 
1118 perguntardes, de,_. que mina extrai
ram, ou em que fonte ; beberam ciencla 
tão ;tlta, afetA>s e sentimentos tão apu
rados e extra.ordinarios para. · com · os 
Sagrados Cora~ões de Jes11& e_ de Ma
ria, responder.vos-e!, . que foi no cora
ção tão piedoso quantA> zeloso' do seu 
glorióso . Padre,· Santo Inácio, 'tão. reple
to. de ,11,mor a . .Jesus e a niaria, qu~ "tra-. 
1da. constantemente sobre o seu cora
çã.o à · imagem do Divino . Coração, jun~ 
ile Deus, ·um sem numero ,de graças· as
g11m que o acompanhará· desde o dia: do 
sua conversão, até o fim da. sua. vida, · 
contess:ndo ter por, esse -meio~ i-ecebido 
de Deus, um -se mnumero de graç;i.s as-
sinala.dlmlWlll". · 

NA ESTEIRA LUMINOSA.DO GRAN
DE PATRIARCA E SANTO FUNDA

DOR DA COMPANHIA 

No prefacio da obra. monumental SO• 
bre o Coração de Mariá "LE COEUR 
ADMIRABLE", de São João Eudes, já 
·citada, depar11,mos · a seguinte interes
i,ante passageni, respeitante à devoção 
de santo Inácio de Loiola para. com o 

/ coração de Maria: 
"Tive em mira, com a publicação 

d8$te meu livro, despertar em >todos os 
corações dos que o :lerem, uma parti
cul.ar veneração é devoção para .com o 
amab!llsslm.o coração de Maria, devo
ção que se tornará para t-0dos · os . que 
a. praticarem, em fonte inexaurivel de 
toda classe de gr11,ças e bençãns, se
gundo o testemunl10 de Santo· Inacio de 
Loiola, o qual, desde o ilia feliz e ven
turoso de sua conversão, até o derradei
ro de sn& vida, levou sobre o seu Co
ração uma piedosa Imagem ilo &wado 
Coração de Ma.ria, assegurando ter por 
essti meio, recebidt. da. Divina Bondade, 
um· sem numero de graças e fervores 
a-as inalados", 

Confirmando e corroborando a M• 
serção de São João EÜdes, não estará. 
!ora de proposito consinar aqui um pre~ 
cioso docµmento que encontramos no 
livro do 'Pe, LETIERCE, S. J.: "LE 
SACRÊ COEUR ET L;. VISITATION":. 

Refere o P. Nadassi, S. J:, ".ANNALES 
MARIANI SOCIETATIS JESU", · anos 
de 1657 e 1658, que Santo Inac!o, ao 
ge despedir do Padre Araoz, ~u parente, 
que partia de. Roma para. Espanha, en
tregou-lhe uma imagem da Mãe de Deus, 
que o Santo carregava. sobre seu co• 
ração, desde o dia da sua conversão .. 

Tendo /o proprio P. Nadassl conse
guido . uma copia da mencionada ilna
gem, fe-la. reproduzir aflni de espalhar 
seu culto na Companhia. 

Foi batlsada essa. copia. com: o nome 
de "SANTA. MARIA DO CORAÇÃO", 
ou seja porque representav~ o Coração 
de Mana.· atravessado pela espada, sim
bolo <ias suas dores, ou seja,, · porque 
Santo Inaelo a levava· sempre sobre o 
seu -coração. 

É o que pode ~erir dos dizeres que 
acompari~vam a · aludida . reprodução: 
"SANTA MA.RIA. DO CORAÇAO", co
pia fiel do. original que se conserva. no 
Coleglo da Companhia de Jesus em Sa
ragoça. Espanha. 

Santo Inacio a carregou sempre so
bre . o seu coração, desde a sua. conver• 
'são até a sua velhice. Ele assegurava 
ter. recebido por seu inte,rmedio mara-
_vllhosos fa.'l'Ores". · 

NO ENCALÇO DO SANTO FUNDADOR · 

Ao Coração Imaculado de Maria tem 
sempre recorrido, como a. a.brigo seguro, 

· a Companhia. de Jesus. ,erri todas as vi• 
elssitudes e duras emergencias, porque 
4'-prot1ve ao Senhor faze-Ja atra-vessar, 

Damos a palavra, ao R. Roothaan, Su.i 
perior geral da Companhia de Jesus; 

"A _Companhia, nunca. deixou de pro• 
mover,- junto. com a devoção ao Sacra• 
tissimo c. de Jesus, o culto ao Ima• 
colado coração de Mn.ria,.. Vem ainda 
confirmar tudo isso, o fato de que nós 
mesmos fomos testem~a.s em Roma, 
no ano de 1837, o que nos convence de 
quanto é. eficaz o salutar abrigo que se 
encontra. no maternal Coração de Ma .. 
ria. 

É o caso que · no tempo da. epldcmla'i 
do colera morbus, que por aquele tem.; 
po se alastrava pavorosamente pela cl• 
dade de .Roma, não obstante encontrar .. 
mo-nos só em Roma, para mais de tre
zentos Jesuitas, sendo que a maior pa.r• 
te deles passaram dias e noites a fiq 
junto dos doentes e empestados, e ain-. 
da dos cadaveres putrefatos; em for•, 
ça e mercê dlllll voto que em hOnra des .. 
se Purlsslmo Coração fizemos, experi• 
mentamos multo às cla.ra.s, seu podera• 
so patroolnlo. Tanto é-isto verdade, que 
não tivemos de Q111~ a morte de nc .. 
nhum dos nossos; mais ainda; a des• 

. péito de toda. humana. . previsão e mui• 
to a.o contrario do que acontecia em 
outros lugares e a outros Religiosos, · 
~cm a um só individuo da Companhia 
alcançou o ~ontagio "... (" Circular do 
Revmo . . P. Roothàan, Preposito Geral, 
de 24 de Junho de 1848, sobre o culto 

· do Purissimo Coração _de Maria"). 
il do mesmo Padre Geral, Roothaan, 

outro voto fe!kl a 25 de Agosto .dé 1850, 
festividade do Imaculado ·Coração·· d<; 
Maria, "pelas necessidades espirituais ~ 
bem assim, temporais da Companhia, 
conslstente, em celebrar todos os anos 
a festa do Imacuiado coração de Ma~ 
ria, com MJssa., ·pelas pred\tas int!)n• 
ções, e . com jejwn, na vigili.'t dá. dita. 
festa. · 

A CONSAGRAÇÃO DA éoMPAlll'ID!\ 
DE JESUS AO IMACULADO CORA• 

ÇÀO DE MARIA 

lt -mais uma. prova. fri.sante, ;i. de• 
nionstrar com a. eloquencia dos fatos, ai 
grande d~voção que sempre professou 
a Companhia. de Jesus ao !maculado 
Coração de Maria: a sua consagraçál:I 
~' mesmo Imaculado Coração· ·e dedi• 
cação ao seu culto abençoado. 

Com efeito: 
Nas proprias regra.s e constituições da 

companhia de Jesus é inculcada· ex
p,".eSS8-mente essa. devoção e lembrada 
a sua consagração ao coração de Ma• 
ria. 

Diz textualmente o Epitome, numero 
673: "A todos seja insi.,;tentemente re• 
comenda.da a. devoção para com a B. 
Virgem Maria. a cujo purissimo Coração 
toda ~ consagl'Ou''· 

Na Congregação Geral XXIIl (1883), 
pootos em pé todos os Padres, em sinal 
de espontanea e entusiastica unanimi
dade, aprovou-se o decreto 46, cuja ter• 
celra clausula. é do teor set,uinte: "De
terminámos que o dia 5 de Dezembro 
do ano proximo, 1884, em que se come
mora o terceiro centena.rio da erecção da 
Congregação marial)a "Prima .Prima
ria'.', a Compantlla de Jesus, do mesmo 
modo que se consàgrou ao S. C. de Je
sus, assim tambem se consag1·e e de• 
diquo solenemente ao .Sacratíssimo Co• 
ração da Bemaventurada Virgem Ma•, 
ria, qual sempre honrou, honra " hon• 
rará., como a sua. dulcissima Mãe". 

"ó SANTISSllVI.A VIRG-EM, :Mií.E 
DE JESUS E MÃE NOSSA... A UNI
VERSAL COMPANHIA SE DEDICA, 
OFERECE E CONSAGRA, TODA, . E 
PARA. SEMPRE, À VOS E AO VOSSO 
SUAVISSIMO CORAÇAO". 

("Epistola.e Práep. Gener. tomo IV, 
pag. 95"), ' 

"E pondo a margem -outr08 auxilios, º 
em·, todó tempo foi propicio à compa
nhia de Jesus o. dulcissillio Coração da 
Virgem lmacul.ada, que é o mais pode• 
roso valedor que existe perante Deus .. , 
Desde que Cristo Jesus pfereceu seu 
Coração à devoção dos homens, · qUÍll 
que reconhecessemo e. alctosesramo o 
Coração Purissimo de Maria, como fon-
te perene de· dons' celestes ... lt justo por .. 
tanto,.e devido a tão bOa Mãe, que pra• 
guemos a todos as belas · virtudes da
quele Coração Imaculado, de modo par• 
ticular, sua benignidade e clemencia .• ; 

Nossos corações, RR. PP, e carissimos 
Irmãos, estavam já consagrados ao Co• 
ração de Jesus e Coração de Maria, des4 
de que a Companhia prometeu sole•. 
nemente fidelidade e ainór à.:. estes 
sa.ntissimos córaçõe.s •.• 

E se qu!zermos encher de goso o d!• 
vino coração cíe· Jesus, devemos tribu .. 
tiõr ao Coração da Virgem Imaéulada, 
a honra · e reverencia que exige a sua. 
dignidade de Mãe de beus e o amor e 
o carinho que. se merece a mais· ama .. 
vel de rodas as Mães ... Fel!cisslmo aque• 
le que inals ama.r. a. esses Sacratíssimos 
Corações e que inflamar ma;.: almas em · 
seu divino amor". (Circular do- P. An• 
derledy, Preposlto Geral, de 2.9 de Se~ 
tembro de '1888"i •. 

l" 



_,_ 
A AçB..<, Católica é 

eminentemente reli• 
giosei. 

Pio XI 

"LEGIONA-Rló 

Uatoliea. 
Sáo Paulo, 1 de. Agosto de 1943 

.' ,, A Acão Catolica Brasileira e 
' a milicÍa maxima do apostolado 

leigo instituída por ato coletivo 
do epislOP!!do brasileiro apro~ 

. vado pela Santa Sê. 

PROBLEM'AS, REAL-.~ z· AÇ_.O_.~-_S· E IDEAIS 

CATHEDRA f'ETRI _· MIGALHA ·S •• ., • 
Ass()Ci<!ções , Auxiliares 

FEDERAClO DAS CONGRECAtõES MARIANAS A ACÃO CATOLICA E A MORTIFICAGÃO 
N'a Efeiolica ;,:}.Ia!('na 'F,quidem», 

ae 2 de· agosto dt> 1924, afirmou o 
Santo Pndré _Pio· XI o seguinte: 

corrompida nada tem de comum, e, .. 
mi;smo, ·seria mon~tl'Uoso querer dar
lhl's a rnesma origem, . 

Pio Xl, porem, prossegue, mos
trando eomo em_ outra situn<:ão Sll•. 

mo1haríte à atmtl a miscric6rdia· ci
vina det: remédio à imortificaçiio dos 
homens. que esta.a acarretarido. ma
les aná~<>gos aos de· hoje: «Eis quP., 
para. teconduv.ir os povos nó amor 
da eruz, providendalmcnte . .". o se
r;il'.ico. patriarca l<'r:rnciseo de As• 
sis foi agrn.eindo, Robre o Monte AI~ 
verue, .com os srt~rados eistigmas, .e, 
as~im, . se tornôu umá cópia· fiêl e 
notavel de Cristo crm·lficado»; No-

. temos, de {lKSsagem, a importaneia 
que tem. pai:a os melJ}hros da A. C., 
a evnea~tro 'aa figura de S_. Framiis-

. Vivifica.da pela graça, é . a piedade a fina flor da rázão 
~ ·dafé.'É negocio m~is _de razão que de se)ntimento. 

· Dar ao. s~ntimento a preponderancia na direção da vida,. . 
é falsea-la -de todo, animalizando-a quasi. Daí essa anemia 

. das.almas que; não conhecendo a razão das p,ráticàs de pie .. 
dade~ · se-· arràstàm, penosamente, sem nobreza, seni . generosi
dade,· na .atmosfera doentia de um misticismo insípido; abso~ 
lutamente_ esteril. · ' , . . , 

Quanta gente. se veria norteada. com mais 'segurailça: há 
vida, recuperando energias. perdidas, si, quisesse; estridar. um 
bocadinho ~e ... -catecismo! Garantia segura · de ref orina. · e 
santidade séria, para muitos outros, um dedinho de ined_itação: 

D. DUARTE 

Ação Catolicâ e Vida· Interior -

(ANIVERSA,RIO DQ.1v·coNGRESSO: EUCARISTICO. 
' í-'RIMEIRA CONCENTRAÇÃO l\1ARIA

NA NA r.ÍATRIZ ·DA VARZEA PO : 
. •- CARMO 

ria para a Igreja,! E a $anta-Igreja, re
conhecendo o méritó . ela:, Congregação 
deánte . de Deus, n~ . hesitou em· ,enri-

0 Eixmo Sr. Arcebispo Metropolita- quece-la com !numeraF e pre~los!sslmlls 
no determinou· que, se comemora.s:ie o indú:lgencias. ·como conseqU:encia., se_n

do: Santo ,Inácio o funda.do..: da. 'Com .. 
l.<> anlversarió dó' lV Congres,s9 Eu- ""Dhla de .J~ •. é,-o ta.mbc>_zn da C9n-, 
carÍStlco Nacional de S, Paulo, com unià ,... 
grande comunhãÔ de homens à .mela gregação Mariana, ,fundàda,por,·SE!us fl-
nolte _de o para, 7 de Setembro. Come~ lhos, flelil e santos .ttriitadorea·seus. Te". 
moração mais agrndavel -do que es:,a ao· mos, ,por tal razão, .mot~voe df··orgU\ho 

. s·agrado Coração de. Jesus, não poderia' quando olhamos para. a nossa origem e 

0 .sr. Arcebispo desejar fosse real!z.ada. devemos dar Infinitas gra.çal' - a. Deus, 
Que· maior consolo a .Jesus aostia dO que por nos conceder tão· brilhante, origem 1 
levar 11, sagrada Mesa uma quantidade Santo· Ioá.cio deve ser . o· nosso· guia, o 
de Homens, contritos, anependido.s, l~µ- espelho em que hos<devemo.s-m!ra:r! _Nc-
mildes e an!màdos do. melhor proposlto? nhum Congrega.do que se presa· poderá 

· · desconhecer· a vida e obra do grande 
Mais acertado,. pois, não . poderia ter 1m- Santo. Existem diver.sos livros sé>bre . a · 

ClJRSO DE CHEFES 

Terminaram no di.! 26 de JulM. m· 
, tlmo, segunda-feira·· p3.ssada, as p_rovM 
dos exames doo candidatos: inscritos nc 
st,gun4o .'curso _pa1·a Chefes· com, o com
parecin'!ento de ~3 examinadbs .. Apesar 
de tanta . inslstenc!a por parte do que
.rido Padre Cursiuo, não se compreende 
-um, 'tão · pecimino numero de inscritos, 
uma ' tamanha àpatia,,. um· ;tão grande 
desluter-esse . para- um cur$0 de relevante · 
importancla pàra a.· nossa ·salvação, e 
ap<>stolado. Coino todos sabem, porque 
devem· conhecer, as regras da Congrega-, 
ção, · um cóngrrgadó é -mais que um sim
ples católico, deve ~e1 um apostolo, um 

/ cO dese.ió ,lesenfrt>ado' de praze
res, (lesfihrnndo as fo~as.- da alma e 
corromp1mdo os bons· costumes, de~
troi, poueo ,a pouco, e, conoi"l\nci11 ,lo 
aever.: De fato, são e'Xcessivament-e 
hnmel'Oso11. noje em. di~. aqi1Ples q1,1<'. 
atraiàos .pelos imiÍ>.et'et:: deste mnn
ijo,. t111dà, ahorrP~Pm tãp vh•amente, 
evitam ·mail'I _cui,l1H'l~11nwnte _do. que 
b;i soNimPnto~ que~" 1tf\l'P!>Pnt.~m; oi1 
ás aflii;õe~ ·voluntárias da alma 0 

Bo -corpo, e #e r.on,lnz<>m hahitu:il
tnent4. . !lE'g,nnrlo à . pn lnvrii' f1o A pó~
tolo1.; como _inimiii:09 da <lr~z de Cri'l
to, Ora; nins.-nPm -por1P ·ohtel' rerta• 
:ine'ite :ll eterna :hPmnver1turan~a. ~e 
il~ t'ênnneiar· a · .si m~~mo •. não tn
bt!l? _a·sua r.ruz: ll ilP~nir ,,JeP.11!1 Cri~
fo,·.mit.i!r Ílinrla, ~e ntin rP.proclniir rm 
Si mesmo f! Íi:ÍO .1mn,iri>Rfaf P.Xlr.rior-
1."ll.f!nfe a . imiÍ!."rm rle, Cri~to, por11no 
htjlieles- Q!le'·~~o rle flriito C'l'11C'iPi~n
i'am a smi carnP c,nrn seu~ vicios e 
sua$ POTir.~ni~rílÍl{ifo~». 

co de Assis; foi ~le queni 1·ealizou, E " • · d. · rt •t d · N s h 
:Q;:uc~::P~;/:!1oº~;at~ ~et~!ª:; , ssencla a pe 81 a . evoção a I en ora 

dado ·o nosso querido Pastor, quando · -
. deciditi realizar a ,grande soÍenidade que Vida de Santo [náclo e a propria Fe• 

deração possue em ,estóque uma exce-
se aproxima. E . ª quem .deveria e:le ter lente obra. sobre Santo Inácio:. :Não é .. 
confiado ·a realização desse empreen- crivei que filho's_ are_tuosos não· conhe-
cúmento senã<J àos proprios homens, 

· s;cerdote• leigo. Onde irá ele préparar
se com ' e!iciencia senão no CUrso es
P,ecialisado, mlriistra,do · pelo Pai;ire Cur· 
~no, segcllldo os programas. magistral
mente ideallsadoo · i ·-de.senvolvidos · pelo 
R. P. Walter Mariaux s. J .. no seus, li
vros de ormação? A Federação espera 
qu~ pàra o· terceiro <:urso a ser Inicia
do ·amanhã, segunda-feira. à$ s,ao ,da 
noite. na séde cl& Federação (Rua Con
de de sarredas n.o 100) compaieça.m 
em massa · os Congr2gàdos da.· Capital. 
Este terceiro curso será .i;niniztrado . por 
sa·cerdotes ou · corgregados ,devidamen
te escolhldoo, enquanto J)2rdurar o -afas
t11,mento do -nosso querido 1Diretor o 
Padre Curslno, que continua _bastante 
doente. A todOli solicitamos que· conti
nuem a orar com .fervor, impetrando. a 
noosa Excelsa .Mãe o pronto. _restabele
cimento do seu tão infatigavel it. fervo
roso filho. 

. ·9 ~àn~ó P111lr<>. ·riort.11nto, ti11- 11,fi1:i 

iJll~r.n<;â'o M'U<la dM males qne llli
il4m' o· mnndo mflflerno. e .apr~enta. 
l!Otn 1trl_mirllVPl MnPi!>fo, 11,.,,;S enll• 
tae,, O . Mlinnto inw.~<'"~a; pnie. vi v,1. 

mente ,à· A. C.; que foi r.onTOPaih, 
exata:ml'rte p_o,. _P:ia · Xl -pnt'a corri
~!' e:ites·:male.:. Ve!nos· tine o t?ranf1e 
l>ontil'ice ,'i,~11rile 1'oilo o cáo:" c,011t,:,rn
l)llraneo - nnma -Pll-1:inn: imnrtif'ie:i· 
ção; ~ a eÍ;te ~_sejo. <]P!;Ol'f11\flllc10 c]e 
pra2erP.~. qne il"" n:ida ·-se qullr pri
w_r,. v ;Pap·a opõp, r>omo antidoto, 11 

tnortifir.a'<lão. A_i;i,.im. "º PPTIRll1)1!'n1o 

jpiofuriclo ~ dM1f;O <lE•Pio Xt. O rest:t
ileJe~imétitn' iln P!:pMto (lp mo-rtií'l
ea~o é -qnl" J')(''11", !':al\"llr ó mnm1o 
itloderno: -Ora, se a A<:ÚO Catól ira, 
tem pro~iMmente ~.stP ohjetim, .da! 
se conclue que ela: -c1eve prop:tg-ar, 
t,or to<fos os-mdo.s ·ào,:seu alean<>e, a 
mortifi<>:at;:ão, ~P qnhmr -preencher ea• 
l>almente sua -finali'111de. 

Deve-sP f.lotar •. afo<la. .qne o Sa.nto 
Padre afirmou textnalmentt1 que 
aqneles'.one -i,ãn fle Cnsto·erueifü?.
tam 8. ~Uft: eÍlrne Cl'lln ,~PUS \'ieins e 
é.one11-~iseílnciiis, . Esta iiMia é muito 
$mportant:e; Ha. no hQmem, .. i>m 1"0•1-

sequl\ncia' élo ,peeád~ ~riginal, .hwfi
~ai:õe.s ?'S<JicaJmentP frl8:'l ~ pi>rver~:is. 
qjlJ~· iJeveni. !!Cl' -'romba:tiilas' f' ,<\Stir

pa~_as, At;.bam 'lll!l"llnfl {111e _eFtas tcn• 
Sênm~ sao fnmrn~ .frm:tl':i<! e. 1tho~
tivi:i11 de ·-{'!l!1fo(l('Õ!•q _· .t>m t>i nrnsma~ 
~Qa!J _'e .}~tJVJH'.Í'!fa~; elas 1<erÍam t'niÍS 
;,,Pe_:llltl! .. PÓJ'.,:jlÍP nã6c 1:eà.Hzam plen~
tl_lente ·smt as,pir11d.in Pl'Ofll'Íll. mas fí
tun a· mé,él·t>:fminho, Pm_ 1•i>aliz(lc·0Ps 
t,ar11ia.is, e, por 1$~0 mesmo, rlef~i
tnosas. f:ilhiu• .e 'Pf'C!JJTJino;;n,<; A.~."im, 
b peoa,lo RP.ri'l apPn:i!l' nma- bna ohr:1 
!frar.U!'&da. -F)m· consequ~nr.i:i, o ho
:m.em nãr, (levPria. lufar e esforear-0·n 
éÓntra. si· llll!Sffib; n1ÍmÍJ trm~íio ,1:i 
't-ontade-impfa,;_avpfmPi-ité ·,iPtNminJ
lila a ·résiitir -é & <liz~r não, porcine 
jsto,iria dPfol'.Ínai,llrn a perROn~Hilu
ile, eil('erra-lo rio prorwio !'<uh.iPth-i •
DlO, 11,Jê111·· de ser. inn'til. porque 1:-il 
i•esisténcia, este €rtiio», t>uría i mwí. 

·taveJínf!Jlt~ derroMdo, Como Vf'ffitV, 

·(Is qne -lt~i<lm p11ni::11 m,' t>:-tão prrar1M : 
Pio Xt· afirtnon q11,i ·devemos c>riwi- . 
ffoar ,nossa í'l\rne ·'com ;,ene vi~ins I' 

éo~cupi~<lênr.il.l$. De f:lto. scznndo a 
ilontrinà llató1foa posit.iva, o hom~m 
!Velho, :o Íiotn'em do pe~n<lo, na~1-i,~~ 

· cio pecado, dêve n'!Of!'.Cf, para ViVPT 
o· novo ·homPm, f0Mn11<lo em <'l'i~h 
SI! o· homem velho deve morrer. ~ 
porqne . ele · dl've rlesnf)àTccer, e â~ 

j;;uas in<ilinll<;ÕPs llevflm ser p:-1t,irp.i
tlas.· As in"lina<:Õe~ hnms ila gr'a~a. e 
~s-~~~ioai;ões pl.lrversas ,1:i n:1tm~1.·1 

e~pera rla A.C .. i\Ias continuemos: a 
Provirlêneia etinh:-i poi' fim. cmtre.ou
\',r·os, fovar os fiéis, ,pela medit11<;iío 
dns esti~mas ~a::-rados <le S, l''r:tn• 
ei.,co, a considerar ·e, por aí, a me• 
lhnr conhecPr o mistério ,Ja: · Rer1en
i;:ão; a ohtel' deisto coriheeirnento 
uma i,arida<le mnis ardente e m,iis 
fpeunch1 no mi>smo tempo qne o'.amor 
cfa e111z e o desejo da ·expiai;:ão, : til 
como aeon!:<'CPU ao seráfiéo patriar
ca. Cf,m erPito, os homens· devPm 
nrilirar-sp l'nJ l'efll'tir sobre' as do• 
l'l'S r1e Cri~t<> e <'OJlhP.cer próf,1n:h
mente a niafi<'ia <lo pecado. euja "pe
nn E.Ie expinu em , nome rlo ,genf'T'() 
b!ll'lJano. ' A tem diSSfl, é nec,ess"á'.io 
que eles rl''ali:>:om em sua. propria 
carne o que falta ria paixíio,.de Cris
to, a exemplo <le S. FranC'i;;co, o qual, 
s,,:~im eomo li>_va,•a em .seu corpo as 
ferirla~ de (:,.isto, nssi_m .tnmhem ll\'!s 
isNitia e· snporfava a~ dores, c1'li,,i: 
ffoarlo. (f11f' e~triv:a. ein viela; <le, fa
to, se o R,mhor .lesns so'treu :p<ir _n6;;, 
nPm por iMo estamos ise11tos: de .eho. 
r~r e fo expinr nú~as falta~: ou au
torizarlos a expia-las com. neili;e~
cia AIPm do mafa, q1rnn1fa s. Fran
ei~Nl, por r;ens ('>"tigrrias. ·propõe a 
tNfos ,fesm:i <'rnfifiriulo para· -cC>n
tPmpla,- (l tnerJita.r, ele,· por· af ffll!-S• 

mo, ·nos em,imi Porno. imitlrnôo II no~ 
h1·P.7.t clt, Cl'isto 'e· sll; pari~nri:l _n"as 
ofli~õPs, " enm bumilda,1", 11iÍ~ rl!'-

• Vl'J110S, genel"[IFSa ·e rne~ira111rJÍtC', l'e• 
si~tir ao~ ,·inios que clomin:im a na- . 
f.ureia, h11m:rn11 norromrida; a sahel', 
à -~oncmpi.;c~nciR rlos olhos; -à' con'. 
{'!1 ;.,r~cêíic,ia da ear!le ·e à sobl¼l'l!a tlo 
•;irln.i>. : · · · · -

l~is a nalaYrll ilf'.I s,'l'nnilP Pontifi, · 
ee da A<:iío 'C<1tófiea, Eis aí, port.à:n
to. r.omo rlevPm os·_memhrhR .àa A.O. 
pu11tar sua 11tivi,tnd~ e !;e\1 aPostn'. · 
lado: 11.Pim ,1 .. qll(l, qu,nnto · anfos, tu•, 
elas às r.oisns srdAm re~t.rmrailas "Ili 

C"Í•fo. 8e o~ mrmhrM da À. e. pÍÍO 
rxi'>Pm ons homl'ni> os· e~tfo:mas 1l0 · 
R./ P'ra nriRrn ,1,, A"8iR, ·p<lÚm, entr<'
h nto. mrinifestar-lnPs o <>xemnlo ile 
nma virl::i mort.ifiriar1:.i, o eirP,mpló elo- , 
cn.wntis~imo rln ,r,oÍnhatP l?PTIProso e 
c].,,,idid<'. ao;, vfoio5·p·Ü~ pniirÕ('S; Foi 
p1>la snn r1•nz q11p Ji-,n~· Cristo· ,nl-. 
\'ou_ o ni,·,nrln ,, Mnqni~tou o <'or11~ito 
ào:'l homrTii'<. \~r~Rm, roiR, \-wm _aJfo, 
si>m lrnsita~ÕPF< e E<t'm temori>s, os 
mPmhro~ ,la l\,C .. o ORtllmlitrte, d,,sl::i 
mei'ma r>rnz: r:ir:i <'Ot1f111i,;t.nr .o mun
do r1e hoje. R, pl'Ín<'ip:i!mente.· não 
ti..,rcam de vi~ta a IH1mnl'~tai:iio <le 
Pio XI: e~P o Rfmlinr ,lesus ,,ofri>\l 
r,nl' nó,:. M.m ·por i,;to e~tnmo;, i,,l"l~ · 
t"~ de chorar ,:, i!P ,:,,spfor nn~Rn.: fal. 
·ia~. 011 antoriza,lM A espia-111~· no,n, · 

n~!!liitêneiil}). lltnitn,, ,:P e,,ranrlali
·Mram .r,om o;, ~ofrimr11tn,: <lP .lesns. 
<'1'.Mn: . mM irunais <>s membros da 
J\ <';Ín C'atólil'a. 

E_M LORENA 
·-

Estudos âe . A. C. para o Clero 
Realizaram-se ile 20 a . 23 deste 

. inês os. dias. rons:ig~ado~ ao estudo 
ne· A.· C. para' o Clero e o !ai

. _<lato' . da· Di<X•eSt! de Lo1·ena. !';111 
· ,otimo · programa .OJ'!l"anizado 'peJn 
'131:lU virtnosissimo Bispo Diocesano, 
. D; Francicsco · Bor,ia do Amaral, re-
:vez;i,vam-se l)s · atos ris pieàaàt) e a,; 
ses~ôe..~, de.'e~tu<i,;, Teve- Sua l~xci~. 

.·o concurso. rle. varins ·me11_1h1·0;,; da 

. Çomissão' ProviucfaJ ~la A. C. od 
· Revinos, Mous. ,1\ ntouio · de Ca•{l'ci 
, Nayer, ·Vigario ller1t.': do Arceb1~-
pado, .e João AlrJúrndre Los~hi. As
sistente Geral da- A, C •. da Diooe~o 

'.-lé CaÍnpinas, e , Ó Pe. Geral!lo rl!J 
Proenc:a ~igàu,i. s:v .p. Alem dl'S• 
:tes ·n1.Pmbros, da. Comissão, rr..,~lon 
set:1 inteltge11te;e zr!oso <:oncurso_ o 

Revmo-. Pe.' ,,José .. Luiz Ribeiro d,~ 
Dtooes!' de· 'l'Aub11té. 

As·se's~ôes rlé 11studo para o Clero 
infoiarnm-se à , tarde do dia 20 e 
prosêguir:Ítn nos Jin~ 21 R 2'.l eom 
duas sessões. diarias,- Ulllll rle,. mani,i 
e outra :à, tanie, terminando no <lia 
23 .pela m~nhã. 

_As sessões elos lciigoí> fizeram-se 
à 'noite e à, tarde. / 

A -~c;itê clo. áia. 22 _.hou rr sm,úi•1 
màgna; no Sf!liiO {1p; honi·a do Co!P
gio"Sagrailà ~'nmilia, '~Pile dn A, .ü. 
Dioe.e$at1a; onrle s:~ rMNrnmm . o~ 

,!_UUU 1,op. l,U&.l\;IJ 
.oeve 16r o 

..,• I. 1 !! !-º' ~- A ª 1 º -~ 

trabalhos da A. C. para o laicato 
rom :t instalacão ot'icial da A. C. 
llioeesana. • 

A e·ssa, ~e~~ão compareceu o. Exmo. 
· 8r: !'refeito Municipal que fez nm:i. 

s:w<laGão aos Hevil'los. Srs. Mem• 
bl'QS da C01Í1is~»o Provincial da À; 
C. e Parocos dns cidades "d:a ·. Dió, 
1-c~t!. Em uome . di: , todos agrndecetl 
]\fotlS. Antonio de Castro Mayer (!U!l 

rt•cordou a firlal~uia, da antiga cida
de imperial, fir1algui» que, seu. povo 
ainrla con'.'crva e' deixa nos coi-a
,:ões ,le seus ,·isitant'es· grntissima 
l'Acor<lá<:iio. Nes~a mesma sessã"o 
1~agt1a, Mons. ,IQiio Aléxand!'e Los
dii prestou homenagem ao Clero da 
Dioce~.e . de C,orena. cuja pietl-ade e 
mio u11~:to edificam. 

Ao se retirarem os membros ila 
Comissiio Provincial 1fa Ar;ão Dató~ 
lica. receberam maliifestit~;;es' de 
apre1;0 por parte rlo Clero Lorenén~ 
se que os a<'<lmpanhou até à estação. 
As teses <ll'senvolvida nos _rlias de,_ 
caturfos foram as seguinte::!: Nação 
de . Ação Católfoa; Organização tia 
A. C. numa Paroquia: Form11çifo dos 
memhl'os .da A, C.; IJ:seolhos da A. 
e.: . Ol!lllclaniswo. Lai,,ismo, ·Nat Ul'a• 
lí,mo; t'ierviços rl1i ArjãC> Calólica; U 
papel do, Assi~t.ente Eclesiastico; O 
lu~ar ria A. e. no apMtolado _foi!?'O-

Na. _ass;emhleia geral houve tr;ls 
temas que !'oram hrevflme1íte e::iq1os
(C}s: A pierlade como bise da A; C.; 
Ui:~eucia da A, C. e Apostolad~ 

çam a vida de ',;eu Pai espil;ltual; dei-

D . _, - ~ ,,. ' C J'd l . dos .quais . a Federação da.s congregações , X"ndo· de se lntere· "'sar·. pela· s· su_as_ . real!-. 
epo1s, ua enumer2çao que LIZe· nnorá; · onso I a a a ma no bem, Marianas é a eterna representante? " ~ 

mos da$ falsas devoções à San tis; leva-a a nãç, deixar 'facilmente as A. n6J, porta,nto, em prlmeil·o lugar, ca--. zações. Todas as Cimgregáçõe$ ·Maria- · 
~ima Virgem, · vàmos, em _rapid:is p1·aticas c1e devo~ão; ··t_orn.n-it cora- be a responsabilidade de.ssa sublime ta- nas. portanro. deveiiiàm· possuir 'em sua 

1 
· · " blbllot-eca um examplar · da "Vida de 

pa avras, estabelecer -.os. traços ca· jôsa para opék.:.Se · ao muúdo, em rcfa: Lili-ar a Jesus Sacramentado, na Santo Ináciô" par11. que. todos os seus 
racteristfoos da verdnncira. . . s_uas ,modas e·máximas; à.carne, em noite µe 6 i>ara 7 de Sete!l}bro, um membros·pcssam te-lo à m_ão." 'e de 

A. verda_deirf clevo~ão ~- . lirossa seus apctite_s _e \Jaixões,. e ao <lemo- gmnde nwnero de. h?mens, ,para rece- d · · d à 1e1 ., ' c - p Tcad I qu\l,n o em quando proce er . . sua. ::-
Senbora :é .interior, isto é, parte do nio, em -,suas ,tentações; -de· modo bê-lo em, seu' ora~ao' uri 1 0 

pe 
O tura qurante as reunl~s. em perjuenos -

e_spirito e do· co1·0 na~. o! ·vem da- e•- · d d • t Sacramento da- penitencia! Mãos à obra,, t1;e-chos po1 _ i·ez .. _A _Cóng· rega_ç· ão Mariá-"• . ~ que uma pesspa v.er a e1ramen e P. ortanto, querido.s congregados! Tra-
tjma 'que se te'm à Santissima Vir• devota à, SitntissinJa Vil•gem não é · balho e Fé em Deus! Sigamos O exem- na não é uma assoeiàção reiigiosà pas-

d lto 't f . ' ' siva.. l.s, to é, seín maior ação_ .·que ·ª pro~ 
gem; o ·a : concei o· que se or- rnoonstaute, -nein melaucolica, nem pio de Santo lni;cio, esforcemo-nos, co-
ma. de- suas grandezas e do amor escrupulosa, nem pusilanhne, Jfi- mo sa unicament-0 do no~o · trabalho l)l'ia.' i;antiflcação. Elà é uma as..ociação 

· · tJ d d' l · d d · d , , 1 f que _tambem faz Apostolad<>, .. l)Orcome• 
que se Je e um. na mente, a Yer a eira,. evo~ão a JY'--S.s.oal dependesse o nosso tr un o, ore- gulntc, .é. ·combatente, ativa. apostollcá._ 
. A-ve1'.dauQira ~lcrnção é elieia ,de Santissima Virgem é desinteressa- fuos Implorando a Deus, sobretudo por Todo.-; sabem o qu1, é apootolado .. o que 
confiauça · tia Santissima Virgem . da., isto é, inspira a. a.lma a buscar, meio da Medianeira de todas as Graças, é trabalho para a salvà~ão d_·o :-P· roxmío. 

' . . . . aql!(Ílas que nOS' foram mais necessarias, Y 
ft'.Ss1m ·. como um .- filho deve ter· em nilo a si,· m_as · só a Deus, e1n sua São orações. jejuns, exemplo, a,ção so-
su_ 11,· bôà. m"e. · Fftz· que·. tim~ ftlJJ}U_ S t u- -. f' 1 t porque, sem o se.li auxilio, sem o :;eu con- . d .....,.; . . C 

" ,. .. ... Q , an a m,ae, e ll. amll. . tao ie meo ·o sentimento"aem a sua benção, nada po- cial, campanhas e· . ,,-...,c911s, : omu-: 
rceorra .a ela eni. tód1ts. as suas· 'ne- n_ as desconsola~_ õe"s_ e securas espi- <Íem_ 06 faz,ll' de_ utll.e p_roveitoso_ , creatu- nllóes Gerais. Procissões. :reunliões, au-
c · · 1· d ·' _, · ·- · ·t ··t·· ·· ' · d. · · f las de:catecismo·.·. etc, E,neste conibáte, essH a es ue corpo e ue esp1n (), ··r1 na1s, como ',nas·_ oçuras e ·no$ cr· ras mi.seraveis que somos! E, dando !ni-
com grande simplicidade, confianr•a vores seusivcis - 'no .Calrni'io ·como- cio aOli preparativo,5 desse gráride ato de ne5te esforço para. irradiar O bem às 
e ternura;-. que implore o a_ 11x_ilio de nus bodas dê Càn_:í. · · fé e_ ll~agravo . ao Coração de Jesus, -almll.S, é que deYemos ter· por guilJ- e , · ' · · protetor a Santo Inácio, o exemplo da 
·sua ,hôa Mãe ew todos,os' tempos, em * teremos hoje; 1·0 de .Agosto• a. nossa pi·i- tenacidade, fórça. dé· vontáde, .esp!rlto 
todos· os lugares, em_ to_· das · as l'ni, , * "' meh,a, eoncentl'ação Mariana na Matriz . . Consistindo ·fo<la a uossa perfci-· da. Varzéa do_ lpirangal Noe130 ob.jetivo ,de . oração e de obedlencii à autorida~. 
sas·: ·- e_m s_uas duvidas, para ser - · f · . · · · de corist!tuida. Leiamos port,a.nto, a vi-
e 1 . r1 . i;~o em 'Ser eon ormesJ · !-Jllldos e con- priucipal: convidar Nossa Senhora Apa- , d,, de· sa··iito Ina··cio. 0 _ ·n· osso· s·a.·nto· 1-un·-
sc are oi ª; em seus erros, para se,· sairrados a J es_us Cristo,'a mais pe1_·- .reci_da, à prime_ ira pe1·egl'ina _.ao IV Con- ~ 

C''l'J'ÍO't'da. t t· - . - dador. e da sua 'huniil. dade, 'santidade 
v :'t> , e_m suas cn açqes, para feita de _todas as .,c1evo_'çõ_es ó_•, inclú.' lfl'eSsÓ E1;1earistlco, 1·epn:sentada por aque-

ser _ a_ mpa_· r_a_da ·, em sua_· s fraque!lll.S - . 
1 

. . . . , 1 ,o ,_n q ·tantos anoubos e verdadeiro espirlto_ de amor dé Deus, 
.bLt_a_ vc _men_!e __ ._aque_ la ,que_ mais pér-,. a :m.,,,ma ._.,,...gem. ue · · -

lentos,. para :s:er nnimada; eni' seus f - de Fé arrancou a-0 ·,povo Paulista, pa- tiremc.5 as llções pa,ra a nossa vida de· 
· eitamente -nos'cm1forma, une e cou~.· , Congregados. Nas Rtll'ras da_ nossa COn· 

para ser .fortalf'cida; em seus desa- -ra. vir presidir os nossos t-rabalhos, pa- "'.,re.ga'ção est-á O ded· 0 :·dª ·santo· _Inácio 

FALECI~IENTOS 

N_:> dia 18 de Julho ult!ino faleceu nos
so caro irmão sr. João Paglta, ex vice
presidente da Congr ;gação Mariana de 
s, José, Paroquia .:o Bràz. · 

Rezemos. e ofereçamos sufraglos por 
sua·a1ma. eomo é de nosso ctever de ca
tollcos .e de congregadós, _A famil!lÍ do 
sau.dos:, · extinto, CJS nosso sent!mentci~
de ~ peZM'. 

NOVAS DIUETORIAS DE 
, CONGREGAÇAO· 

.escr_u_ pÜlos,· p· ."1·~ s~ .. I', I1'lie .. rta--,· ._e1n· sagra ª 85te perfeito Modelo· de to-. ra v,ir abençoar_-nos e nbs !l,UX_ Ulai: Ill\.S ~ "'"' ,, a s·a ·t·d d o l -· v· ·· e.a lnsp•~~ão de 1'1ar_1a. sa.nt_tssima •. 
· suas c·_-.~·uz· es, ·tr,nbalhnQ e contra ri·_ e-· 11 n 1 ª·e. . r_a,., senc O a irgem homenagens a serem· prestadas a<> seu '""" 'fiei dia lú de Julho .ultimo .foi ~Ieita ' " '", S t' · · 1 t ·., · t · · Amemo-'.M. pols, muito e: muito,, pi:ati: · 
d 

· an 15snnit r e . ouas as ena uras a Divi_no li_'i!_ho! E dessa forma, podemos_ """' a: nova ·diretoria .nue regera os deati-
a<les, para ser consolada. Enfim, · · cando-as fl_elm_ente. pa.ra _·.,ue •póssamos " nini;; .conforruc à .Jcst1s ·cristo, ó' ,éstar certos, o exito da.5 comemorações .. nos ·da -Congregação Mariana .da '·clda-

rm -todos os males .do ·corpo ·e. do e_d<len_t_e .. ·qn'e·_,· d_e.· to._<la· __ ·s·.-as de"o,,o-é_s, ser~ absoluto,' nn,·qu_ t n!mrnem mais ·de-" continuar a compartllllar· d!i·: __ 'sua.:invc· d d ·e ilh . ( llnha S b ) 
e,;pirilo_, Màrin Santissima é sen ' ' " .. - - ja.vel Com-pa.nlíia. · · · 8 

· e erqu 
0

· 
11ª · oroca ana. · 

!l que<melhor consagra e( conforma seja. tanto o triunfo de Jesus 8acramen7, A Nova. Diret<iria ficou.a.ssim constitui-
,refngio- habit_uaÍ, ufoa alma a Nosso Senhor é a de• t&d11, do. que a sua própria Mãe e tam- QUADRO DE_N(lSSA SENHORA· APA• da: Presidente, _Pedro Grando. vice-, 

. _ , __ **~ . -.voc;:ão_ à. S~ntis~imà: .V:irgero · Sbft bem Mãe nossa, l\iaria·santissima! 1 RECIDA~.NA ·SÉDE _DA FEDERAÇÃO presidente, Gildo,.Beluccl; -secretar!os, 
·A ver_dadei·_,.a -de-ffoçaro _ a. Nross• s t · , 1• · - -t. . ·. · E Nossa· Senhora A1>àrecida, temos a -Na séde_ d.a·· ·F-•de"" __ n a·o· __ · -~0-1· -•o•ene- l.o .Greg-,r!~ De· Nadai, 2.o Carlos A'l-

• • • .. .,~na.-'' ae,:e que, quan o ma1s·uma ce1··,M·,· .f·1·c·a-ra,'' rad·1·a·nte -ao _rece_ber._n·os~· - • ..., • "' b .... h ,a· d , . l .A t . "' l . , . . , . . . . . . =- - me.nte ·e"'tron·1~-'d. o n·o ···d'· 11 · de .Julho· e,"" . ran o, tesoureiros. .o,. n onio 
;::,en 1ora .e_ santá,, isto· e,· leva a ai- ·alm_a·.: fôr 'consm:rr,1da a Nossa. Se- s• 110m·enaoem ·0 · -nosso conv1·te·. como. " = "" · · · • · · · · " w ., ultimo, 0 _ !Indo quàdro de _Nossa: Senho- Orando: ,:2.0 Pedro Morette; .mestr~ de · 
m.a a -evitai· o pécado e· a imitar as . nhot'.a, maisq ~erá a Jesus Cristo. se ,sentirá ·eia, ao ver centenas e ê:en-- · · · · · · noviços; 1.o Domingos · Morette: 2.0, 

' vi.·1··tu"· 0 da· sa· n·t1·s· s·1·ma · V1'rg· cm·· · · l.,o 1· ·I·o· ·· :a· 1u· • • · · pe~fe1·t 011s·a·' · d u· h r1. Apa_re_ clda. · gent!)_m.ehte __ .o_ fe_.re_e_ leio _pe-_ Joa-o F1·d~1·· íla. c;·-'"·:. a••lsten.te•, 1,0 
·, lW,,. ~, , .·· , r·s ... is • a_c, · tenas e·f osseus,comoemumavar-- ·10:ti.·p:J\!J:ario"Mirquese.Serra·aoa.,"· _,., WUk> ~ ., 

particu!annente· ,à profo11ua ·:hüm-iJ,· gi·ação a Jesus' Cristo niio é S('não dadcira; ,roma.ria; 1rcin· ao- · encontro de P. curslno. na uit;'lla· rértulii.o--dà Fede: _· Joãr, ·orando Primo: 2.Q Crescencio Mo-
da<lc, a ,".iYa. fé.,. a_ o,l;ipdi~çicia, a· ' lima -perfeita. e ,inteira. cailsa~1;atão · .. · Stl~ 'véneráveÍ'·im"àgém; pá:fá lhe pedi· ração. NOS/la senhora Aplti'éeida; poi'• rette;-'' apont!l-dOr Francisco Slm,ão •. A 
OL'!Hião .co11tinua,. a mortifi<mçâo,. a u· 8úi,tlssin1n Virgem. . '' ,' .• H ,,, . íléfu'''"jüstá:ttteb't?'º'à:qu!lo • qúe• mais aJ-. · tanto, se jã era a nossa Padroeira pr!n~ hov°é! Diretoria llOSSOS votos de feÍ!z d<Í• 
pureza a caridade ardente; _a· pa- ·: .. Em nossa .proxima _ paginá da: :-·mej3f;, ·o·''climflcto tl'iunfÓ- ili s~u · FI~ clpjtl, c,m muit. màis t'tLZão agorà o sempenho. 
., · 1 · · · · · · 1· r · · A .~

0 
C t T . . · ·, , " .. - . .,- lho, ,.prim11gw.1w1.-,-G\>ll,SOlero9-nos, po1S, á d l!!. · -. . ·.:·.,·s: 

.c1eue1a lel'.01t•a; a·_mans1< ao .,ange I~ .. C,,L , a o lCl\'. "'ver;mo~ c~u~i;,- es,~a ae:_iµi_ temão; c9m o pensalllento de que· ser • quan o sua be , Imagem -~· en- . CONGREGAÇãO· MARIANA. DA 
ca e· a sabedods: divina. ,.São e~t.11s completa cons_ a0 r,iu;,t0 a ,~_.O:s_stt_,_ s_ e-._ ,tal .-.coiice-ntra_ça·o.· e. __ ta)s __ t...,_balhos, ·alem· · contra entronizada em , nosso· salão no- - . 

·. · · · t <l d · s · · · l d f •· .,. · bre. Que- Ela- tntercéda,.'muito p. or nós ACLD_ IAÇÃO 
as prrnc1pa1s :vir u es1 a ant1ss1- r. 1or;:t eMrespou é a nJiut· ·pe1' e11_ a ____ ,:\e terei;ii ·o_ ,m. er __ íto _da o_ bédiéncia à. au-. · v · "' , · t · b - d d · · · " junto ao seu - Dlvluo Filho:. sobretudo ma, 1rgem. rJ ·am em . constante . -renovar:ao os· votos: e prom·ess_as · o __ ·· _t_or_Ídâ_ ·_. ue. _ rep1:esent_a.m atos dê Fé, d_ e-_ 

· · . · · · ' · - - - - ... 1 - , para que as comemorações. do_ 1-o ani• 
a- rnrdadeira <lev_ o~ão a Nossa - S __ e- Batismo. · ·.· "niohstfa0 ão' de. verdadeirn· ca.tollcidad_c,· · · s • versario 'do IV Congresso . Eucar'lstlco 

. · muito' agradaveis a Deus e a Maria e,an- Nacional tenham. o brilho e calor . es• 

JUVENTUDE FEMININA CATOllCA 
Atividades dà Juventude Universitaria Feminina 

tissinià.. Que ninguem falte à . primeii-a perados. ' · 
cancentração na Mati-lz: de Nossa Se~
nho'ra. Aparecida da ·van:ea do Jplran
gal Havei'á bondes esp-0ciai.s que deixa
l'ão .à Praçà, da Sé exatamentt: à.s ~.30 
eia Inanµã •. A Santa Mi.sra terá inicio 
às 8,15 · pre~Jsameute. Todos davem to
mar parte· ná grande comunhão geral; 
o coro da Federará() abrilhantará as 

ACADEMIA· . 
MARIANA. 

(Sob [nspeção Federal) 
' ' 

Em 1941, se· iniciaram no lm;ti, 
tnto ile l•'ilosofia CíeoeiaE< e Le.tms · 
.«Sedes Sat)ientiar.» as ati ~idades 
ela J,U.F.G. (,Ju\"eilfude UnireniÍ· 
tál'ia F'cminina C:1tóliC11). 

nina C,tlólica aux(liau<lo-a nas 
:punhas.· 

Carn· solanldades. Após a Santa Missa será 
servido um café aos comungantes, gen
tilmente oferecido pelo M,D. Paroco da 
Mll,triz, o R. P. Marlo' Marques e Serra. 
Todos voltarão em tempo ainda para, 
a Reunião geral da Fedei·a~ão, às 10,30, 
iio ·.salão da CUl'ta. Nenhum congrega
d·o. exceto .com autoriza~ão do· R. Padre. 
Diretor, deverá ficar em sua Paroquia,. , 

Rua Barão de Paranapiacaba, 50 
'l'elefone 3-]995 

CURSOS: Prnpedêutico, Con
tador e DACTILOGRAFIA 

Curso, de Admissão ao Comêreio 
de 14 às 18,30 inteh•ainenle 

gratuito. · 
MATRICULAS ABEKTAS 

Como é do conhecimento ·de. todos, no 
dia ia ct& Julho Ultimo, foi fundaçla a 
congregação Mariana. de Nossa senhOra 
do . Carmo éla Aciimàção ,e . SíÍ.c, ,Lµiz 
Gonzága (Maiores e Menóres) que jã; tem 
a sua ·ou;efot'ia,. ássim comtítuida: :pre
sidente. George· Christofe; .. vice-presi
dente. Celestino Mendés FllhO: 1.o.· se
c1:etario;. Oylmar Baldolno; .. 2.o seére• 
tario Esta-nisfa u · i.éabra l .o . , tesoureiro 
Mateus Antonio·. Roms.no; 2,o ·tésourei
ro, Orlaricto Cattin!. Co!lgl'egação- · de 
menores; presidente, Joaquim Damas
ceno Silva. Os demais ca.rgoo _das duas 
-iuenté, A nova Congregação e especial- , 

. diretorias serão preencl1ilh:. oportµ.na-
mente, ao seu bem1nerlto e inc3,11:;1ncl 
fundador o R. · P. Cícero do Re\'oredo, 
os votos .de completa prosperldi;de da.
F.ec;,-ra_ção, 

. Agindo com elemeí1tos univer~i
ta1-ios femininos, orientou-s!l o. mo- · 
,·iménto i10 sentido da campanha 
'de recristianiza(lão, ·e: é éo~l s:itis
_fação q1e padcrnos proclamàr. o 
l).'l'ande ·desenvolvimento· da J.U.F'.G. 
"i1estes doi$: ·ultimos anos. 

· O ano passa elo as jucistas ti 1·e
ram op~rtunidade <le' traballiar para, 
o 1 V Congresso Encal'istico, re:ill
zado com tanto brilho nesta Capi-. 
tal, cnmunic·ando_às ·oolegas seu en
tu~iasmo parn o maior cxito do 
grandioso emtame do fé. -1:Gnc::irrl'• 
garam-sc' de ,elicler material, difun •. 
rfü o programa d~ ·congresso e· fi~ 
7.cram uma er.uzaria de orações e 
_cômunhõês comorrendo, assim, pa
ra o briihantísmo cfo Congresso. 

· porque o seu logar neste dia, é a i\la·; · 
triz de Nossa · Senhora Aparecida da 
Varzéa. do lpiranga! ' 

- . . . 

· A principio;· restringindo _ suas 
·atividades ao amhitn · do Instituto, 
-a campanha i:o · desenvolveu unir;a.
mente entre as alunas., mas <'m' bre
ve dilatou-sff o seu llaJ~po de ar;5o. 

Assim, no ano passado, dttran1 e 
os meses de Agosto, -Setembr<> ·e 
Outubro, funcionaram na Fac11!1fa-
1le . de Filosofia Ciencias e Let1·a8 
'da Únivçrsidade rlP Siío Paulo, dois 
C i·L;culos . scm:rnitif<. Jilsté, ano a J, U, 
F,C. trabaJhR pnl'a nrnutp-los em ali- _ 
,•idade. 'l'111nbC'm no Í,lltuito de dC'• 
senvolver o apostolaclli, a ,l.U.l!'.C. 

· rAnnill todas as universitarias cn-
tólicas por ~casião· · da: Comunl1ão 
Pascoal ·deste ano, que. se i·cnliz011· 
a,·. 30 · .de Maio, com grande conco1·
rencia. 

·Fez-se uma campanha intensiva. 
dentro de onze 1lscolus superíores, e 
a propaganda fez-se por ,meio de 

. cartázes, convites pessoais às alu
nas. de todar; as faculdades superio-
1·es, notieia río c1os .jornai~ e .da ra
dio,· que tiveram graÚde sucllsso, 
levando, .assim, ao couhecimeuto do 
numerosa população, fóra dos meios 
ei!eola1·cs, a ideia·· rcligiosn · ela ro
m_~nhão pascoal. ,O .tríduo prepora
torio_,realizou-se no Instituto «Se<lPs 
'sapicntiaei; o resultodo .da Cam, 
pimba foi s11,ti~fatorio: comparece
rnm à Comunhão Pascoal,. a.proxi• 
macia ,iie~ te, 300 universitarias. JCs, 
te numero em propor~ão ao d_as mii-
versitarias, representa cercá de 

:10 o;o: · 
A J.U.F.C .• raliza Retiros anual

' mente e· in~etiya a. frcquencia aos 
Sacramentos. . · . 

Participa de t-oclos-· os mov-ime1lto1 
oromoriuoa pela ~u:ycutud~ .b'em,t .. 

1'amb1:ml o ano passado, a. _J.U. 
F.C .. tendo em vista ns possibilicln
<les .imensas de· apostolado, -fundou 
uma revista «Serles Sapientioe» qni! 
hn,ie é o orgão rio ·Centro Aendern1-
eo <lo mesmC> 11ornc. 

Podemo::;_dizer que estão lani;:ado~ 
os fundamcmtos de uma,. associa~ão 
qttc congregará. o. mundo uni1•ersi
tário feminino, aproximando torla;; 
as jovens participantes cht mesm,t 
erenl)a, assor.iação essa qne se dm:
tina ainda a difundir a ver<laclc. pe
la~ -escolas superiói'es; 

As,im.- a ,J.U.I<'.C. procnra .col:1-
. horar na formação 'da. mocidade e 
cm po.1·ticnla.r no.. formação da mu, 
lh.er, coptribuínrlo para o advento 
rle llm /mundo melhor; pela. difusão 
do Càtolfoismo. · 

FESTÀ DE SANTO INACIO DE 
LOIOLA . 

Ocorreu ontem, 31 de Julho, a. -festa 
do grande santo Inácio _de Loiola! -Po
demos chama-lo bem de · nossu Santo 
F'Í.mdador das, Congregações. De fato, 
fol Sauto Inácio o ll18Pii-ado fundador 
-desta pujante e valornsa Companhia de 
·Jesus. que ha ma.is de 400 ano.s luta 
gru·bosa e valorosa vela dilatação do 
Reino de Cristo, Companhia que é · co~ 
mo que o "ru.aI"telo ;· e o espa,ntalho de 
toda· a sort-e de heresia.51 A Companhia 
de Jesus, com seus 26.000 religiosos es
palhados por todo o mundo, principal
mente ,em terras das Missõ~s. continna 
-hoje a, percorrer eom seus- rasgos de he• 
roismo a. mesma e asperrima estrada qÜé 
·1he foi tra~ada pelo Sauto Fund'.tdor; 
E a Congregação Mariana. n1113c!da qua
si. com Santo Inácio, é a- pupila dos 
olhos da Companhia de .Jesus, 'por ela 
fundada e que, sob a mesma, bandeira 
_glol'!osa, .o manto azul da Regina So.
cieta.tis Jesu, vem tambem escrev&'ldo, 
. dm·ante · quasi 4 seoulos, paginas de glo-
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FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
UMA 1 D EIA 

Como é· do conhecimento ·geral à F. 
M,P. iniciou uma belissima campanha 
para. a comemol'ação do· 1.o' aniversario 
da celebração do IV Cong1·esso .Eucaris- · 
tico Na.clona.! de õãoc Paulo: pretende 
arranjar, entre todas as Filhas de Ma
ria . da Arquidiocese, -a quantia de Cr$ 
30,000,00, dinheiro necessario para, com 
os seus juros. sustent11r um futuro Sa• 
Cllrdote. Poderia. Imaginar obr.ii, mais 
santa e signüicativa? 

Pois bem a F.M,F.. deseja enrtre1mr · 
essa inportancia ás m!\os do sr; Arce
bispo e, para isto, cóntà cor.l a no.ssa 
colaboração. Claro está que se não con
tribui-imos a Bolsa, em fa\•or das·· vo
cáções, ficará. apenas, na ide! ,, muito 
bonita, mas... tdeia. 

Queremos ação! ~ue cada uma se 
compenetre de que · precil!a colabOÍ·ar 
arranjando. J)lllo ·· menos, um tostão por 
dia, durante o mês de Agosto. Ora, que 
é um tostão~ é uma moedlnha tãó p"
quena. que gastamos·· tão depressa! 

Um _sorvete dc;>Ois da aula; um cho· 
cola.te na cidade,· Ulll bonde . pa~. cobrir 
curta d!.~~'l.ncla. uma revista · de Cine
ma, gastamos nos.sos· crµzeiro.s · diar!a~ 
mente, S&m que notem~ · ;i, a.meneia. ,E 

.Isso sem falar das matini~' c:hó-s. di· 
vertlmentos, daquelas qué podem ma~-• 
e _para onde correm ~- ~uas· mesada~, 
sem nada sutxar no· fin1 .. ; 

Eis. agora. o que propomos: que cada 
uma: faça um sacrificlo. pdo .- meno~. no 
mês corrent-e. Vejam bem: um, pelo me
nos. o que não é nuito Di-'t · o muito 
que dará ,m · troca o. Sacerdote forma
do com o nc•so obuto. · . 
• •!amos ·começar portanto:· lembremo

nos que Ai;osto é o mês ccin&'l.g'rado a ó · 
Sagrado Coração de- Maria; ofe1·e~amo
lhc os sacrificlos ·nece.ssarfos Q - consà~
iré~Oll a, -1fil!1. ª .QragaQ· "rcla,.f yçc~ 

/ 

ç·ões SacerdC>tais ", e ·a, ,nossa obra ~crá. 
coro ... ja de ex!to. 

PI.-\ UNIAO OE S. D0"1INGOS 

No dia 2½ ·p.p .. reall2.ou-se u~1 eh! 
comemorativv ao 2.o aniversario da: !UL1-
ciação d.a Pia União de São Dorri!ngos, 

·e as Fillla..sde Maria d~a Paroquia. ti
\'el'am a otima !dei& de · fazer esse chá 
ern beneficio 'ctos pobres Que auxilill:hi, 

. vendendo cartões de ingre.s.,,o â razão 
ele CrS 5.00. Para animar a · resta -
que esteve mui.o concorrida - J1ouvc 
numeras de cant-0 e :v\olão, _jogo/o de 
prendas e leUões amertc,.nos. Que te;; "'' 
outras Pias Uniões fizeram o mcLr, º 
pro "Bolsa· Filhas de ~'R.r!a da. Are;,+, 
diocese"? . · · 

OIA. DA FILHA DE MA,tlA FOR 

DEVOÇAO 
. 1 

De' acordo com um costume que .iâ 
se vai tomando tradiciona:l, ,,as -, Pias 
Uniões festejarão . no proximo dia 15 
de Agost-0, ou em data proxima. o ·' Dia 
d.\ F1íha de Í\~aria por de,oção ". reu• 
nindo·se as Í,~has de M!!,ria atlva.s a~ 
que Po_r terem contraido matriltwnio, 
arasta1'am-se da Pia Unlav, conser
vando-se, porem. líem perto ·de No~a. 
&nl10ra, sob· cuja. proteção · se coloca:. 
t'am. ao assumir as l!;ra ves. résµousabili• 
dacles de ll:sp0,5aia e· Mãe., de i"amilia. 

Este ano, tal° festa de con!raterniza
ção vai ru,Sumlr um .carater · ,de grande 
ln.porta.nela. ·po!s. nessa. e ,as!ão, : será 
feita uma. exortação. às ~'ilhas dé. Mn• 
ria. afim de ser exaltado o l'a!o:r do 
Sacerdote, de -quem depende em gran. 
de parte. ó tjém da sociedade e a gran
dezn. da Patría. As : Filhas cl Maria por 

;(C~ncl:ue-iij 'l.14 )lâl1i.11a).) 
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1 São Domingos 
(Conclusão da 3.a pag.) 

vez melhor a, Nosso Senhor Jesus Cristo 
no Santlssimo· Sacramento. . . 

Quedavas:se deante do Altar J:lo se
nhor, noites a. flo ... Os extalleS, os pran
t<is de Fé comovida e de amor manifes
tavam a ardente e devoção de pi-ofunda 
São Domingos por JESUS HOSTIA ... 

350 MIL CRUZEIROS 
Rêa!l.za Nosso senhor esse desejo de 

São Domingos, perpetuando na sua. Or• 
dem o amor da EUCARISTIA, queren
do mesmo que o Cantor universal do 
Sacramento de Amor fosse um F!Jho 
de Domingos, S •. TOMAZ DE AQUINO. 

Ca-da vez que na Igreja .o povo cató- . 
lioo adOt'a. a. Nosso senhor Jesus Cris
to p;egente nó seu Mlsterio Eucarlst_ico, 
cada. vez, fala uma. IIIJgua dominicana,. 
POrque· o TANTUM ERGO desabrochou 
do coração de sto. Tomaz, o · que vale 
direr do Coração de Domingos, : 

cr s ~:s.o.~oo,oo 
--------------------------------~·----!1111!1~1 Digno de .nota é tambem que a Pa• 

droeira da. Primeira comunhão seja 
umà. DOMINICANA, IMELDA LAM
BERTINI, que morreu de amor, no . pri
meiro encontro com o Deus · da HOS
TIA -SANTA. 

.. Não re pode terminar esta.. curta re
senha sem 'ta.J;tr de uma caracterlstica 
da sua vida que Deus qulz cumprir, 
fazendo a, vontade de São Domingos. 

1 ,_..._. __________ ...., ___________________________________________ .::--- sãó Domingos foi um lucomparavel 
APOSTOLO ·DE MARIA SANTISSIMA. 

1'l o SANTO MARIAL por excelenc!a . 
.E.V A N G E L H 

F A L S'O S P 
SETIMO DOMINGO DEPOIS DE HNTECOSTES 

São Mateus, VII, 15-21 

. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discipulos: Acautelai-vos dos falsó!! 
11r9fetas,: que vêm a vós com peles de ovelhas e no interior- são lobos rapace_s: 
Pelos frutos podeis conbecê-los, - Porveiltui·a podem-se colher uvàs dos esp1-
11hos e dos abrolhos ftgos? - Assim, toda árvore bôa produz bon.~ frutOli, .e toda 
:írvore má produz maus frutos. Uma ál'Vf;l1·e b6a não ·pode produzir maus ·fru
·tos, nem· uma árvore má produzir bons frutos, Toda árvore que não produz 
bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, por- seus frutos po<leis co
nhecê-los. - Nem todos os que dizem: Senhor, Senhor, entrarão no. reino dos 
céus; mas aqueles que faz a vontade· de meu Pai que está nos céus, esse entrará 
:no l'eino dos céus. 

COl\lENTARIOz 

O Evangelho de hoje contem mais 
uma expressão. da adoravel doçura do 
Coração Sacratissimo de Jesus. Em 
todos os tempos, a piedade dos fieis 
se deleitou em considerar a inefavel 
suavidage do Bom Pastor, pondo-se 
13morosamente ao encalço da ovelha 
perdida, e tomando-a sobre os sew. 
proprios hombros, Hoje, é ainda o 
Bon1.Pastor que ttos fala. Ele, que não 
poupou sacrificios para salvar a ove
lha· perdida,· não poderia deixar de 
nos- acautelar quanto a risco que, a to
do momento, -nos é denunciado pelo 
Novo . como pelo Antigo Testamento. 
Assim como ha ovelhas que ouvem 
a voz- do Pastor· e O seguem, assim co
mo ha almas fieis qua atendem ao 
chamado de Cristo e lhe obedecem, 
ha. ovelhas rebeldes, ha almas· orgu
lhosas. que ·se, desviam de Cristo, para 
trilhar: a~· sendàs que levam à eterna 
perdição, Infelizmente, essas avelhai, 
transviadas· alimentam, não raro, om 
odio mortal às ovelhas fieis. É o cum
primento da. profecia t1:i.ta no Antigo 
Testamento, quando Deus anunciou 
que poria uma inimisade prnfonda en
tre os filhos da serpente·." os filbos 
ela Mulher. Esse .idio é a, t-a~o prn
ifunda das inun1eras perseguições que 
tem voltado contra á Igreja as ar
tnas de· todos os th·anos -em todos os 
13eculos: Mas "ele tem um instrumeu
to mil vezes mais perigoso do que o 
gladio dos . potentado:, da terra: é a 
palavi:a ~abfl, bi·Hhante, sedutora, dos 
ifalsos profetas. Em todos os tempos, 
o ·.odio sátanico dos filhos das trevas 
suscitária contra os verdadeiros filho:, 
da, Igreja os falsos profetas. E nosso 
iadoravel Redentor, o Bolll Pastor de 
nossas· almas, não poderia deixar de 
nos por _de sobreaviso contra· es~cs 
malfeitores ' da inteligencia e da pa
lavl'a; para que ap!icassemos em todo 
tempo J:!.OSsa atenção em discernh os 
:verdadeiros. e os talso·s prnietas. ,\ 
iadvertencia do li:vangeJho de hoJe 
~tm, portanto, Íll,pregnaúa cio 111elavel 
e dulcíssimo amor de nosso Reden
tor. Ele quiz que o ecu de ,;ua vu, '"
percutisse. de· ge1·ação em geração, en
tre os seus fieis,· porque toda:; as ge

. :rações seriam prm:wá<las pelos lal
sos profetas é todas el_as ~everiam s,i
ber' como· defendei -st: c,mtra eles. 

.Oocil .. em- tudo au ü1vi110 l!:spuso. a 
Jgreja de Cristo manda hoje que do 
11tlto .de todos os pulpitus os ~acer
dctes ,repitani ao povo fiel a divina 
àdvertencia, e o ponham de sobrcavi
,so contrà os falsos pro!eta~. 
· É sabido :que as advertencias de 

!Nosso Senhoi' Jesus Cristo não se r~
;feriam apena~ aos apostolas, ma:;, ao 
menos em sua maioria, visavam tam
bem os: sucessores dos apostolos, e, em 
gera], . todos OS fieis que iriam ClCl' 

graças· ao ministerio da palavra deles. 
Não · é, pois, inoportuno salientar as 
Rua.lidades dos lobos rap.ices apollta~ 
~as pelo Divinb Mest;re, pois que não 
i;;erá ·düicil encontrá-los hoje como em 
todos os temRDS. 

Eles se àpresentam "in vestimentis 
í>viurn", · com vestes de ovelhas. Esta 
~xpressão não ~e deve tomai apenas 

-no ·sentido _de uma compostura exter
na, como poderia, a· primeira vista, 
.indicar, pois tem um significado mriis 
profundo: atinge as mesmas idéias, 
exprime a malleira ardilosa com que 
Ge apreseµtam todas as heresias, e to
ôos os, heréjes que são os lobos ra
páces que vêm tlilaccrat a tunica in
consutil de Jesus Cristo, que é a uni
,:1.ade na lté, na Verdade. 

É assim que devemos estar atentos 
,..-.,' espir\to que anima a rnuitas mani
festações .de piedade, a pessoas e cor-
1-entes ideológicas, não de todo hcrc
ticas, mas, como, se diz, ,"exquisitas", 
firtnando .considerações chocantes aos 

. ptiviilos pios, acerca de dogmas tradi
éionais. Os dogmás tradicionais, os di
tírambos . sobre a .pessoa adoravcl do 
Divino · Mestre, e outras mánifestações 
semelhantes, .são "a pele ovina" com 
que procuram escondei· as garras 
sempi·e desejosas de fartar-se na~ ai -
tnas dos fieis discípulos de J esw, 
~rist'o. 

O hereje não ostenta sua peço
nha à. luz do sol: sabe que se
ria evitado· com horror até mesmo pe
lo simples povo fiel, Tem convicção 
'µ.o· plena de:;ta verdade, que não raro 
iulga necess.irio consilh:,r a. confiança 

dos fieis mediante altisonahtes pro
fissões de Fé, vasiàs de sentido. · E a 
pertinacia no mal vai tã9· · longe que 
os herejes escondem ·suas intenções 

. verâadeiias enquanto. pod~m manter 
a esperança de iludir os · inea.u~os., É 
claro que . o. lobo tem todó o intei-essa 
em passar por ovlállha, só .se desmasca
rando quando lhe ·arrancam de· todo â 
pele postiça, 

--o-

Note-se a este proposito que a vigi
l~cia não é para nós uin · direito, mas 
orn dever. A virtude da -I!;é deve ser 
preservada como à ·da· pureza. Que1 
isto dizer que . ãevem:os estàr atento~ 
para desviar de nós tudo ·.quanto . pos
sa sequer de longe marear a puteza 
de· nossas convicçõe::; catolicas. · Porque, 
como a pureza exige vigilancia porque 
a menor macula a; desfigura. a fundo, 
assim tambern a Fé. perde sua inte
gridade com a. menor trinca. 

Não basta, porêm, que creiamos na
quilo que nos ensina a Igreja. É pre- · 
cisei ainda que tenhamos o ·espirita.da 
Igreja, isto é que sirita:mos em tudo 
com ela, de tal formá. que· ainda 
mesmo ·antes d1;1 saber o -que· e.la diz, 
possamos na generalidade dos ca~os 
sentir uma atração- para.a solução ver-
. <ladeira. Ora unia. ta] perfeição de sen
s-i éátolico 8Ó se consegue com moi
ta oração, .muita rriortifü;açâo; e· mui
ta humildade da inreligeneia. A todo 
momento, devemos lembrar-nos de' que 
estamos cheios dos_ efeitos· do; pecado 
original, inclinados ao erro e ao mal; 
e que devemos vigiar .a todo i~stan- · 
t~ sobre nós mesn10~, para que nossa 
iHtcligencia cheia de · trevas . não· se 
Íl1cline para as. doutrinas erradas, ou 
dissonantes ainda que de leve, do 
se 1. tir da Igreja Católica, · 

É a esta sublime união de alma. ·éom 
a Igreja, a està h1tima . coop~1·açiio 
c.om o Espírito Santo, que nos incita 
Nosso Senhor, pela voz· da Sàll,t·ada 
Liturgia, no dia de hoje. 

\r 
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(Juando Ú. i!:rne~tO de Paula to 
mou posse <la Dioct'se · <le ',J aearézi
nho em Fever.eiro de 1942, encon-

. trot1 l!-i;fdo desprovida ele Catfural 
e do f lilacio . . l!]P.j:,cn:i~L. ~t Exeia. 
procur9\.! logo. ,(lo,tar.;,1/, J?},;>ée~e della 
se.;; dois, e<l-il'iéibs ab.;;ulutainenti!- ne
ée~sarios' para o' ,bom, funeion:Ú;ncn, 
to· do Bíspàdo. Ape,iar .,dag ,condições 
dif:iceis da Diocesc,'D.' Et'li:ésto me
teu mãos à. obra. Em 28 de Al.iril de.· 
19'1~,' lài1çou · a · pédi·a Í:ll!ld~~~ntal 
do· Palacío e da Cnria Didcé~aná, 
cujas obras prosseguiraiu rapida
mente e hoje estão em via de co11-
clL1são, 

A 19 de Julho de 42, lançou sole
llcmente . a, 1.a pedra· da Cated_ral 
Diocesana e os traha!.110s pt·osscgui~ 
ram até hoje sem iuterrupc;ão, Pá0 

ra comemorar o 1:o auivi;rsa.rio. do 
lan~amcnto ela peclra fund.amenta!, 
S. Ex eia;. celel>rou a · Santa . nfi,sa 
no 1·e<•ínto da Cateclt·al cm. cons
trnçii.o no <liu 23 deste,: us lQ,horas. 

Correu tudo ale!l1 elas melhores 
espectutivas. O po,·o se. enche11 <le 
entusiasmo diante do que lhn foi da: 
do ver. O . discurao inflamado, dó· 
Exmo. Sr. Bispo ~ueurliu os fiéis de 
uma maneira incrível. 

· O pl'ojeto. da Cate<l'ral .de Jaca~ 
:réziuho obedece o cstilff romano tno
del'no e é da autoria .do abalisa.<lo 
arquiteto iiàulista' Dr. Benedito Ca
lixto ele Jésus Neto. Mede 64 · me-. 
tros de comprimento e 22 .de largu
l'a, Será 11 maior igreja do Estado· 
dri Paraná. 

O Palacio · Episcopal e :i · Cnria . 
Diocesana,· obedecc1n o estilo Colo-
11ial. Os projetos sfto do mesmo a1·-
q1dtcto. · · · · • 

A construçã<1 das refel'i_das· ohya5 

Que todas as nações sejam igual.mente· 
respeitadas . no mundo· de · apó~ guerra 

' . 

O novo ministro finlandês .junto à viduos, dos povos e da comunidade 
Simta St$, Dr. Hany Holma, apreien- das nações. . . 

· tou ha pouco suas credenciais à. Sua . Sua Santidade expressou ainda a . 
Santidade o; Papa J>io XII. esperança de que, ao terminar · esta· 

Nessa ocasião, o novo ministro fin- guena, a nação. finlandesa encontre 
landês transmitiu ao Soberano Pon- uma conciêncià 'mundial que. tenha 
tifice os votos 'feitos pelo Presidente como unica aspiração a paz ha:seiida 
da Finlandia pelo bem-estar pessoal. na justiça, resol'vida ·-a opor-se à. fal-. 
de Sua Santidade e pelo triunfo de sa e iniqua primazia da força. O San
Sl>US nobres esforços 'em· fávor dos po- to Padre .manifestou tambem seu dl'
vos e da humanidade; sejo de que o mundo de· após-lc(Ílerra 

Assegurou ainda o Dr. Holma à pe1'- encontre. as nações do 'mundo dispos
sevcrança com que a. Finlandia arme• tas a respeitar · os direitos de suas ir
la e espera manter as relações recen- más, com a mesma veheme11cia com 
temente estabelecidas com' a Santa que reivindicam e reclamam os seus 
Sú. agradecendo tambem ao Santo Pa- . proprios direitos. 
dre os ultimos dO'nativos enviados. n,e- Que a voz serena do Santo· Padre 
lo Comité Episcopal de Auxilio do;, encontre eco no futuro, quando se 
E,,tados Unidos para mitigar os sofri- .traatr da reconstrução do mundo, e· o 
mentos das .crianças da : Finlandla. riosso desejo.· Nessà epoca, mais do que. 

Em resposta, o· Santo Padre mani-, nunca, deve vencer essa ideia do res
festou sua satisfação em notar como peito · aos direitos de todas . as 11ac;ões · 
o Presidente da. Finlandia,. no meió indistintamente, sejam elas poderosas 
dos sofrimentos de sua. Patria, dispen- ou fracas. Sempre lembramos que !)a
sava carinhosa atenção aos problemas ções oprimidas coino a Austrfá mere
morais, cuja solução constitue o pi;i- " cem ver ·os seus direitos· reconhecidos 
meiro n3s:~o para a salvaçã<> dos, indi- · no · mundo de noós~guerra: , 

e~tá a cargtJ do eon1petenfe C ,te,' 

Els o .menos que podemos dlzer •. 
. Quando vemos o Santo · Patriarca dos 
Pregadores revestido ·do branco ESCA
PULARIO, cor de lirios, tecido nM Ofi
cinas do êéu, pel!Í •Virgem das v!rgeIJS, 
quando . o. vemos cingindo o ROSARIO 
sagra4o, Escu~o da. Fé, Bandeira. da 
Rainha Imaculada, não· nos pareoa mes
mo. cómo o EMBLEMA,· como a,. REPRE
SENTAÇÃO viva., en<,a,rnada da, devo
ção à MÀRÍA? 

'Maria. Sa.nti.sslma, foi, no· M!sterio da. 
Incarnação,. 'o melo lndispensave1, as
sim o quiz Deus, da.. re.al!zação do Por
tentó do VERBO. INCARNADO. 

Identico oficio exeroou Elil. na. vida 
dô Arauto do Verbo, . 

Assim como por' Maria, .o ".VerbO" de 
Deus ·se incarnou e reallwu a Reden• 
ç::.o,. aÍ;sim tambem por Maria, na vida. 
de São Domingos. o "Verbo" de Deus 
a Palavra pregada pelo· ROSARIO, ope
rou a sàlvação dos seus contimpora
neos e Irradiou até nós a sua benefi ca 
Influencia. . 

Pois bem, Deus _Nosso senhor se .es• 
merou . cm dar patente testemunho a 
essa. predileção por Nossa Sénhora ma
nifesta e cultuada na vida de São· Do
mingos. Nos Filhos de Domingos. No 
seu Apostolado, . · .· . 

Quando se trata. da Devoção a. Nos
sa · Senhora na Ordem de São Domln• 
gos·.nãÓ é mister declinar NOMES pa~ 
ra aduzir exemplos de amQr a Divina 
Mãe do senhor Jesus. Era. preciso de
clina~los todos ... De sto. Tomaz, en
gú!!ndo,, crianch1ha, o pergaminho da 
"Ave Maria" ·e cantando na sua Vida 
de DOUTOR, . as excelsos prerogailv.as 
da MAE DE DEUS, de Sto .. 'l'omaz.,. ao 
Bdo. João .Massl.as. Dos piime!ros Qls· 
cipulos de São Dom!ngos aos ultlmos 
dcs 'ultlmos tempos, que !oram, são e 
serão filhos- e Apostolas :de MARIA e 
do seu. ROSARIO. 

'dfoa<lo .. éonstrutor de . J acai·ézinpo" 
Sr. Luiz· Piazza, · · · 
. f?nhemos. qµe é intenção de,D. Er
·~e~to, cion$truir. cm. Jacai:ézinho, 
. qÚ~l)clo as e,m,líções o . permitirem, 
. um . asilo . para a velhice desampara
da;, obra esta que .irí estaria .1,'câliza-

O amor ·.devotado. da santa Igreja 
ao nosARIÓ de Marlà. Santlssima 
gúarda viva a lembrança de DOMINGOS 
em . toda.~ listas almas que prezam . o 
SANTO ROSARIO, _o. TERÇO (!e Nossa 

. 'Senhora.·, . . ' 

da,':se O. Diocese não ·se . l'essentis-se 
d,a.: · falta de· Catedral, do Palacio 
Eúis3opãl e Curia Diocesàna, . 

. N:i . a:preço' da Cristandade ao TER-
. ço de Maria palpita o amor à RAINHA 
santis.suna. da órdem dos_. Pregadores. 

· D~us se apraz em fazer ·em tudo a 
,,ontade de São· D:im1ngos. que em tudJ 
fe.1 perfeitamente a VONTADE dé Deus. 

C'O··NG n·EG'AD·o. M.A RI ANO! 
PRETENDES r.I.A.TRIC-GLAR-TE NO · 
TIRO, QUALQUER QUE ELE SEJA '1 

Procura,· então,. a Academia .Mariana; à Rua Barão· de Paranapia
caba, 50 e deixa o teu nome. E' uma questão de disciplina à Autoridade 
Eclesiastica. N/io tardes. póis, os Tiros terão inicio em. Setembró próxi
mo! Terás a vantagem de inúmerns orações e boas obras praticadas por 

. tua intenção, durante o tempo em ·)lue estiveres afas.tado da Congi::ega
. çâo, alem do olhar· pàtemal da At.ít1>ridade que zelará pelos inter1,sses 
de tua ·alma .durante esse período de 'afastamento das práticas habituais 
da vida mariana. . . , . ' 

INFORMAÇÕES PELO TELEF()NE: 3-7995 
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AS MONSTRUOSIUAUES GERMANJGAS 
Cm apelo idramatico foi dirigido a. 

Seyss-luqttart, Reic4 . C~missar n,t. 
· Holanda ocupádá, pela eessa~ão ,<fa 
e$tcri\ização das partes contrat!u 1.

ic, cios chamados casamentos mis-' 
to$, 'Í,. · qual, seguu<lo a acusação, foi 
ago~;a posta ein. \,igor pelas autoí·i"' .. 
dades de ocupação. alemã. 

O . pi'btesto seguiu;se ·à recente 
Cartà Pastoral na qual os .· Bispos 
cat6licos denunciam as · .. depbrtaçües 
em mas~a ·de jovens l1olande~es e'.· 
tam beiri as afrontas 'sofridâs ·pela. 
Igreja'. ' 

o pre~ente ap'elo foi. á primeira 
revelação de. que as pessoas que ~on
fraém casamentos )n~stos esta,vam 
se11do ,mjeítas.' à ester~liza~ão, pra
tica esta que, pelo' que se sabe, ain
da não foi infrocluzida em outras 
reg-iões ocupadas pelos alemães, nem 
no propl'io Reich. 

.O prostcsto apreseiitado ao Dr. 
Seyss-Inquart 'dizia em parte: 

«Depois de tudo por, que têm ,pa; 
fiado os· -cidadãos. judeus do · nosso 
p:iís, está · agora . acontecendo uma. 

. coisa tão monstruosa (]Ue nos ·é im• 
possível deixar de vir à vossa pre
sen~a, em nome de De.us, Nosso Se-

vós .tambcm del'eis prestar coni;as, 
}irde.n'ou, à,· humanidade: «crescei e 
_ nihltiplicai,rns». 
· <<A esterilização constitue uma mu, 
· tilação fisiéa e psiquicá em contra-
dição dil'cta com o manrlameuto , di
vino - não deshon~ar, ferir-ou ma· 
tai· nosso· proximo. 

«A. cstcriliza~ão eonstitue uma 
prqfana<:ão. ·dos· 'mandamentos dil'i
nos e dos· 'direitos humanos. W a 
consequencia final de uma· doutrhFt 

·racial destrutiva e anti-cristã, , a 
manifesta~ão de um -anto:éngrande
eir_nento e de· uma arrogante filoso
fia, dá vida que ameaça solapar e 
f'r,1star toda existencia verdadeira-

' mente- cristã e hnmanitaria». 
:Frisou-se ao .H,eich Comissar que, . 

por sua autoridaii('. ele era t·espon• 
save1 pela m:mutenç~o da lei e or
dem na Jlolanda. 

o protesto termina ela seguinte 
maneira: 

«Em nome dos mandamentos de 
Deus· e bascitdos nas Sagradas Es
critmas rogamos-lhe, portan~o; 
proibir a pratica infame -da estcri
liza~ão». 

nh<~;:mos tido· repetidamellte o'ca, O CONCERTO ff EL,1610S0. NA 
6.ião' de chamar a atcnç:ão p;ira atos . MAT' RfZ DE ·v1L·A ZELIUA elas autoridades. de1 ocnpa~u.o ·que cs- . . li . 
tãó cm Mnflito coni os .ftinclaineu- No dia 1 de agosto, às 14 l1ora~, 
tos espiritnais <li'.> nosso , povo, que na matriz da· paróquia de Vila Zuh-. 
tem procm::ülo .viYer com seu. gover: ·ua. rea!faar-se-á,o concerto· religioso, 
no segundo os preceitos de l1eus. no qual tomarão parte o côro _juven'l 

<<Durante as 'ultimas scuia11a3, co-•. dMgido p.elus irmãs franciscanas e 
meçori-se, com· a esterilização do~, o côrô paroquial, em· 4 vozes, mixt,, · 
nube11tes,. nos casamentos chamados. e masculino dirigido pelo maestro J. 
mistos. Coútudo, Deus, que criou: o Stankunas. · · 
Céü e a terra, ·a cujos mandamen- O prog-ram11. eonstal'á de 17 nume .. , 
tos. !1cvcmos suhn1eter:nos, e ~ 9ue!Jl r_os de yario§. autore~. 

. ·." 
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AMERICANAS 
LUVAS de Suêde, de finissima ,qua1idade, corte 
e acabamento de gracios?,- simplicidade, nas cores 
branco, preto e marinho. · · 

. Cr$ 1_15,00 

LUVAS de pelica branca, artisticos ornatos bor
dados a soutache. 

( 
Cr$ 12000 

. . ' 
LUVAS de sue<line e jersey df algodão, simples 
ou 15ordadas, cores branco :e ·preto. Esplendida 
escolha. , · 

Cr$ 30,00 • 35100 e 40,00 

LENÇOS FANTASIA 
Belos. motivos estampados 

C"SA J\N·GLO-BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN _STORES 

~ 
COMPRAR BONUS DE · GUERRA 

___ E_A_B_R_E_v __ 1_A_R_A_v __ 1T .... ó_R __ I_A __ -1J 

,_, __ -------s 
O amor a Maria éumagrande torça unificadora · · 

«O extraordinário espetáculo que 
ofereceu a capital equatoriana, n11 . 
triunfal entrada da · Virgem Santis
sima âe Quinche, proclamou que o 
espirita religioso e o -amor a l\Iaria. 
são uma força unificadora "tine n_uM 
momento dado pode pôr em pé, firme 
nul;ll mesmo intento,. a imensa m11Ío
ria do povo ·cquato1·iano e. que, po,·• 
'tanto, prescindir desta· J'órça é tir:-1r 
à patria um& força vital que elá ne
cessita ·para sua regenera~ão, t1nu 
força que é parte integrante e prin
cipalíssima, da tradição nacional», 

E' este um 'dos parágrafos do. dis
curso que pronuneioú o. Revmo. Pe. 
Am·elio Espinoza Polit,.no' ato i'nau
gul'il.l da Exposição ela Arte Mariana 
Nacional realizada em Quito, por 
motivo da solene coroação .canônica 
da SS. Virgem de Quinche. Disco?'• 
re a oração do Pe. Polit sobre a ma
ternal prótc~iio da. Virgem 'Santissi
ma, a religião em suas tradições pá.
frias e sua inflnênciu eristaliza:cla na 
arte uacional. 

Dentre· os ,trechos de sua befa ora
ção podemos <lestaéar · o~ abaix•J 
transe.ritos: ' . . 

~Xo nosso Equador a forc;a mais 
intima, mais poclerosn, mais re;;i,
tente às desventuras e eatn<llismas, 
mais pronta a .renascer <lepo1~ <1c 
qualquer eclipse, Jllais arro.iadori1 
em suas inconta veis rnau ifestai;Ô<'S 
popul11.res é a, religião; e nà religião, 
a nota mais pura. muis- inata, mais 
concie11tc, maís universal é. o amor 
à. .Th'faria. Não pode conhecer em sua 
genuina candura a alma egUatorían11, 
quem desconiieça o que para ela re
presenta a religião· e o atnor a Ma
ri_a. O laicism9 "sistemático que . pro
pugna este. dcseônh~cimm\to é· uma 
mutilação; mutilaçiio que deve. r.r
ranoar de nós o mais enérgioo pro
testo, não precisamente cm nome da 
religião mas em nome do patriotis-. 
mo.:; 

-Diz o orador mais abaixo r.eferiu, 
dq-se à artu: <.a arte, em suas varia
díssimas manifcstac;ões, interpreta, 
idealiza, . transfigura, . amolda e sin, 
tctiz.a todos os aspectos caracterí,;
tieos · da vida nacional • . • Nossas 
mansões e nossas Igrejas não sâ.:> 
nem· hclenicas nem g6ticas; não ter.i 
a placidez clássica elos templos pe, 

ripteros nem o'_atormentailo espiri• 
tual · do estilo ogival. 

A tíbia. opulencia : andaluza de 
nvsso patios colon'íais . responde com 
exattdão, por uma parte às exígP-n
cias de um climà tropical, e por· ou
tra a expansão alegre e p1•odiga de 
nossa ·fé· seeula1•, diái'ana e i'eliz. 

· N'-ossa arquitetura interpreta· riossó 
conceito da . vida». · ' 

.A seguir dii: o Pe. Pólít · quê {.:\ 
Grande arte_ equatoriana' tra<licfonal 
é a arte religiosa». <i:Ü carater reii
gioso df.. nossa arte tradicional ~ 
algo concienté e • deliberado. · E ·se a 
tradição a1•tistica qúando' é clara. e 
definida, é um dos indfoios mais re
veladores da alma de um povo, te
mos comprovado o . cara ter emiilcn• 
temente religioso elo poyo -equ/ltoria-
ao». · . · 

<.A Exposição . da Arte Mariann, -
disse o orador ao concluir, é. urna ho-. 
menagem à Divina. Senhora; ela ,Je
monstra-as excep11io11ais eapacidáiles 
artísticas de nosso povo;. demonstra 
fambem o z~lo religioso. e· mariano 

· que indelevelme.nte se iniprimiu em 
no~sa tradição». • ' 

- A gxposic;ão da Arte .Mariana 
teve · Íugar nos Conventos de .. San 
e Sto. Dominll,'o; para visita-la foi 
Aguatin; La Merced, San Francisco. 
concedida Pcrl!lissão espcQia} <la ,Sta. 

· Sé, para se -levantar a clausura. 

20.000 marinheiros. amerlca- · 
nos assisf em· à.· uma missa 

campal 
. Np~ . camyó de ti:eino milita11, . 

perto d() Lago Seueca, U.S.A. ; ..• ; 
16.000 homens· uniformisados ,io 
braneo membros da. Escolil de 'l'reiuo · 
Naval dos Estados úni,los, acom
panhados por .4.000 (livis assistiraTTI 
a uma Missa solene campal e pou- · 
tit'ica]. celebrada polo Exmo. e Remi., 
l\Ions. _,James E. Ke·arney, Bispo àe 
Roch.ester. 

Foi o maior · riumero de pessoas 
para ·assistir a uma cerimônia reli~ 
giosa l\té hoje !'~Unido pela Marinba, 

A.s tropas sob os acordes de mar
chas .militares desfilaram ante ó ·al-' 
tar · ap6s a cerimQnia, 

es MELHOHES PRECOS 

.• 

E.A MEtHOR QUALIDADE. 
PHESU.N1'0 JiJ J."ltlOS-. - VlNIIOS FINOS, ,I<'lWTAS 
BlSt:UU'l'OS l!: llOM UONS - G UNl!!Ho:.:, A.1.1 ~rnN'l'lC10(:j 

.EMPORIO MONTENEORO·· 
. RUA AUCWIHA, 1.559- (Esq. R. Luiz Coelho) _,,;. Fone: ·7-il035' 

MEffCF.ARl,A AVEN_IÓA ; 
AV, BR1G. LUli A.N'fON!O 2.098 ...; (Em frente à !gl'.eja 
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TELE.GRAMAS' DO Rl,O ECZEMAS,· PU~STULAS, PERE'BAS 
AS PERSEGUIÇõES AO CLERO 

Em irradiação recente, a. Rádio do 
Vaticano fez; uma pregação especial 
em favor do Clero nos países ocupa
dos: «Hoje, o sofrimento e· os peri
gos do Clero são grandes •. Os Padres 
são perseguidos, deportados e mal
tratados. Múitos morrem em conse
quência dos sofrimentos infligidos. 
Os Padres são proibidos de trabalhar 
pelà salvação das almas q1,1e lhes es
tão confiadas. Blasfema-se .contra o 
verdadeiro significado do saeerdóeio. 
Nos ataques aó celibato dos :Padres 
...;. que é precisamente o que faz a 
vei;dade e o sacrifi<iio .dos ·Padres ,Ia 
IgTeja ocideuta.l no serviço da vinha 
do' Senl1or - os inimigos da Igreja 
cneontram um alvo especial. Dizem 
que não .tem sentido e é contr-árió ao 
desenvolvimento nacional». 

Que é devoção ao Coração 
Eucarístico de Jesus 

-·---------- ---------------------------- .. ' Cgo, Paulo LOUREIR.Qi 

DECRETOS PRESIDENCIAIS 
CRIADO O CONStLHO DE ADMI• 

NISTRAÇAO DO MATERIAL 
RIO, (ASAPRESS) - Por decreto do 

Presidente da Republica !Oi criado o 
Conselho de Administração do · Material, 
que funcionará; anexo ao ·Departamen
to Adm!I).istrativo do serviço Publico. 
RECOLHIMENTO AO BANCO DO 

BRASIL DA RENDA DO PORTO 
. DO RIO 

RIO, (ASAPRESS) ...;. o Presidente 
da Republica assinou um de.ereto-lei dls• 
pondo sobre o recolhimento ao banco 
do Brasil da renda de. exploração e ad
ministração do Porto do Rio. 

DIJ.>LOMAS DE Á.GRON()MOS 
. E VETERINARIOS 

RIO, (ASAPRESS) - 0 P1·esidente 
da Republica assinou. decreto modifi
cando o decreto-lei que regulava a .va
lidação de diploma:, de agronomos e 
veterinarios. A validação doravante só 
pçdérá ser feita na Escola Nacional de 

Agronomia e Escola Nacional de Vew
rlnaria, ou mediante ooncurso, sendo que 
n8ste ultimo caso a validação será con
cedida uma unica vez, 

O referido decreto considerou inexis
tente o paragrafo 2. do decreto-lei 2.855, 
de 11 de dezembro. 
NÃO PODEM INTERFERIR NOS l'E• 

DIDOS DE PAGAMENTO DE 
SUBVENÇAO 

RIO, (ASAPRESS) ..;... o Presidente 
c12. Republica, assinou, depois de varias 
cons!dera-;ões, um projeto de dec1·eto-lel 
sobre as bases da organização socia,1 no 
pais, no qual termina com o cargo dos 
procuradores que se ocupavam em rece
ber as subvenções concedidas pelo gover• 
no federal anualmente, ganhando, desta 
forma, comissões. Por este decreto fi
cam impedidos os procuradores de Inter
ferirem na solução dos pedidos de sub• 
venções e o pagamento respectivo às 
instituições de caridâde 

NOTAS ECONOMICAS 
DETERMINADA A LIQ,UI.DAÇAO 
DAS FIRMAS THEODOR WILLE E 

HERM STOLZ 
RIO, {ASAPREl:lS) - O .l:'reslden· 

te da Republica assinou um decreto 
determinando a Uquldacã.o das !lr• 
mas ·Theodor Wille. e Herm Stoltz & 
Cla., · desta capitai, e pertencentes a 
suditos . alemães.· Por óutro decreto 
foram nomeados para liquidantes da 
firma Theodor Wllle & Cia. o gene• 
~·ai ·Azambuja V!lànova- e os erns, 
Carlos Pinheiros e Omar de Jesus 
Cadaval e para liquidantes de Herm 
Stoltz & Cla. o tenente-coronel Ge
lio de Araujo Lima. e os srns. Cio• 
v Is Pereira. da, Rosa e o.ta vio Doura• 
do. 
-~ ÇnIACAO DO INSTITUTO REGU• 
LADOR DE PRODUTOS ALUlEl\'-

TlClOS 
RIO, (ASAPRlll::il:l) - Em reunliU> 

realizada. pelo Sindicato do Comer
cio Atacadista dé Generos Allmen• 
ticios, foi debatida a pro.lma. cria• 

ção do Instituto Hogulador de l'ro• 
dutos Altmentic!os, a ser Instalado 
l>revemente em obediencla à uma 
portaria Llo Coordenador, visando o 
Instituto dli1clplinar o mercado local 
de generos do primeira necessidade, 
O referido Instituto funcionará. -no. 
edificio do Centro de Cereais, estan• 
tlo sendo ultimada\9 as suas Instala• 
c,;ões. 

DEVOLUÇÃO DE IMPOST.O DE 
CONSUJIO 

RIO, (ASAPRESS) - A Assocla~ll.o 
Comercial distribuiu um comunicado 
à, imprensa, Informando que houve 
equivoco na noticiá divulgada,, se
g·undo a qual o governo Iria devol• 
ver as lmportanclas arrecadadas- em 
Impostos de Industrias e profissões 
aos comerciantes que pagam o· lm• 
posto de consumo. A Assoclacão és
clareceu que se trata da devolução 
do imposto de cónsumo cobrado so• 
bre mercadorias exportadas e que 
foram devolvidas, medida essa· auto• 
1·izada por recente decreto. 

N O T I C f A S M 1 ·L I T A R E' S 
PROllOVlDOS A GENERAIS DE 

. BRIGADA 
RIO, (ASA!'lUlSS) - O Presidente 

. üa Republica assinou um dooreto lei 
promovendo ao posto de generais de 
brigada os coronels Alexandre :tla• 
carias Assunção, Candido Caldas e 
Olimulo B'alconle°re Cunha. 
l~CORPORADOS .ll l•'ORCA NAVAL 

DO NOltUl!:S'l'E, 'l'lt.1:JS NOVOS 
CACA•SVB!lARlNOS 

RIO, (ASA!'UlilSS) - Afim do au
mentar a esquadra brasileira no nor
deste onde a mesma vem mantendo 
tenaZ: Juta contra 0$ submarinos na• 
·z1stas, o Mlnl:stro da Marinha acaba 
de mandar Incorporar ã. Forca Na· 
vai ·do Nordeste· tres novos caca-sub• 
marinos, recentemente- adquiridos nos 
Estados Unidos, Oe novos ,caça-sub· 
marlnos serão comandados pelos ca
pitães-tenentes Carlos l{oberto .t'e• 
res, Pedro Borges Llnclt e Ataliba 
Vasconcelos Cruz, tendo os nomes de 
Jundlaf, Juruema e Jacu!. l!lsses mo
dernos navios dispõem de armamento 
de grande poder ofensivo sendo d.o• 
tados de maquinas· que lhes e.ssegu
~·am velocidade enorme; As suas trl· 
pulações realizaram, nos Este.dos 
Unidos, cursos ·es1Jecia1izados e tret• 
na.,inento lntenslyo para, o combate 
ao submarino. 

GA.DINETE DO MINISTRO DA. 
. MAIUNHA 

RIO, (ASA.Plt.blSS) - Designado 
pelo Ministro da, Marlnhá para ott
cial de seu gabinete, assumiu essas 
:!'uniões o capitão de corveta Ata u1-
f o Silva Neves, em ·.substltutçào ao 
:seu colega do Igual ~atente Eurico 
J~enlche, que foi nomeado para adi
do naval junto ã f!Jmbalxa<la do Bra
sil em Santiago, Afim de substituir 
o ·comandante Ataulfo Silva Neves no 

. Deposito Naval do Mlnlsterlo, o Mi• 
nistro designou o capitão de corveta 
Josê Luiz da Silva ·Junior. 
LICENCIAME.N'l'O DE SARGENTOS 

RIO, (ASAPREl:lS) - O Ministro da 
Guerra ·resolveu licenciar do eervlco 

·ativo do Exer·c1to todos os aargen· 
tos oriundos das Escolas Pre9a.rato· 
rias, desde que tenltam mais de doze 
;rnêses de serviço efetivo. 

A. VISO DO MI.N lS'l'R~ DA 
AERONAUTlCA 

RIO, (ASAP.H.ESS) - O mlnletro da 
:A.eronautica, em retificação do avlso 

Stock de trigo 
RIO, (ASAPRESS) - O. jornal ~o 

l>larlo de Noticias' desta.capital t1,ans
i:reve o seguinte telegrama recebido 
pélo preslde~te da Republica: "'Dr, 

· Getulio ·vargas, presidente da Repu
$:llica.. Palaclo' Guanabara. Rio - Di
ante da decla.ração feita ã Imprensa 
pelo Ministro João,., Albertõ, .Coorde
a,ador qa Moblllzacão Economlca, de 
que eô existem no pais 20 mil sacas 
lile trigo, tenho a Informar a. V. Excla. 
que somente nos depositos da "CJ• 
operativa. de Tritlcultores Getulio 
Vargas", existem acima. de _26 mil sa
ea.s d~ trigo, aguarda.ndo o destino 
IJUe lhe dl!,rá a comlssào, correndo ris
cos de deterioraçã<> devi!lo ê, demora 
&o respectivo reaebtmento, assim co
,no &QUI existem outrós estoques em 
varia~ loca.tidades, o que poderá ser 
eon:.tatado. (a) José Paulo Alves''. 

Exposição filatelica 
. :ru:o. (ASAPHESS) - Sob os au:.pl

etos dos Correios e Telegrafos do 
J3ras!l, Inaugurou-se ontem a Exposi
Qão Nacional. Filatellca em comemo• 
~acão ao centenarlo do selo postal no 
Bra.sU. O· local da Instalação do cer
tame, é o primeiro andar do edlflclo 
&i, Associação dos Empregados do 
Come·rcio~ · 

Ilustre jurista falecido 
RIO, (ASAPRESS) - · Faleceu na. 

;.nadrugada do · dia 30. o dr. Alfredo 
J3ernardes, figura de grande desta• 
que nos meios jurldicos e lnteletuais 
ido pa.ts, O extinto pertencia. a uma " 
tradlolonal famllla brasileira,. sendo 
" .$8U passamento multo sen_tido nes
ta capltal. 

Concedida exoneração ao 
Delegado Especial de Se= 
gurança ·politica, e Social e 

ao Inspetor Geral da 
Policia 

--mo. (ASAPRESS) - o Presidente 
íla Republica assinou decretos na Pas· 

. ta. da Justlca, concedendo exoneração 
11,0 coronel Ol!nto Denis e tenente
coronel Nelson Goncalves Etchegoyen; 
respectivamente, dos cargos de dele
gado especial da Seguranca Polltiea 
ta, 'social e inspetor-geral da. Policiâ 
;Ainda· não sã.o conhecidos os -nome;i 
• · SU!! ,substitutos. , 

anterior. assinou a 7 do corrente, o· 
seguinte aviso: "Ao sr, Dfretor do 
Serviço Geral do .l:'essoal, Ueclaro< 
voa para os devidos fine que. fica 
terminantemente proibido· ao pessoal 
do Co1·po do Pessoal Subalterno · da 
Aeronauti,ca, não pertencente ao 
Quadro de p!loto-avÜ1,dor, p!loiar ou 
receber ingttuções de pllot_agem no$ 
a viões da ~'.A.B. ou dos Aereois Clu• 
bes. Somente ficará Isento desta prol• 
blçií.o até segunda ordem, o pes.soal 
do C.P.S. Aereo, õeslgnado para mo• 
nltor de pilotagem no CPOR · aereos, 
e os que se encontram presentemente 
nas empresas co1nercia.is". 

VISl'l'A DO AllNHi'l'ltO DA GUERR.A 
AOS ,~s·rAOOS UNlJillOS 

RIO, (ASA.l:'RWSS) - O· general 
Eurico Gaspar Dutra, ministro · dá. 
Guerra deixará esta Capital na prt-· 
melra quinzena de Agosto proximo, 
quando embarcarli para os lllstados 
Unldos, <>m visita que estreitara: os 
laços de amizade entre o Brasil e. 
aquele pais. 
nlON UMEl'ô'l'O ,\ MEHOIUA IJOS IIIA
RUJOS VITl!llAS OOS TORl'EUEA•. 

Ml<JN'rtlS OE NOSSOS NA VIUS 
.RIO, (ASAJ:>RESS) - .Por Iniciativa 

do Sindicato dos Oficiais da Aero• 
na utlca e do Centro de Oficiais da 
Marinha Merc,rnte sera, &m breve, 
erigido um monumento a memoria :doa 
maritimos bras1lelros tombados n_ó. 
et:mprlmento do dever, vltlm_ados pe• · 
los torpedeamentos dos navios naclo• 
nals pelos submarinos Inimigos. · 
AIU,;R'l'UltA DIÇ VOLUNTA&,;.1Ano 
l'AUA e\UlllSSAO AOS CURSOS ,.t>A'-

RA DlA'l'IUCULA. NA ESCOLA 
11111,ITAR 

RIO, (ASAPRE:SS) ...:: Será. O·.VO• 
lutariado militar, em todas as Re• 
giões Militares, para. .os candidatos 
que se destinam ao Curso de Admls• 
são para matricula na Escola Mil!• 
tar. o vollrntarlado estará. aberto de 
l.o a. 15 de Agosto. · 
J,ICENCIADOS OS RESERVISTAS 
CON"º0CAOOS, Q, UE TENHAlll. COM• . 

PLE'I'ADO 31 ANOS 
RIO, (Al:lAPRESS) - !:lerá. ·aberto . 

o voluntariado militar, em todas as 
Regiões Militara, 1Jara os candidatos 
reservistas de primeira, segunda e 
terceil·a categorias convocados e que 
hajam completado 31 anos de Jdade. 

Estrada de rodagem 
Rio" Baia 

RIO, (ASAPRESS) - Visitarão 'as 
obras da estrada de rodagem Rio• 
Baia, o ministro da. Via.cão, general 
Mendonça Lima e o diretor do Depar•. 
tamento Nacional de Estradas de Ro• 
dagens, engenheiro Yedo Fiuzo. 

Visita ao DIP 
RIO. (ASAPRESS) - Estiveram em 

visita ao Palaclo' Tiradentes, sede. do 
Departamento de Imprensa e Propa
ganda, a convite do capitão Am!lcar 
Outra de Menezes, · os estudantes das 
escolas superiores brasileiras e que 
aqui se encontram tomando pa,rte no 
Vl Congresso Na.clonal de Estudantes, 
Os visitantes percorreram, demorada
mente todas as dependencla.s do DlP' 
sendo acompanhados pelos dlretqrelÍ
das diversas divisões Que explicavam 
o funcionamento dos respectivos ser
viços. ,Apõs a visita houve a exibição 
de filmes escolhidos. Terminada' · a 
sessão clnematogra!ica o capitão 
Amllcar Dutra de Menezes saudou os 
visitantes, tende, agradecido o uni-

. versitarlo Fernando Santana; repre
sentante do Estado da Bafa, 

Será remodelado o edifício 
da Alfandega de Santos 

RIO, (ASAPRESS) - Foram autorl• 
zadas.pelo governo as obras de .1'em.ode 
lação do edi,iclo onde funciona a al• 
fandega de Santos no listado de $ão 
Paulo. 

Consolidação das Lei~ de. 
Proteção ao Trabalho 
Riv, (ASAPRESS) - Deverã, ser' 

pul>lica/la no Dia.rio Oficial, dentro de 
breve dias, a Consol!daclto daa Leis 
de Protegão a.o Trab~ho, a qual entra.• 
r!l. em vigor em 10 de novembro. 

Condecorados pelQ 
dente 

Presia·· 

RIO, (ASAPRESS) - O Prealdente; 
da Republica assinou um decreto con·· 
ferindo a Ordem Nacional do Cruzei• 
ro do Sul no grau de Grande Oficial, 
ao General Toma.z D. Wh!t,. chefe d& 
mlssão militar aeronáutica dos Esta• 
dos Unidos; de ,comendador aos eoro• 
nele avlador"s J. Hall e Herbert llles• 
•ser, .e, no grau de oficial, ao coma.n• 
dante .Tosê San Martin, a.d!dõ Mronà.tt.,. 
tico da embaixada 4o Perll no :Sra.si!. 

Regressou ao Rio 
, .Coordenador 

o 

RIO, (ASAPRESS) - De sua via• 
11:ein ao Estado de Go!a2, 1·eg1'essou n. 
esta. capital, o Ministro João Alberto, 
Coordenador da Mobllzação Economi
ca. s. Excia. percorreu de avião, i/, zo
na por ondo deverâ passar a Expe
dlcão "Roncador-Xingõ'. 

S. Excia. D. Adalberto 
Sobral 

RIO, . (ASAPRESS) - Acha-se nesta 
capital o Bispo de Pesqueira, proce• 
derite d~ Salvad'or. Dom Adalberto So
bral, viajando .a bordo do a.viã.o de 
carreira da Panalr, 

Determinações do Ministro 
da Guerra 

RIO, (ASAPRESS) - Em aviso ml
nisterlal, o General Gaspar Dutra. àe
clarou o seguinte: "Tendo o chefe cio 
esta,belecimento do material e éfa; 1'1-
tendencla .dà São Paulo, consultado se 
a !nclusll.o de serventuarios daquele 
estabelecimento quando convocados 
para o contingente, os mesmos po
diam ser lncluldos Independentemen
te de vaga, disponho que quando hou
ver claro$· nos efetivos contingentes 
pertencentes àos estabelecimentos on
de estejam servindo os serventuarlos, 
devem- os mesmos ser deslgn::!dos 
os corpos das tropas. Quando os ser
'ventuarlos forem lmpresclndlve!s a 
necessl<:ladé do estabelecimento pode• 
rão ser lncluldos em seus contingen
tes devendo ·outra parte ser transfe
rida,. de modo que o efetivo fixado, 
nã.o seja Ultrapassado, 

Editores norte=americanos 
RIO, (ASAPRESS) - Os editores 

norte-am.ericanos, que se encontram 
presen~emente .nesta capital, reuni
ram-se; ontem,· na Associação Brasl-
. 1.elra de Imprensa, onde deram uma 
entrevista coletiva ·a: imprensa. Os edl· · 
tores norte-americanos adiàntaram 
qµe possivelmente fúncionarâ · nestà. 
capital uma Agencia de Editores Ame. 
ricanos, afim de orientar os trabalhos. 
de intercamblo entre os dois pafs•!s, 
tendo a.firmado que estão colecionan•lo 
livros do Brasil para uma ( exposlç1\o. 
amb.ulànte; que · pe,correrâ diversas 
.regiões dos Estados Unidos .. Àludin
do A impressão que tiveram . cio Bm
Bll, ·assim se expressaram os ilustres 
visitantes: 

"Ii:ncqntramos da. parte dos brasi· 
lciros; quer do .mundo oficial, quer do 
mundo literarlo, quer· do povo, a me
lhQr ·acolhida e o maximo de boa von. 
tade .. Acham<;>s que existe uma gran<le 
semelhanga entre o Brasil, · espcchi°I
mente. o Rio, com o nosso kafs. Senti

·mos ,que o Brasil tem os mesmos oro
blemas · que •os Estados U11ldos e·que 
todos· liós pensamos do uma só ma
neira.". 

A Igreja de São 'Pedro nê'.o 
· · será · demolida · 
RIO, (ASAPRESS) . - Obteve os 

melhores aplausos· a . decisão do .l:'re
f eito Dodsworth mànclando· recuar a. 
Igreja. de São· Pedro para o novo ali• 
nhamento . da Avenida · Presidente 
Vargas ·lill.o permltmdo que sela ae
mot14o o ·magestoso templo. Toda a 
Igreja .poderá deslisar. sobre trllbos 
<!_u. rolos, á exe.mplo do que ·foi feito, 
em. Detroit. Pâ.ra· conservaçã.o da tem. 
plqs e e'dltlcios hlstorlcos_. 

dártros, empingens, füstulas, erupções da péle, fócos de supu
ração, ulcerações na garganta, lápios, canto da boca ou em 
qualquer parte do corpo, tumores pi'ofundos nas carnes e 
ossos, etc. são cau.5ados pela, impurez~ do sangue. 

indicado como auxifü,,ir no tratamento da SífUis, ê o depura
tivo aconselhado para fazer desaparecei: estes males que . 
tanto vexam e repulsa causam. Comece a usá-lo hoje· mesmo , 
antes que seu mal se agrave, 

Podem dirigir=se ao diretor 
da E. F. C. B. os respetivos 

empregados 
RIO, (ASAPRESS) - O Diretor da 

Central. do Brasil, maior. Alencastro 
Guimarães, determinou que, doJ:'a• 
va.nte, todo e qualquer empregado, -do 
°interior, pod·erá, dirigir-se a.· ele por 
carta, sob _qualquer assunto, insistin
do semrre q\lando não lhe for da,là 
_uma resposta. 

-Regresso do Sr.. Salgado 
Filho 

RIO, (ASAPRESS) - De acordo 
com as informações recebidas pelo 
!l!inlsterlo da Aeronautlca, ,o snr. 
Salgado Fllilo, titular daquela pasta 
e que se encontra atualmente nos 
Es\ados Unidos, deverá .chegar a. esta 
capital nos primeiros dias· de. Agosto. 

Regressou o Sr. Benedito 
, Valadares . 

ItIO, (ASAPRESS) -'- Depois de 
alguns. dias de perQ1,anencla0 nesta 
capttal, regressou, ,t)of Via. aerea, pa
ra Belo Horizonte, o governador Be
neclito Valadares .. o· cl.e. do ciecutl~ 

. vo mineiro fez-se acompanhar do se. 
crctarlo do Interior, snr. Ovldlo de 
.Abreu. · 

VISITA DO EMBAIXADOR 00 
CANADA' AO· ESTADO 

.Procedente do Rio de Janeiro, che
gou . dia 29- a esta: cnJ)itaJ o ministro 
1Jlen1J1otenc.tarlo do Canadá, sr. Jeam. 
Désy. O dlplomatá canadense foi re
cel>ido no aeroporto por pessoa.a ami- · 
gas e representantes do gováno. ·o 
sr. l\Iinistro do Canadá foi hor,-,eiiagen-. 
do com um almoco intimo .ofereddo 
pelo sr. Al>elardo Verguelro.Cesar, se. 
cretario da· Justtçà o Negocios 40 rn .. 
terior. 

S. Excla. que no mesmo dia esteve 
em visita ao sr. Interventor, teni sido, 
alvo. de nunwrosas homenagens, tendo 
feito varias visitas. 

Batálhão · do Coleglo São,· Luiz 

16 E C 

Adiada JJara, 1. 0 de Se tem= 
bro a proibição da circt ·:\1= 

ção de motocicletas 
mo, (ASAPUESS) - o Consei'ho 

No.clonai do Petroleo, resolveu, em 
scss!i.o realizada a, 29, q\!e a. par
tir do dia primeiro de Setembro 
proxlmo;. entra em vigor,. em todo o 
terrltorici náclona,l, a proibição da 
circulação de motocicletas, pllotadas 
por partlctila.res. Desta forma roí 
·revogada a dellber;ição anterior, ))ois 
estàva · maréacia para 1.o de Agosto a 
data para ;,ntrar em vigor a proibi
cão do trafego de motocicletas par-
ticulares. \ 

Nossa Senhora de Copa= 
cabana 

1 RIO, (ASAPRESS) - Cilegarâ, hoje 
ao Brasil, a Imagem da· Virgem Nossa 
Senhora d·e Copocabana que serâ ofe• 
rec!da à Igreja do mesmo nome. S_e:rá 
porta.dora da Imagem uma comlsslo 
de, senhoras da. alta· sociedade boli
viána. A ·delegagão ê portadora de 
uma das mais delicadas homenagens 
que poderá. ser prestada ao ·mun,10 
católico brasileiro. Para recebe-la fo.l 
constitilida: Úma comls~ão que jã ,e$• 

teve na sede da embaixada da Bollvia 
sob a w·esldenc)a do vigario capitu• 
lar_, ,monsenhor _Costa Uego, 

A idéía fe~-se realidade; e em .12 
dé Maio de 1928, dias dos Santos 
Aquiles e Nercu, o Papa abençoa;va 
a primeira pedra da. nom consttr11-
ção, em · luzida cerimonia diante ,Ja 
Gruta de Lourdes, .·nos Jardins tio 
Vaticano. No mesmo. dia essa pedra 
foi. colocada nos alicerces· do · edifí
cio grandioso, 

No Colégio da Propagação .. estão 
hoje l'epresentadas 35 nações com 
cerca de 150 alunos, aos quais iÍ.lí, é 
distrilmido·-«o pão da ciência sagra-
da .e pr~f!l,na». 

1 
, 

A «ratfo studiorum» é a dos ou
tros institutos superiores romanos, 
naturalmenfo ,com., um lugar .notavel 

Exposição de 
Dasp . sobre 

chefes e 

motivos 
horarlo 

diretores 

·do· 
de 

Hoje, terá- lugar, no pa.teo do Cole
glo Sll.o Luiz, nesta capital; a ,cerimo
nia da bençã.o .das espadas e entrega. 
da ·bandeira 'ao batalhá.o do .referldi> 
estabelecimento. A cerimonia ser:L 
presidida pelo Gêneral Màscarenilas 
de Morais, ·comandante da Região. 

FESTAS JUBILARES Uff ARCE
BISPO. DE MARIANA 

•. dado à .. catedrit níi~sioJógica, · 

Chéstertori; depois de visitar o Co-· 
lég-io da Propaganda,. escreveu estas 
palavras, no· seu. livró· «'.l.'he ressn
mition of lfome», quando fala dos 
diYersos institutos romanos: RIO, (ASAPRESS) - O ·Departa• 

mento Administrativo do Serviço l'u• 
bllco ·submeteu à apreclaçãc, do Pre·
sidente · da Republica uma exposição 
de- motivos. Nessa exposlçã.o, · aquele 
Depai-ta.mento declara que os chefes 
ou diretores · de. repartições, dentro 
dos horarios de expediente das mes-

. mas,'. estão ausentes, uma · veses :por· 
àlnda , nlL_o · terem chegado e outras 
por terem saldo para almoço, o que 
evidencia. a· falta de pontualidade dos 
mesmos, o que parallza o andámento 
dos· trabaJhos, em muitos casos. Mais 
grave se, -torna essa Irregularidade, 
porquanto a missão de supervisor ou 
diretor é, talvez, a nÍais complexa 
e a mais necessarla no trabalho. O 
Da.sp termina a sua exposição de mo
ti vos sugerindo que a Secretaria da 
Presldenc!a da Repul>llca envie uma 
circular é. todos' os llfinlsterios e or
gã.os subo1;ilinad,.os, recomendando 
·que os chefes dll serviços e diretores 
pcrmaneçain nos seus postos duran
te as horas de expediente, afim de 
não ser ·retardado o serviço: !'ede, 
tambem, que :ieja observado estrita• 
mente: o, tempo neces~arlo para o al· 
moço :daqueles que iniciam o . expe
dlent·e· ll.s .. nove horas, em . virtude de 
ànteclp'a,ç!l,o ou .de horai·lo especial, 
como medidà de exceção, O Cilefe do 
Governo aprovou o parecer do Dasp. 

Aba.timento nas passagens 
da Central por ocasião do 

1. 0 Congresso de Ação 
Catolica em Minas 

l'tIO, (ASAPRESS) - O major Alen• 
castro Guimarães,. diretor· da Estraõá, 
de Ferro Central' do Brasil, mandou 
conceder o abattmento·de 30 por cento 
nas passagens dos congressistas que 
vão tomàr parte no prlmélro congres• 
ào pro:vlnc!al da Ai:ão Catollca a se 
reallzàr em. Belo Horizonte no perlo· 
do de 'l a 12 de agosto. Os Interessa
dos- deverão apresentar as suas · ere
denclals- visadas pelas a utorldades 
ecleslas.ticaa. 

FRACOS e 
AN2MICOS 

lOMEM 

Vinho Crensatado 
"SILVEIRA'.' 

Grande Tónico 

GOIANIA, (ASAPRES$) - Afim . 
. d.t assistir as festas do jubileu de D; 
Helvecio, Arcebispo de Mariana, . se
guirá para Minas Gerais o 'Arcebispo 
de Goiaz; D. Manoel Gomes de Oli
veira. O ilustre Prelado representará· 
naquelas solenidades· o Clero goiano. 

FALECIMENTO DO PRESIDENTE -
DA A. P. I. , 

Teve grande repercussão em todo 
. o territorio nacional, o · desapareci
mento do Dr. José Maria Lisboa Ju
nior, figura destacada de jornalista e 
cidadão. A Associação Paulista de 
Imprensa, entidade da qual era pre• 
sidente o ilustre, vem recebendo,· de 
todos os pontos do país, telegramas 
expressivos da maior consternação 
causada pelo falecimento do, grande 
patrício. 

Gol,egio da «Propaganda Fi~e» 
Quem da Praça de S. Pedro, olha 

·~ para o nascente, vê, desde ha ànos, 
jíi, uma nova mole, solene e biera-. 
tica, que semelha um castelo cons• 
truido com romana simplicidade, a 
.eoroa:r o Janiculo. E' o novo Colé
gio da «Propaganda Fide» que o a.r
dor missioníirio do grande Papa Pio. 
XI e a sna paixão apostólica fize
ram · surgir no quadro . portentoso tla 
Basilica e dos Palacios dó Vaticano • 
Chamaram-lhe já a «Cidac1e Missio-
nária». · 

O. Colegio dat_a a sua fundação de 
1G22, soh Gregório XV. Os Papas que 
se lhe seguiram cuníula1·am-no sem
p:re de desvelos e solicitudes. 

Ou não tivera ele nàscido no pen
samento de Gregório .XV, sob o sig
no da «difusão da Fé no mundo ••• » 

A grande paixão apqstólica de Pio 
XI eram as Missões e a crescente ne
cessidade de um Clero indígena. A 
idéia de um novo e-magnifico edifi. 
cio, cuja capacidade albergasse· mais 
e mais alunos de todas as raças, foi · 
desde o inicio do seu Pontificado 
um dos sonhos de Pio XL 

«ó . episodio que . mais me impres
sionou foi a vista deste Colégio, com 
a sua multidão amigavel de todas as 
raças e cores que ha sob ô céu: uma 
\'erdadeira Sociedade das Rações 
sein Jitigios». 

O Colégio da Propaganda. não é 
só um sim bolo: a . sua existencia já 
hoje se pode considerar um aconte
cimento providencial •. · 

OS SACERDOTES ACONSELHAM 
GREVES NA HOl.:ANDA 

As greves recentes contra a ordem 
, do comandante militar alemão na 
Holanda quanto ··ao reinternamento 
dos prisioneiros de guerra holande
ses foram consideradas mais inteus 
sas nos «distritos ligados ào confes
sionário do que nas cidades onde os 
padées têm menos influencia». Isto 
resultou num. ataque à ·Igreja pelo 
jornal · holandês «Storm», que' decla
rou: «os grevistas eram na maioria 
ovelhas da Igreja Católica Romana» 
e pergunta por que os Bispos em 
suas cartas pastorais clamaram em 
favor da resistencia à ocupa~ão ale· 
mã. O jornal entende que isto é cou
tra os interesses holandeses e deela-
1·a que os· Bispos, Padres e· Clérigos,. 
como tambem professores e medicos, 
são _responsaveis por estas greves e 
termina dizendo: «pedimos um cas
tigo - o fuzilamento». 

UM PADRE SEXAGENARI() 
EXECUTADO. 

O Abade Coc1onnier, de 69 anos de 
idade, pároco de Henri-Chapelle, na 
diocese de 'Liége, Bélgica, foi conde
nado à morte e executado pelos ale
mães porque em 1942 ahl'igara a al
guns homens da RAF e facilitara sua 
fuga. Ao lhe pergu'ntarem se havia 
,feito isso frequentemente, respondeu: 
«A .caridade. cristã obriga-me a pra. 
ticar a bospitâlidade, ainda que te-
nha de sofrer por isso»; · · 

A RádÍO·do Vaticano prossegue in
sistindo para que os pais ensinem .a 
seus filhos <i. verdadeiro· conheeimen
ot do sacerdocio catolico, e diz: «Pro~ 
tegei vossos filhos contra· os perigos 
que '.!timeáçam sua. fé; ensinai-lhes 
icléias verdadeiras a.cerca dos Pa
dres e do sacerdocio; ajudai-os a re
jeitarem com desprezo todas as fal• 
sas ma:ximas que hoje l~es ensinam; 
ficai vigilantes em meio ao regime 
totaHtario, que· sabe apénaS: desres
peitar e, perseguir tudo quanto é es• 
piritual e todos os valores verila. 
deiros». 

J 

OS NIPõES CONTRA A IGREJA 
NA CHINA 

A devoção ao Coração Eucarisfü~ 
de Jesus tem por fim render graça~ 
a este divino Coração, pelo amor qu6 
nos . concedeu a Eucáristia, reàlizan-. 
do-.a na Santa Ceia, renovando-a P,• 
lo Sacerdócio no Santo Sacrifieio clii; 
Missa, perpetuando-a pela presen,:a 
real, e consumando-a em nós pefo. 
Santa Comunhão. 

A Devoção ao Sagrado Coração ele 
Jesus, adorando o Coraçãó, honra ele 
uma maneira geral o amor .de Jesus 
Cristo, dando ao, homem todos os 
beneficios da ·salva_ção: A Devoçí.i.o 
ao Coração Eucaristico honra esr:o 
mesmo Coração, realizando seu gran• 
de desejo: a institui~ão da E.uea .. 
ristia para ficar conosco, como com
panheiro, alimento e vitima. Assim, 
enquanto a Devoção a9 Sagrado Co .. 
ração, abrange todos os benefícios dd 
amor de Jesus por nós, a Devoção no. 

. Coração Eucaristico escolheu um des• 
tes benefícios, aquele pelo quaf, Ele 
nos 'deu seu graI)de Sacramento dei 
Altar, Dai o seu nome de devo~ã~ 
ao Coração Eucarístico, isto é, a<J 
Coração a qneín devemos o beneTi .. 
cio dos benefícios, a, Eucaristia. E', 
· pois, parte da devoção ao Sagra d~ 
Coração de Jesus. · 
· Dai tambero esta palavra de Beu~ 
to XV: . 

«A Devoção ao Coração Eucaris• 
tico é a jóia da Devoção ao Corà~ão 
do . .)'esus», 

POSSIBILIDADES DA · AÇÃO 
CATOLICA NA INDIA 

Segundo informa o ·«Herald Tri
bane», ele Nova York, Mons. Paúl 
Ynpin, vigário apostólico de Nan
king, acaba de divulgar como a Igre-
ja na China, está· .s~ndo impiedosa- Discursando na Assembléia Anua! 
mente estrangulada pelos· nipon-icos. da Federa1ião Universitária· Càtólica. 

l\fons, Yúpin falou ainda das con- dà India- Meri9ional, S. E.xcia • 
dições reinantes nas regiões ocupa~ Revma. o Sr. D. Jqsé Attipetty, Ar-
das <lá China, considerando-ás «ver. cebispo d(l Verapoly. se .referiu àii 
<ladeira.triente desesperadorn$», tcn- vastas oportunidades que se abrem 
do ainda ha pouco ·chegado ao $CU para o apostolado leigo entre os liin. 
conhecimento pormenores relativos dús •. 
à prisão e consequente internaniento «Existe um largo campo, moral ê 
num campo de Mncentra~ão de cer-. geograficamente falando - disse S.; 
.ca de 450 Padres e 150 Fi·eiras, de Exeia. Revma. - um campo no qual, 
naeionillidade inglesa, americana,,ho~ nós, Oi.l Ca_tólicos, SOlllOS UllJa insignÍ-
landcsa e belga, na proviricia de ficante minoria, mas onde haveremo~ 
Sh t do ser o fermento que fará crescei: an ung. . . . .. 

Por outro lado, os Padres e :riis- a massa do povo». · 
sionários de nácionalidáde italiana, Ao recordar os· deveres dos estu• 
alemã e francesa estão ser.ido cóns- clantes católicos «súditos do Rei de 
tántemente embaraçadC>s c constran- todo o U niversp~, afirmou: «Recor-
gidos em sua missão evangélica. Ain- dai 'tambêm que a India é; em muitos 
da .eni sua política de destruição da . sentidos, um cruzeiro de ro'tas e uma 
Igreja Cristã, os japoneses transfor- 1 base de ativic1irdes. A India do fu. 
mam as Igrejas em aiojamentos,. tea- turo será feita pela gera~ão do prc
tros e cavalarit:as, alem de entr.àvar. sente. F.alsas idéias se esforçam pol' 
e mesmo pàralizar o funcionamentÔ tomar 

1
posse deste vasto território, · 

tios semina,rios · e co,legios religiosos. e entrincheirar-se nele». · 

jNOllCIAS DO lNTERJOg 1 

CACHO-EIRA 
Mês' do Sa.grado Qoração de .Jesus 

- Énccl'rou-se dia 4 de Julho p.p. 
o mês eousagrado ao Sagrado Cora
ção d.e Jesus. 

Pela. manhã desSe 'dia, houve Mis
sa festiva seado às 10 horas canta
da pelo Renno. Pároco: . 

A tarde imponente procissão le
Yando yarias imagens,· percorreu as 
ruas da cidade. A entrada assomou 
a tribuna sagrada <i Revmo .. l\fons. 
Dagoberto P •. de,. Azevedo, tendo 
encantado a todos com suas piedo-
sas palanas. ' 

Para finalizar foi dada. o. benção 
com . o Santíssimo Sacramento, 

Primeira Comunhão - Dia 18 
p,p. setenta e cinco eriânças recebe
r~m pela VCZ. primeira em seus CO• 

rações, a Jesus Eucarístico. 
·Espetaculo deveras consola-dor, 

neste momento de tantas co11vulsões 
mundiais, ver-se dezenas de peque
ninos aproximarem-se ·d' Aquele que. 
disse: «Deixai vir a Mim os peque
ninos:., 

Após a Santa :Missà foi oferecido 
u'a mesa de eafã aos neO-comun
gantes. 

As 2 horas procedeu-se a renova
~ão das prómcssRI! do Eatismo e en
trega de lembraças. 

Essa pleade de -crianças foram 
carinliosamente preparadas pelas 
snrtas. Profa. ,Toanii, RÔssettj, Ma
ria Joana de Freitas e :Margarida 
Porto. · 

Festa. Vicentina - Dia . 19. pas- . 
sado, eonsagrado ao · grande aposto
lo da Caridade, fói comemorado 
nesta cidade com todo ·. e:xplendor 
passive!, 

As exmas. sras. Damas de Cari
dade e 1Vicentinos acompanhando a. 
inieiátiva da Revma.Jrmã Diniz Su~· , 
periora da Santa Casá, organiza~ 
ram: como todos os anos .expressivas 
solenidades para esse . dia, as . quàes 
constaram do seguinte: As 8 horas, 
foi celebrada 'pelo E:xmo. Maus. 
Dagoberto de . Azevedo,._ a. . !;>anta 
Missa, finda a. qual foi oferecido 
aos pi,bres farta mesa de · café e 
chocolate. 

A mesa que estava armada, no 
jardim da Santa. Casá, era enei~a
cla pela iniagem de São Vieel}te. 

Houve consoladó1• movimento es.; 
pirittial tendo comparecido 130 PO• 
bres a essa solenidade. 

. Ap6~ algumas poses · fqtograficas, 
houve farta destribuição de carn11 
aos pobres. · 1· 

Festa regulamentar Vicentina .-f 
·Realizou-se dia 25 pro±imo findo, 
promovido pelo Conselho Particular 
Vicentino a terceira festa ·,regula
mentar, 

Constou essa · comemoração · do. 
Missa festiva, Comunhão Geral e 
Assembleia no salão D. Epaminon• 
das da Matriz local. • · 

Festa da Sa.nta: Cabeça - Realí .. 
zar-se-á, permitindo Deus, dia 15 
p.f. a festa em . honra à milagrosa 
Santa .Cabeça. Breve daremos. nota 
detalhada dessa tradicional. come,, 
mor~ção. 

T R EM EM B-E'· 
FESTA DO BOM JESUS 

Realizam-se, de 28 ultimo a 6 do 
corrente mês, as solenes festividades 
do Bom Jesus do Trcmembé, cons-. 
tândo -0 novenario de missa às 7 hs,t 
terço, ladainha, pratica e benção do, 
SS. Sacramento, às 19 horas. 

No dia G, dia da festa, serão cele
bradas missas com eanticos · às · 6, ~ 
e 8 horas. 

Às 10 horas, missa . cantada pelo 
Exmo. Mons. Vigário Capitular, e 
sermão pelo ~evmo. Pe. José Maria 
da Silva Ramos, pároco de Caçapâva, 
em cumprimento de promessa.· À tar
de, imponente procissão, para a qual 
estão convidadas. todas as irmanda~ · 
des e associações religiosas da paró
quia, de Taubaté, Pinda e demuig- , 

·.!)idades. 
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São Paulo, .1 de Agosto de rn 1;; 

TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PfllMElROS EXCBIDORES 

ART PALACIO - Aguias de fo,:o, com ~reston Poster. - AMC. 
BANDElRANTES - Fala Manilha, com Lloyd Nolan. - APA. 
BROADWAY - A can~ão dos bairros. com Hugo dei Carril. - R.. 
IPIRANGA - Scn,prc tua. com·Deana Durb!n. - APA. 
METRO - Malandro de sorte, com Walace Beery. - APA. 
OPERA - Volta ao pa.ssado. com ,John Howard. 
PEDRO II - Silencio de medico. com John Beal. - BPA. 

Ciclone de Kansas, com Don Rcd Barry. - A~fC. 
1U7'Z - Clube dos inocentes. com· William Holden. - R. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALll A M BRA Duas semanas de ;Jrazer, com l'rcc( l\sfafrc . .;:,. .!'· 
Iclillo a muque. com Robert Taylor. - R. 

AMERICA - Sargento York, com Gary Coopcr. - 'APA. 
Proa ao perigo, com Richard Arlen. - A. 

ASTOJUA - 01quideas da ilusão, com Mirtha Lcgrand. - APA.. 
Perigo no Pacifico com Dou Terry. - AMc.· · 

AVENIDA - Cidade sem iusti~a. com William Boyd. - AMC. 
Estrada da Santa Fé, com Errol Plyn. - ,lPA. 

·BABILONIA - Boda:. no ;;-elo. com Sonja Hcnie. - APA. 
Solteiras ás soltas, com Brian Aherne. - ÀPA. · 

'BRASIL - Mulher de verdade, com Claudette Colbert. ·- D. 
· Cuidado com as saias, com Don Ameche. - APA. 

BRAZ POUTEAMA - Ainda serás minha. com Clark Gablc. 
Se a luta ·contasse. com Constànce Bennet. -- APA. 

CAMBUCí - Tropel de barbaros, com Bruce Cabot. - APA. 
Com um pé no céu. com Frederlc Marcll. - A. 

CAPITOLIO - Sua excia. o reu, com Willia'll Powell. - API... 
Cumpre o· teu de\·er. com Robert Young. - AMC. 

CARW_S GOMES - Aconteceu durante o baile, com Lcvis Day. 
CASA VERDE - Vaqueiro solitarlo. com John Klmbrough. - AMC. 

Dracula e os anjos. com Bela T,ugosi. - AMC, 
·CINEMUNDI - Carta a mamãe, filme israelita. 

Konga, com Fred Stonc. - AP A. 
COLISEU - Sargento Yórk, com Gary Coopcr. - APA. 

Namoradas lncognitas-. com Joan Danis. - APA. 

A. 

COLOMBO - Sombra de uma duvida, com Robert Hitchock. - APA. 
Uma noite cm Paris, com John Lodge. - R. 

COLON - Flagelo da injustiça. com Jack Holt. - A. 
Carnaval da vida. com John Waync. - D 

CR.UZEIRO - Bonita como nunca, com Fred Astairc. - APA, 
· Clárão no horizonte, com Fred Mac Murray. - R. 

ESPERIA - Cardial Richdieu, com G~orge Arllss. - R. 
Pobres mllionarios, com Merle Obenn. - APA. 

FENIX - Confissão, com Hugo dei Carril. - APA. 
Que ,par de botas, com John Howard. - APA. 

Gl,ORIA - Mulher do dia, com Spencer Tracy. - APA. 
Chandú, na ilha· magic-1. com Bela Lugosi. - APA. 

J/OLL·YWOOD - Sargento York, coln Gar.Y Çoopcr. - AP.!/J. 
Luva perdida, com Eªral'Jk Morgan. - APA. 

IDEAL - Cardial Richelieu, com Gcorg·e Arliss. - /1.. 
Aconteceu a um homem. com Wllfrid Lawson. - r... 

IR.IS - O amor que não morreu, com Brian Arenc. - D. 
Dois fantasmas vivos. com Stan Laur~l. - APA. 
Vingança frusrrada, com Chester Morris. - AMC. 

LUX - Tarzan contra o mundo. com Johnny Weissmullcr. 
Um assassino de luvas, com .Marsha Huut. - A. 

MARCONl - Gloriosa vitoria, com James Stepheson. -,- APA. 
Fuzil de prata, com John Mac Brown. - APA. 

A. 

O regresso do fantasma. com Frank Morgan. - A. 
!,fODERNO - Dois fantasma~ vivos. com Stan Laurcl. - APA. 

Nas garras do ·. Falcáo. com George Sanders. - . AMC. 
Vingança frustrada, com Chestcr Morris. - AMC. 

OBERDAN - A vitoria do Dr. Kilclare, com Lew Ayres. - A. 
O bamba da pelota. com George Murphy. - APA. 

ODEON - Sala azul - Cavaleiros da galhofa, com 13ud Abbot. - A. 
Bandoleiros da estrada, com Richard Carlson. - AP A. 

Sala vermelha - Os comandos atacam de madrugada, com Paul Muni. - APA. 
Corações enamorados, com William Holden. - AMC. 

OLIMPIA - Os filhos de Hitler. com Tim Holt. - APA. 
Uma aventura no Sahara, com Paul Kelly. - AMC •. 

PARAIZO - Seis destinos, com Charles Boycr. - R. 
Namoradas incog-nitas, com Jinx Falkemlmrg. - APA. 

PARAMOUN1' - Sedução de Marrocos, com ·mug Crosby . ..:.. APA. 
Namoradas incognitas, com Jiux Falkemburg, - APA. 

PARATODOS - Sua cxcia. o reu, com William Powell. - APA, 
Sete dias de licença, com Victor Mature. - R. 

"AULIST-A - Clarão no horizonte, com Fred, Mac Murray. - R. 
Sombra do passado, com Conract Ve.Jdt. - APA. 

P.AUl.,/STANO - Inimigos amistosos, com Charlie Ruglcs. - A. 
Uma dama astuciosa, com Irene Duue. - A. 

PENliÀ - Dr. Broadway, com Macdonald Carey. - APA.' 
Loura de Smgapl!ra, com Florence Rice. - APA. 

PlRA1'1NlNGA - Perigo louro. com Ann Sothern. -- APA. 
En~boscada em alto mar, com George Murphy. --' AMC. 

RECREIO tCentrnJ - Tudo no gelo, com Irene Dare. - A. 
O !ilho do, delegado, c0m Bob Livingstone. -,- AMC. 

RECREIO (La.pa/ - Mactamc WaJews.ka, cpm .. Cllarles Boyer. - n. 
Casei-me ·com um anjo, com NcLson ·Eddy. - J •. 

REX - Mówgli, o menino Iobo, .. com Sabú-. .,,.-·_AMC. 
l"u~il de. p1·ata, com John Mac. Brown.~~· APA. 

RlALTO - Rio Rita, com Bud· Abbott. - APA. 
Rica ~em dmlleiro, com Jucty Canova. - AP A. 

SOI AL - Sererlata azul, com (.lcor~e Montgomery. - R. 
O segredo elo µrotessor, com Richard Carlson. - APt'. 

R.OSAJUO - Um cava!neiro do sul, com Frank l.lorgan. - A. 
ROXI - Mister V, com Lcslie Howard. - A. 

Saiu ciuza, com Stan Laurel. - A. 
SAN1'A Ci!,Cl 1.,1 A - Odio e paixão, com Marlcne Dietrich. - AI' A, 
· Sete dias de licença, com Victor Mature.·- R. 
SANTA IIELENA - 011! que bebê, com Vin,inia Bruce. - Al'A. 

Alô amigos, desenho de Walt Disnéy. - A. 
STO. ANTONIO - Nossos mortos serão vingados, com Brian Donlcvy. ;- AJ\íC. 

Sonllos dissipados, com Lcw Ayrcs. - A. 
sAO BEN1'O - O jovem Mr. Pitt, com Robert Dbnat. - A. 

· Bonita como nunca. com .f'red Astaire. - APA: 
SÂO CAh.1'ANO - Nosso~ mortos serão vingados. com Brian Donlcvy. 

Aventura no Sallara, com i>aul Kelly. - AMC. 
SAO GEflAi.,DO - U marido da solteira, com Mirna Loy. - APA. 

No ve1t10 Mtssouri. com Waner and Elnlry. - APA. 
síiá JOSE - Bocmios errantes, com Spencer Tracy. - Al\!C. 

Nas garras du l''alcãr· Cüm Gel.,g-c Sandcrs. 
SAO LUIZ - O llebê de Cannefüa com Lupc Vclez. R. 

Joias do imperador. co1r Warreu William - AMC. 
SÃO PAULO - Odio e paixão com Marlene Dietnch. APA. 

Sonhos dissipados. com Lew Ayres. - A. 
s,IO i'EVRO - 1arzu.n cout.ra o mundo, com Jo!Jnuy Wcismullcr. - · A. 

· Pesadelo. com Brian Donlevy. - AMC. 
UNIVERSO - Sombra de uma duvida, com Tereza Wright. - APA. 

Uma noite em Paris, u,m John Lodgc. - R. 

EXPLiCt,ÇôES DAS 001'1\ÇôES 

A!lfC. 

A. - ACJ::lT/\ VEL - f'ilmc que pode ser visto µor todos, embora sem pro
veito moral. 

B. - BUM - E'ilme que pollc ser visto por todos com proveito moral. . 
BPA - l:IUM l'AltA AlJUL'lOS - f<'ilrtle ,JUe pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. · 
A.M.(), - Avi.Hi\ Vi.L Ml!:NU.:o •'"'RA CR!ANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o µúlilico mfanUJ. _ . 
A.P.A. - Av!J;l'!t\.Vl!;L /:'A.ltA AUUL'l'US - Filme que pode ser visto tão 

somente por adultos, embora sem proveito moral. 
R.. _ ttl!.ô'UU ! u - t'1llnJ que pelo ent·edo ou çeuas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de sonda Iormação moral e 1•el!gio:,a. 
D. - DEl:>AvUNôi,;LttAUO - 1-'ilme que µela grave mcouventencia do· enredo 

ou cenas. deve ser evH.lOC µor qualquer publico. 
M. - 'MAU - f'ume µreJudicial para qualquer publico. 

NOTA: - E· tmportantc que o cspcctadot não se contente com a simples cola
ção do tilme ou da. peça de teatro, mas. que procure conll~cer pelo 
menos alguns detalbes da critica. !sto Justl.ilcará uma cotação que 
afirma.da sem nen!Jum comentarto, poderá pare1·P1 111Jus1.,.. e so
bretudo. com a leitura de uma analise que põe ,,··n 1·,,:" m os e!c· 
ment.os nous e maus do filme o espectador pouto a ,ow,o. é,Jueara 
sua conc1enc1a e aprenderá a julgar por si mesmo us uutru,; tilmts 
que lhe rorem apresentados. 

LI~.GIONARIO 

Notícias dos Estados l 
.. - ··---------..... 

RIO GRANDE DO SUL 
'l'ORl'EUI,;.'1.MI,:X'l'O DE UJJ NAVJO 

1UlfüUCANO 
POllTO AL,J:.:GHE, (ASAPrtEStl) -

O .consulado dos Estados Unidos nes
ta cidade distdbuiu o seg·uinte co, 
municaclo: 

"A bon.lo elo navio Argentino "llle
xic'o'' chcga.ram, no ~'lia ~2 à Cjdadc 
elo 1~i<> Grande, t6 sóbrevi-v:cnte:f '(lc 
um navio .americano afundado li111 
ag-uas do Atlantico Sul. Ó moral dos 
rcíeridos solJrevlventes é· IJom. não 
oU~tante a p·rovaçâo por que passa• 
ra.m, inclusive a permanoncia ele \ia

rios d ias ao sabor das ondas' em bo
tes salva-vidas com1>letamente· àller• 
tos, Alguns deles ,qJ1·csentavam quei
nw.dur.as devido 1l. exposição ·ao s.ol 
e ·foram levados,. logo após o seu de. 
semllarquc, · ao hosp,ital da Benefi• 
cc11cia Portuguesa, onde se . encon• 
train u11s cm tratamento, outros e1n 
oUserva __ c.;ão. 

Todos os naufrag·os c..xprossaJ'am 
o seu unantme elogJo e apre(:o ao 
comaudantc do navio ".MexJco" ca· 
Pi tão Juan Mazai n t ico -e aos oficia 18 
d:, tr1µul:{~ã,, quo !1l>cralmente lhes 
deram roupa, alimentos e remedio8 
ele seus 1>rop1·los abastecimentos e 
tudo fizeram para Que se c;entts~e111 
bom H.colhiaos e agasalhados. A ad· 
miração e apreço pelo ln.estlmavcl 
sc1·,·iço presta,lo pelo capitão Mazain
tico e seus oficiais de trlpuJacão, to-
1·a.m expressos ao pi-oprio capi_tão e 
ao consul argentino 110 Hio "U.rnnd.<\ 
cn1 nóme elos naufragos e no do go_
vcrno norte-amcrlcano, t)elo ollser> 
vador naval americano naquela ci• 
rladc, comandante J esse N. I>rapcr e 
pelo consul a111ericano I>anleJ· li!. 
B1·aidrlor:l{, que se n.chavaril presentes 

B A ·I' A 
Al'OSI~N'l'AVO NA .f::SCOLA IJI~ 

AGRONOMIA O l'E. CAMILO 
'l'OllRl~NU 

S.\LVADOH, (ASAPRé:l;S) - !-'or 
terem a l!ng-lclo a idade compulsoria, 
foram aposentados o desembargador 
Polic)io Mendes, do 'l'ribunal de Ar,c• 
lação e o Padre Camilo 'l'o'rrend, re
putado naturalista' e 1irofessor da Es
col<1, Ar;ronom!ca. 

. . rnoDUÇli.0 Dl'l A L(;OOL 
SALVADO!t, (ASAPRE8S) - qi1e

i;nu a ·esta cap!t:tl i, sr. Aníbal Bas· 
t9s, a.elido ao Instituto de, Açucar e 
do Álcool e assistente especial da 
Coor<lermção da· Mobilização Ecóno
mica. Falando à reportagem declarou 
c1ue. o. lnstltuto esta. empenhado· em 
1·esolver o ·problema dos .::arburan• 
tes, Arllantou que a pri,dução ele al
cool ·<le Pé~nambuco ser:l. destinada 
nos I,;stados do norte e a ele Ala• 
g-ous para o nnrdestc. F'inali?.;n.nrlo, 
<lis·se o sr. Basto~, que a proxima sa .. 
fr" encontrará Campos o São Paulo 
capa_citadoR·-.Pa.r~ _sunr\re1n.-_ o _sul. do 
pafs do alcool nccessarlo para o seu 
consumo. 
SERAO Al"i\S'l'AIIOS DO l,l'l'OIL\J., 

OS SUDl'l'OS UO 0 f,;JXO" 
SALVADOR, CASAP!U•:i:;::,) - Se• 

rã.o afastaclos <lo litoral bai'ano to
dos os suditos ·do eixo. O 1-nten·entor 
l•'edoraJ, ao dctorn,inar essa ordetn, 
qu.o · visa levar p·ara o inú~1·loP ele ... 
mentos que poderão ·ser funestos aos 
interesses du. navegação 1narltilna, 
criou uma Comissão da Policia CI· 
, il, composta· .de cinco memj)ros, a 
qual levara. a. efeito essa importan
te tarefa. 

PERNAMBUCO 
à clwgada do "Mexico". 

'J'odas as fa.cilidadés para O pron- llOl,ETBJ DJ,; l>F.Sl'EIHDA uo <a:-
to desembarque. dos naufragos .foram l\'EIIAL IIUITOn llORGUS 
p1·esta<las pelas autoridades bras!lei- RECfl-'g, < ASAf'REi:lS) - O gene• 
ras. que mais lima veZ tiveram oi,or- ral l·Ieitor. Borges, ao nn.ssar o l'O• 

lunidade de demonstrar a ~ua . jll. mando da 7:R Divisão <le. Infantaria 
hem conhecidR amizade para com os ao general Estflnc LE:al, alhn ile as

suiTiir o com-an<lo c1n Z._a Região Mi-
EBta.dos Unidos e ·sua dévocã.o, à cau.. litar, PlJ.rá cujo posto: foi ,hlsigna<lo 
sa_ Ua.s N.açôes Unidas". tH~?o Preslde11ie da H.e1,ublica. Jeu un1 

ov•rnos ll1'l'l'ALJ11'JS sonn.u: ó lloletlm ele dés1>e(li<la ll.s tro!las até 
Al<'l/NDAMJ,Jl\''1'0 c·nti!.o .sob seu comando. Desse bole· 

POHTO ALf;GIUJ, (ASAPI\ESS) ·- tilll éxtralmos o s~gulnte trecho; 
N'ovos de.tal hós chegam a eeto. ca... ' 1 Aparto-tnti de \'Ót:1 C:otn a 111agun. 
pit:al sobre o afundamento de uni de _não mais poc]~l' eomandar n g-ratt ... 
11,t\·io norte•a111erlcano · no .~llantico· de· batalha que se aproxima, pois 
,Sul, cujos naurragos chcgaratn ao · sint<> que sér~is capazes do grauch>s 
porto do Rio <Jra.nde, c·onduzidos pe. feitos. Mas brev~ estnretnos nova.-
lo navJo argentino º~I~xtco" Segun- n,ente jun-tos,_ ao htdo do niilhares de 
rio Informes prestados pelos r,roprios lé''lr'Cs humanos. ll!il,.liê jll. 8e ·batem pe· 
naufragos, o navlo nol'te~am~rlcano 1't liberdade· e. ifelos ideais <lemoc,ra, 
vinha de Duenos Alri3s, trazemlo a ticos .contra o. oillento sistema clé 
sou bo1·'10 um g·rando carregamento escravidão quo .os prussianos querem 
de carne <lMrendo dcpols failcr esca. ·tm11õr às demai.9· Na<:ôes· livres cio 

. la nos portos ele Santos e H!o de J;;. mundo, consc!.os. de ·uma superlori-
nciro Para con-ipletar ()_ carregan1Cn• rlade Que -Jamais se ,;criticou· ou se 
to, () ataque 'ao uarco deu-se· no diit vot·lflcará sob qünlquc1· "speto". 
16 do corrente quando navegava ele C01\'GRID$SO · 1•:UCAIUS'l'íCO E~l 
l>l'Oximo às· costas do Brasil, entre GARANHUNS 
os 8stados de Santa Catarina' e 1'a· RECll•E, (ASAPRESS) - Intcnal• 
raná. O submarino atacanté· lançou fiia.m-se os preparativos para a rert• 
dois tori\edos, tendo um deles atin- lizáçllo e1i1 '8etembro. de um Con-
gido o vapo1· a meia Ílátt e o outro grésso Eucartstlco cm Ga'ranhuti.~. 
explodido na ·pana. o comandante do téndo sido organizada aqui uma c·o-
~ubmariuo éomunicou-se, Jogo apos ·missão, afhn de preparar à peregri--
ter lançado o~ torpedos, com a tri- 11açãc, do fiéis rcoifeilscs ao certa-
pulação das baleeiras indicando o ru. me na(]11<!la ·cidade pernambucalla.. 
lllO àe terra e peclin,10 cigarros. Los·o' l'ARA DESCONGIÇSTIOl\'AR O 
tlepois <lo prirneiro torvedo. duas ba• l'ORTO O~J tu:cnei,; 
lccinrn foram lan~adas ao mar, com HECil-'JiJ, < ASAPRESI,;) - Scgun • 
todos os tripulantes, alguns dos quais <lo Informações· ·divulgadas nesta ca-
ha.vinn, r~c~b!do. for/!nentos Passados· pita,I os navios de càboÜt'ge,m, <tue 
poucos ntinvtos, r,. navio afundou antes · deixavam suàs éargas neste 
pnla ,,roa. e O subr,mrtno desapare• porto passarão a escala.r 110 porto <le 
e.ia, ficando os nall(1:a-go8 entfegucs Ca_bcclelo, ai. deixando car~as para 
à ~,m sorte. As <luas balcelrns !orani esta· capital que- serão tra?.làas .por 
(•nconfra<las pelo ".I\-le.xico" nâ ali-u- via. .fer1·en. .. 'í':d n1edlda·- visaria o des .. 
ra ria .Jlh1t de Arvorerlo,· no .. sul de co1igesUona~í;e,ito' iJó'"p'ôrto 'tlestà:'·ca~--
Santa Çrtta-rin_a,. e doi_s dfas'"' .'dCpois p1taI" onde p·or VOZci:5~ ·1i'avios mercan .. 
eram dêsemlJ;:11·c11dos em llio Urande. . lcs·· têhl -de e·:spc\·_U:r· lo: ou 1nais. dlaR. 
p... ~~· •. :..·tànte~( n.inàa - iuforniara.in · - pa.ra· desCariêJ;ar9· :e fÚ::Ht!dO :asSíin o 
(ttle u.ãn sah_ê\n'-',tió~-'i"Ci,~·t ·d~,::·s_€;l!~:·c_ônJ~_- uorto: ·mals.\.i1cessi·Vcl aos vasos ·-ele· 
nanheiros ftUe.-_:.f,icarntn ·,P,rri~1 -al-gu·mas ·- - g;uêrt·a:-:·nacionais· e -aliados quê··á(Jul 
j,1.ngadas~ .. e cp.re-. o- ~s-ubmarlno ~ ,.er,·a·· .se --U.lY.:(atecern _. e· que_ doSsa f õ1'n1a: tc 4 

1dcmào. · t·ã.o·s.,râcllldades de 01a11obi'n. · 

,\Lcoo1. rli,:. l'iio i·:úil',c~ i•\iü 'v :, s .. E .R G ·I p E· 
. RIO"(; tt,\ .~ ÚE. . . .. 

1·'011'1'0 ALl~(lRla::, (':\'SA'f>R.IM:lsf\- - .;. NOVA F.S'rAr,;:ÃO 
o lustiluto_. de, AlcooJ. e. A~tt~;,r ,.tol.e.•,. Al1.ACAJU, (ASAPRL~::,::,) O Ji:• 
grafou no governo <lcstu ~~stacl,t,, c,_o· terventor · 11'edc;ral rec~b<.:u un~ teJf;" 
muniCa.ndo que se cnContr-am··-'cni ,.tiâo gram,11. do ~lret.or do Departamento 
Paulo 600· rnil liti·os -do alCool dc"E;fi.:. de ,.'.E.st:t•adns de· li,f~lTO con1unieanclo 
nado~ ao ftio tJrantlo do Sul, 'A ·,<iis- (!ue·:a ·Leste _·Brasileira foi auto1•j?JaiJa 
tril.Jui<:ào do Citado prO,Jut.o estarâ t:L a construir .tu"na nov·a osta(.;ão 11cst<L 
carg-o <la Assisle·ncia !lcgtonal da ca.pltal, tendo sido destinada a. vel'-
illobllisa<;ão l~conomica. deste J,;sta.<lo. ba, de dois niilhfics de crn.~;ci1·os }Ht--
Dopois de seg-unrla-f~ira, os int.f'res- ra os trabalho$ ini~btis. 
srulos na acn1isiçãu. pode1·âo cn<Jere~ 
~ar seus 11edirJr,s aquele orgfw. 

l'LA:\''l'AÇÃO C~J FORMA D!!: 
:SWAS'l'JCA 

PJ::LOTAS, 'AS.\Pngss, - o avia• 
flor A1Hly nnsa <le Oliveira fez uma 
i n tore~sa.ntc declaração ao u .P:a.rí,, 
J>opu1:ir". rle~ta l"irlade Em com1)a. 
nhla <te seu colega, sr. Gustavo Cra
n'icr, aquele aviador civil decJarou 
ter visto. ci11 un,-a propriedade situa
da n.o sul de Camaquá urna grande 
cruz swastica. formn.da por uma 
])lantac.ão de eucali1Jtos. A referidH. 
plantação, segundo as dÕcJaraçõcs 
<lo sr. Andy dé Oliveira. ê retirada 
dus demais. sendo .he'll"l visivel o sim .. 
bolo elo nazismo. repugnante e trai· 
dor, a, toUos quantos viaja1n pelPa 
ares e P<tssam na.s proxlln,idades <la
queia l)l'opricdade. 

MATO GROSSO 
A A VI.\ÇAll :'iO t.'OllBA'rI~ AOS 

AXOl•'I,;l,ll\·OS 
CUJAUA, <ASAPR1"SS) - Acaba 

de se,· !evada a efeito nes1a capital; 
unia, expci•iencia já feita nos_ Estados 
Uniclos ela America do Norte, com al
guns resultados. Trata-se da extinção· 
por n:ieio da a._viação das larvai:s dos 
mosquitos anofe!inos. portadores do 

, g·~rrnen1 da mala.ria~ E'Oj assim_ .que 
o 1iiloto-instrutor elo Aero-Clulle lo• 
cal. sr'. Cicero de Sà, em um vôo al
~,irlo, ha dias. sobre a l,ag·oa <lo P·i
rizaJ, rleixou cai.r· sohré o reCel'ido 
r,:wtanal. grande quantidade de uma 
m 1st 11 ra <le poelra cotn · verde•paris 
a 1 010. como se processou a ·cxpe
rieneht levada a erêito, · com' resuJ. 
tndos. pelos norte-americ-anos. 

ALAGOAS 
LI1ll1'1'E!I C03l O 1'.:STADO UJ; 

l'l~fl!'I A ~IR UCO 
.rACJDIO,. (·ASAPRE::,S) - flm llÕ• 

ta oficial a Com iss;lo J tcvisota de 
J>ivtsão Terr.itorial declara que, ª"" 
si8tida 1.,elo repreoentante do lnsi.t
tu to · Historico de A lagoas. e com a. 
prescn~8 cie um eng·enhciro do Con
nelho Nacional . de .GoÓg-rafta, tonun 
<:oncluidos os entcnúimcntos prélinn
nares com· o p1·esident,i' da Comissão 
de . Divisão Administrativa de 1-'cr
n:a.mbuco. para a. íi_xação da lfoha d1 ... 
vis9ria entre os dois li~stados. Hcs .. 
ncitando o pr1-ncipio estabclccirlo pc ... 
la Constitui~ão- <lo 1 l.l37. ficou assC11-
tado adotarem-se 001110 limites os 
flriclent,~.s naturais encontrados na rê
g:ião em· l1ue os dois Esta.elos vem 
exercendo jurisdiç;â.o e ~1n caso de 
au:,encia, as linhas -i-etas amarradas 
aos . aci.ctefltes ma:ts proxitnÓs obser
\~aaa· assim a ·n'orma recomenclada 
pelo decreto. lei de 2 <le Maio de 19;;~. 
- Somente apos o levantamento da 
posição, 1;tstronomJca de <1etcrininados 
pohtos e o reconh~clm.ento da Jinh" 
traçada em \'ista do mapa que des• 
ses trabalhos resultar· ê que será as
sinádo o convenlo ele fixação defini
tiva elos limites interestaduais, sujel· 
tos à aprovac;:ão <1o·s governos regio
nais e à · homologação pelo presi
dente da .Re1rnblica. 

f o o o CAlOLICO· 
d e v e 1 e r o 

"LEGIONAl{IO" 

l'ARECER DO DASI.' SOBRE DES• 
CONTOS J,;M FOLHA 

l\IACE!O, (ASAPRE:::iS). ---' 'l'cvc 
otima 1·epercussão no .Geio do tun
cionallsmo publico a noticia, segun • 
elo o qual o Dasp, anal!zandó o pe• 
elido de um servidor publico que re·· 
qucreu suspensão dos descontos· e1n 
folhas de vencimentos; cm facé do 
alto custo da vida, reconheceu a pro
cedencia do ari.umento ln,·ocado PO
io requerente, adiantando que o t:s
taclo deve proteger aqueles que estao 
ao seu l:crvlço e que o Departamen
to do Serviço Publico' do 1'lstado de· 
ve r,romover medidas de ordem gera 1 
para favorecer o funçlo11alismo •.. A 
proposlto dessa noticia.;--<> Instituto 
·dos li'unclonarioa l'ub!IÓoll' . de .. Ala~· 
$Oas ·con"voco_u :--º~- ·~eus: ri1e~-itil:9os; pll~ 
ra · uma reunião· ··extraórclinarla: :· 1'1'· 
cando resolvido telegrai'ài-' ao cli'rct:or 
do Departamento Administrativo do 
Se.rvlço PÜl>lico em· sinal. de· regosrJo 
pela lnlc!atlva que se impõe, no mo
mento, elíanto da situ(Lção angustio· 
sa criada pela guerra. 

G OI A' ·s 
\'lSJ'.rA DO _:;n. JOÃO ALOI,]Jl'l'U. 

GOIANIA, (ASAl'Rll:SS) -. Vlajan• 
do. em a.vião da N,A.B. estc"e neste 
Estado o Coordenador da Mobillz:r.• 
ção Econon1ica, .sendo recelJido no ae
ro1>orto desta capital ·Pélo sr . .l:'cdTo 
Lu(lovico, Secrotari..>S- do Governo. ·e 
altas autoridades civis e militares. 
Logo após o seu desembarque o mi• 
nistr·o João Alberto manteve· ronga 
con!crcnc!a com o lnteJ'ventor ,Fe• 
d~ral, tratando. de as~untos relaclo
n,iclos com a excpedlção , -à serra. do . 
nc.,ncador ,e às· cabeceiras .<10 rio Xtn. 
gü. O Coordena<lor ,;obtevoóu a 11110. · 
do· Bananal, percorrendo em scguifJa. 
grande par.te cio territorio niatogros
S(t-nse, ~fim ite tnspéclonar a região. 
rnt q\1al a expedição lns·talarã. vario>! 
pequenos 'nuclcos ele povoa1nento, St;'· 

gundo ·· o plano d,i, ·organüaçllo> O ln. 
tcrventor ofereceu, u_m .banquete ao 
ministro João All>erto e sua comltr
va, realizado no Balnearlo das 1-\p· 
sas. recanto pitoresco <lesta cidade. ·. 

ES PIRITO SANTO 
A h UHECA l>A Ç,\O l\'O t.o SU~IES~ 

· 'l'R~} IJl'J · 104:l 
Vl'rORIA, (ASAPRES8) - A reCIH• 

ta. orçamentaria arrecadada ,,elas 
colctoria.s no 1>rhnciro :semestre de 
19·!3,. atingiu a .12 milhões e 720 .tnll 
e 583 cruzeiros, sendo em Igual nc, .. 
rindo de 1942 ele 1 milhões. 455,nill e 
984 cruzeiros. 
ltli:OH.GANJZAOO' ·O - DEPA R'l'A~IJ:J:'i

'l'O UAS ~IU!'iICll'ALlDADl!:S · 
VITORIA,. (ASAPHESS) - O Jn.ter

ventor I<'cderal assinou um deci-eto 
reorgan.izand·o o l>epartan1ento das 
lllu1dc,lpallda.dcs, diretantcnte subor
dinado ao podei• illxe_cutivo dQ .Wsta .. 
do e riue set·A.'. constituiúo de .quatro 
orgãos: Divisão de Orientação l~co• 
no1nica e l1'inancelra 1 Divisão de (;o~ 
ordcna«;ão, Divisão de· Orientsçâo· ·e 
Asisteuc.ia · Jurídica e. Serviço do Arl
niinistracão: O, regulamento do De
pa.rtam·ento scrâ. 'tiaixauo dentro du' 
trinta· d ias. 

PARAIBA 
l'R.DIEJR.(). g~fBARQUE' D.E BOR
ltA()HA l'A.RA, OS ES'l'AJJO~ UNIDOS 

JOÃO PESl,;üA. (ASAPHE~::i) 
l\.ea.lizou· .. ::;c ,o prhneil'"o cmbarQue de 
l>ori'acha paraibana riara os_ Estadus 
Unidos - devendo, dc·nlro cn1 pouco, 
::;er remeti<la outra· · quantidade. J:O... 

1>1'0<1ur.ão do Esta<lo é estimada· em 
cem toneladas, (_podendo.·a. nos.sa ca--

, 1H-1.,cidado _<~e: 11 làtex'~ __ de n1angabei1;it.. 
-àting·ir ,. dfra. de,'600 toneládas corn 
ã âdÜpr.ão claS--ni.ediüas ·(l-ue _,;en) 'seli·. 
do \ú·aticiülàs-. P,~i_'.a_ibi ·_:·C-stã SeliéJo 
.tvontaúa como· a' fõntg dci mangabci· 
1·n mai sil)1J>ortante clo,.pa!s. 
J~S'.f.\L~'.C:3:ú :J)~J U.J~ .Ul':l'OSl'l'O 

ui,;· ALCOOJ, 1,~1· CAUEUEJLo· 
,JO,\Ó J>ESSú:A; ,(AS;\Pfü1SS) - . O 

'Jntc'"rvéntor Rui Ca1·11-cl1·0. ·reclbeu 
umtt comunicação dq. f11stituto do 
Açucar o do ,\lcooi àobro à lll;ox1ma. 
instalaçflo em Cabedcfo tle.·um gTaií
de dóposilO ele alcool; !];$Se tle])OSJ\O. 

c,stú. enqÚadrado nó plano ~stabelccr
clo entre o Instituto o a Coordéna(;i\o 
cm Mobilização Economica· pata a d,s. · 
tt·lhuiç:ão desse pl'odutu no notte·· CIO 

pais. 

ACRE 
'I'RABALHAUOTTNS. rAIIA 'os 

SIDIU,\'GAJS 
RIO BRANCO, (,\SAPÜESS) 

. . De -palha em palha 
l I. E C O N S T R O 1 O SE V N 1 N B O 

l~1lt~ o •Ahio exempl• da Nat~r•ut ••· deptta 
•1taodo eua••m•ot• · om11 pat.eol•. mfolma ~•d• 
mh. com dll!eide • eon•t,ncla. • formar6 coftl 
•ot,guranç.a para ai Cltl para Oa HUe,.e_em Nf.&rç• 
taf'!m ••triffdo1 um pecúUa e~rl• e c•raatfde. 
\IA eon1Jhuindo deed• J'- e.-u futuro .. N,a Càpi09 
ta:lizaçilo o tem pn ê ouroª ComeC'•· bf>Je 111'Hat• · 
• eanhar tempo .. _ea·pitaliseftdo eu,ie el!onomlaa. 

1 
CEAR A' 

sr~~IA~A l~l/CARIWTilCA 
I<'Of:'L'Aí,l•;ZA (ASAPH8::-iS) - Os 

circulas cat.olicos da canital a:;:uar
{la.Jn co1n g'ran'<'fo interesse a realí .. 
zaç;ão da t::iema-iut muca.ri:st1ca no Ha"n -
tuario da Ador"oÇão Perpetua.' As SO• 

1en ldade:::: serã·o realizadas· de 1.o a 
8 fle Agosto, quando serflo levadas· a 
ef~ito <li versas !estlvJdades · relig·fo
sa.S, coin a · pa rticípaçâo 'de todus as 
nssociac;õcs catoUc~l.$ desta capital. 

MINAS GERAIS 
E~CO:\TIIO .UE MOl~UAS A,\''l'l(;AS 

BAltl3ACl.'JXA, ( ASA/:'JU,;S::,) - l!Jm 
1.11lla. pa1:eâe f~emjlida de uma con!J
tru~à<> antlga aesta cidade, rora1n 
dt~scohei~tas <lh•e.i·sa·s. e,. valiosas moe
clns antig:as romanas, <fe prata e on .. 
ro: do te1iivo· dos lmi>crad'ores Au
~u::.-:to, f\cro e Cezar. _Bs~a pfecios1-
da.de foi adquirida pelo. sr. A1Úonio 
:Martins Si l\.'a. · 
(.;Q~GRESSO Ili~ AO.'HJ CA'l'úf,JCA 

JJgLO HOR!ZüNTl.'J, (ASAl'Hl.'J:á::,) 
- A Leopoldina Railway resolveu 
conceder um abatimento do 50 010· 
solJte o rfreço <1é p:.tssngúns simples 
para. os 1>arliclpantes elo I Congresso 
Proviricia.l da Ação' Católiéa, a rea,11_~ 
;.;ar-se nesta. cap_jtal ern Agosto pro:.. 
:ximo. ()s c;hefes de estações dessa 
esfrada ·estão a:LJtor-izados a vender, 
pelo preco c'omum; de 4 a 7· do • .-,gos
to, pa.ssagens de l.a classe que da• 
rão clirefto a rcgh;SE:0 gratuito atõ- I 

o dia lü elo mesmo niês. 
O:\'DA J)J~ FRIO 

DELO 1-101,IZüNTE, ( ASAJ;-'ttESS) 

AMAZONAS 
COJ11'J~lORADiJ O A~lVI•:nS,\RlO 
DA CHF,(;ADA DOS SALI,]SIANOS 

1\IANAUS, (ASAl'Jf!,;SS) - t:ome
morou·-se elia z;; a passagem do 23;0 
aniversario. da chegada dos pcimei
ros Snlesiarios a esta ·capital, os quais 
vieram coI1\ o .. objetivo ele fµn<lar o 
t:oleglç, Dom l;l<>sco,. que tantos bene• 
ficios tem traslclo à nopulaçlio desta. 
cillade. 

ESTADO DO RIO 
(.;O~VENIO PARA O El\'Sl:"iO 

J.'IUJIIAlllO . . 
i',!'rEllOI, (ASAPRESS) - Fol. rls• 

sinado uin .hnporta-J)te· converiiO en
tre o Governo ·do- Estado e os c1ncoé.n ... 
ta municiplos Utimine·nses. l!:ss" 
cpuvenlo-; é re!l.U}tado ÔO QUE> foi 'feito 
"º ano ·passado, .. entro os ,.-ovcrnoa· 
federal e d.os E'stados. para aplica.
çii.o de funelos para .o ensino prima
ria. O Estado do· Rio antecede-se ao~ 
domais Estad.o.s .. da Federação n<1. ado~ 
<;ão que foi récornéndada. Ao· àto 
compareceral'\l ··o Interventor' Amaral 

. Peixoto ,e . o. bllnlst,ro da Ed ucaçào, 
que falou nessa ocasião, explicando 
a~ gral)des 1!11aildadeJ3 do .ato assi• 
nado. Por. esse· -convento os munici:. 
11ios fl;iminenses obrigam-se ·a con• 
slgnar,' a partir do exerc!clo l1nancel
ro de. i.344, 10 0/0 de suas rendas: pa
ra· o ensin,o prima.rio, elevando-se 
essa. pçrcentagell). em 1949, quando 
atínglrâ à 15 0/0. · · · · 

Glt,\il'UrICAÇÃO ADlCIOXAL AOS 
fo'UNCIONAUIOS 

-- A onúa de: frio· qu., 1tbraug., ·Vàt'llt3 NI'l"EH'O!, - .(\ASA.PRIDSS)' .:.. .. O ln• 
. rcs·iões ·· do !~slado; ·:tt1i1.giu :quatr<>. torventor c!f'edera.l, •comandante· Ama• 

:,:Taus 'alJàrxo · rio zero no munlcip!o ral :Peixoto. assinou um decreto é01i. 
t1e·' ·passa-Quatro,· sei_;-11·n<lo• ·1nrormas ccd-cndo- aos funciol!arios. que ·com• 
,ôé,i'::.<lo' ln<t:ftutó Ré;;lonW rlo Mete· plctaram ló. :anos · de liervli;'os · àtê. -31 
rcologla, .. ,, ., ck DezemlJro:,, de 11!3~. a ~ratifl:cil.~l) 

P
·:._·A·.··. ;,,'·R- .. _-A· ; .N·· . ·A'·'· adk.J.onal, prevista pelo· decreto .. de, 

· · ~:3 iie J11I110 de ln 4.. · . . . : : 

U~AUA 
CURlTJDA. ( AS'Al-'ttESS) -'-' Com 

t,Tando . U1-reca<la.çS.o -<le · 111u.tenaJ' 
.ttproveitavc-l; tcrmi110H- 'ª' Cam\>anha 
e.la. Borracha Usada nesta cal)itaJ. 
Todos os escolares tlcserivol veram 
f'Sforços para O melhor -cx1to d<t ·ca111-
pa11ha:, · .sendo arrecadados· 1nHhares 
ela quilos. 

. CRl~J<J 110 REU!l 'l\'O EST.ADÓ .DO 
. JUO ... ·.-

CA.l>U'OS,· (ASAl'l-tESS) . - O iulz 
da V:ara Criminal :desta., cidade. :orde· 
nou · fosse f<irta ·publicação de .edital 
llispénsando os ,furados ·sorteados .pa.• 
ra a sessão de juri marcada vára dia 
27 em ·vlrtudé ,c1.,. -não haver ·catos 
delituoso~ da competencta do •rr!bu
nal Popular para. serem julgados. 

FEDERACÃO . MARIANA.··· FEMININA 
(C1111clusá-O óa 4,ª. pa.g.) ADORAC:40 r:tRrETUA Acalnun de ch·eg·ár a.· esta cidri.<.ic, 

tendo feifo boa viagem, ::!5U n0rr1es· · 
1inos qtJe· s0 tlcsti.nam ~os scrJni;-aiS 
d,~ste Territorio, todos f!le~· e1n' oi.:t~ 
rnn,S conc1V;ô('!$ Cisicas ·e· clrsµostos a 
levar avante a grande canlpanha' dH 
horraclla. 
1tgs·1·Ani,;1,1,:cnn,:x•ro oi,; . UN!IA 

Al:HtEA 
H!O . BHANCO, t ASAPH.l!JS'::i) 

H.l'ina int8r<~ssé nos melos· ·desta Ca
pital, por motivo do conhecimento uu 
rcstabeleciI11énto da linha aérea Por
to Velho-H-io Brn.nco. interrompidri -
por 3 semanas': A C1·uzelro cio 8ul 
Yem reallza11dó viagens extraordlna~ 
rias afim de regularizar os- "sorviçó"s, 
em beneficio cio publico ilo :Acre, 

, devoção. serão convld,adas a entrar na 
campanha · de · oraçôés pelas vocações· 
~acerdotais, oferecendo, gencrosament·e, 
quem sabe. seus proprlos filhos para mi· 
nistros do Senllor ! l'fo dia dessa reunião, 
~crá. fzira unia grande coleta, em fa
vor da "Bolsa Fílha.s de l',iaria da Ar
quidiocese .de s. Paul.o" que, conformil 
foi noticiado deverá ser formada pára 
a Obra elas Vocações da Arquidiocese. 

No. sabado passado, o templo .da Ado• 
' ração · Perpetua - . Igreja. . de Santa. lfi~ 

genla. esteve _repleto de Filhas ·de· Ma• 
ria. Foram render suas horilena~ris , a 
Jesu.~. Sacra.menta® . e ·'pedir-Lhe VÓ• 

cações sacerdotais. .Das 17· ãs ; 18 _ho• 
ras hOuve Hora Santa Solene, pregada. 
pelo Revmo. · Cônego Pa.vesio, .que atr.a~ 
ves da. Adoração,. do Agradecime.nto,. da. 

TA·NAGRAN 
Otimo fortificante 
feminino exclusi- · 
vamente feminino. 
Mêrce de seus· hor
mopios, especiais 
Tanagran . rejuve
nesce a mulher, 
Tanagran é · o re
médio indicado· em

todos os cat.os de abatimento, 
rugas precoces, envelhedmento 
prematuro, cabelos brancos an- · 
tes do temt>Qi Em todas as 

· drog!;lrfas. · 

UM J\I'EL0 AS PIAS UNIÕES DJ\ 
ARQUIDIOCESE 

A Federação és.tá empenhada numa 
intensa campanha em !avor ·das. voca
ções Sacerdotais. Dessa maneira, con
tinua. vivendo os dia.s gloriosos do· IV 
Congre.sso Eucarístico Nacional de S. 
Paulo. Pede a todas as Filhas de Ma.
ria. oraçõc.s pelas vocações Sacerdotaí.s. 
Recomenda que seja rezada., com todo o 
!crvor, duran·te este m.}s . de Agosto, 
aquela., piedosa oração que se encontra 
no ma.nua! "Para alcançar santos Sa• 
ccrdotr.~". Faü questão de 'iUO tocta.s as 
Filhas de Maria da Arquidiocese, con• 
corr<".m para a ''.Bolsa" em prol da.s. 

, vocações. Pela.,, colunas do Legiona.rio 
irá. fazendo a chamada doo batalhões 
com que conta para o exito desse em

' preendimento. Nesta semana espera co
nhecer os planos das seguintes Plns 
Uniões: Agua ·Branéa, Agua Rasa, Apa-· 

· Reparação e da Suplica falou da gran
deza do Sacerdoc!o e dós bene!ic!os de 

. que lhe é devedora a. humanidade. A 
parte coral esteve a ca.rgo da. Pia. União 
de Belem que, cantando, Implorou, ta.m
bem, de DeÚS. Nooso Senhor· vocações 

· para, a nossa Patria •. 

FEDERAÇAO l\IARIANA Dl' 
JABOTICABAL 

Do E;,.mo. e Révmo. Monsenhor Ra· 
. malllo, · recebemm; unia atenciosa carLa 
em quo s:. Excl.à. Revma, f éllcltr as Fi• · 

· ll1a.s de·. Maria. .da' Arquidiocese, de ~
Paulo, pela. lnstltu!cão da "BoLsa" em 
prol das. vocações sacerdotais e comu
nica ter sido iniciado igÚaI. movl.mento 

.-na Federação de Jabotlcabal. 

· CURSO DE· RELlGI,\0 

'.A D V.O GADOS Indicador Profissional DE~TISTAS 
Dr. Carlino · de Castro 

Pelo curso· de doutorado da.: :fi•acuJs 
<!ade de L•àrmacla e Odontolpgla de 
São Pa_ulo - Clrurgfão-Dent'tsta él'i• 
plomado em 1914 - Ex-dentista · do 
Liceu Cor~~ão de _Jesus .,.. ,ll)'!'P,ElÇJa~i· 
dades: Plvota. Corôas, Pontesj. Di!iira~ 
duras "uatômicas ei sem abôbá4i'P'.alé:
tina - _Consultas .das 9 _a.s.:1'2:/~;,.das 

·: rccitlb. no norte .. \rlljâ, Aqueroptta, Asi
lo São· ·José do Belem, Baii'ro do Li
mão, Barra. Funda, Bela, Vista, Bosque 
da saudc, Braz,. Brool{lin Pa,ullsta, ca
breuva CaJvario, Cambuci, · casii. Pia; 
casa· Verde, Ca~a. da D!v-ina Providen
cia, . Colegio Matia. Iniacula.dá., Colegio 
Missionarias Sag·rado · Coração de Je
sus ,Coieglo Santa Inês, Colegio Sa
grada Familia, Cçmsolação, · Cotia, Cris
to !téi. Curato aá. · Sé, Colegfo Saci-é 
Cocur,;de l\1ar!e, Colegio· N003a -Senhora 

Tiveram lnlclo, segunda fei.i·a ·passa-· 
da, as aula.s do curso· de Religião, da
das peio Revmo; Pa<lrc Dr. Eduardo 

,Roberto. na· sede da Federação, das 17,30 
às 18,30. Compareceu· grande numero de 
Filhas' de Maflà, notando-se ta.mbem; a · 
presença. cie . moças não pertencentes v, Dr. Vicente Mclilo 

l"t·ar;a da 8ê, 23 • 2.o andar • Sala 2·i5 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
nua Qulntino Bocaluva, 176 - 3.o 
Andar_ Sala ;;~:1 - 'fel. :>H76 

Joviano Telte· 
e 

.J. N. Cc~ar Lcssa 
Advogado~ 

L.;ro'da Mlsertcord1a, Z3 •• Sala ~tl.; 

Dr. l~i·ancisco P. 1-:címâo 
Helmeister 

nua São Bento, 224 - Ln andnr 
Sala 3 - 'l'eJ. 2•16H - S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
;Rua Benjamin Constant, 23 • 4.o and. 

Sala 38 - Tel. 2-19f6 

MEDICOS 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

()linlca ftlédi(•r . - 'l'ubcrc•ulo•e 
n.._~J• X 

llirc.•tol" do ~'Sunatllr'I~ · \'il~. ~ns~·nté" 
Cons:; .. R M_at·cónl, .. 31 . ...;; 6:o· ;i.ndar 

. Avart.o 63. - Tet 4·8J01 · 
Res,: Av. Agua Branca n.o ·95 

'l.'el. 6·68:!9 

Dr. Barbosa de Barros 
CirurJ,:"ia ....,.. ltJoli-:dhu, tle !U•uhoru11t 

Cons.: H. 8enador i<'e1jú, ioo, 6.o an<l. 
Con~u!tas: da~ 10 ltd 11 " da• H às· 
17 hs .• S:l.bados: das ll• · ~• 11 horas. 

!Prédio ltaQuarê) 
'ret.: i-274 l _ Res.: 'l'el.: 1•1268 

LER E·f>ROPAl.iAR O 

"LE(jlONARÍO" 
t DEVER OE TODOS 
.) S O A 1 O L.I O O S 

. :_ --,:.~- ' -

ncs.: 
Dr. Celestino Bourroul 
l,go. S. · Paulo, 8 - 'l'cl. 2-2622 

C..::ons.: Rua 7 rle Abril. 235 
Das ~ ·11.s ó horas, 

Dr. Camargo Andrade 
Docn\;11:! d~· St"nbora11 · - · P:àrtoa 

0l)t!rUÇÕ('8 

Da .Benerlclencla· ,Port·uguesa ·,e, da 
niaternldada· de :São Paulo. 

Cons.: ·nua :::ienador J>'.elj<', .n.o 205 
'l'el. ~-2741 - D;,s 11 ás 18 hOJ'as 

H,·s.; ltua Hafael lle t::arros, 457 
'l'et.; 7 •4562 

RAIOS X 

Dr. J. M. CabeUo Campos 
MQUICO ltADIOLUGIS'J'A 

llddio•Dh1i,:·ull11tlco11 ..;, l!lsame• 
llarllollli;lcoa " domtelll,, 

Cons.: liua Marconi, 94 (l!:dtrlclo 
Pasteur) • li.o and. • 'J.'el;: 4•0666." 

Res.: Hua Tupi, 593 - Te!.: ,.H'1 
c:110 Paulo 

Dr. J. de Camargo Barros 
CLJNICA IIIE.llllCA 

Coffif:í\o,. P11lmficN., A11nr't~lbo 11fJ.reKtivo 
Ues.-1 .n. __ 11·rnn~11 l~inco. 4~1 

'J't'I,, li•IIUDO 
·coiui.: lt. 11urAo de. llu1>ctlningn. 50 

a.o t1ud1n 
.~'cl,: 4•7'3,i< - Um, 4 <••· O llora~ 

HOMEOPATIA 
Dr. Rczende Filho 

Cons.: Lt. Senador. L•'eijó, ios. · 7.o 
andar - 'l'el.: i-0S39 - Das IS 

11.s 18 horH•. 
Ues.: Avenl<'h< 'Dr. /\rnaldo,·2111 

- :rei.: 6·29~6 

EN.GEN.HEIROS 

. l 5 às 19, horas· . .:.... Comi: ~- O!r~ltà'. '6'4 
-,. 2,o andar: 11alas 7s7 A - Fte:s::,· AL 
·Ba1·ão de Pl_raclcaba, C99 _ São· PaulÔ 

.l 

Dr. Durval Prado 
Médico Oculista. ." 

R. Senado1· t•nulo ~~ldio. 13 

~-º and. • 8a1às 6Ii - 13 • H 
e t,;sg, da ltua José· Bonifa:cio) 

Cnns.: H,30 a 17.30 horas 
Tel.: 2•7312 

O D O e ·A T o-~- 1 e p. 

de S1Qn. · . , · . . • · ' 
Avante .f,'ilt.'l U.níôesl - . 
Ora~ão,· sacrmclo, , ó bulo .em · ra vor das 

vocações: f:àcerdotais. 

DIA DE REC0LHlMENT0 PARA AS 
. · ' FILHAS OE MARIA · 

. O dia 29 de. f\~·osto s· .... à todo de 
·. orações ,.>elas vocações Sacerdotais. 
, · Será.. um- ·dia de. recolhimento, . passado 
, aos i: ,-, . de Nosso Senhor. no Coleg!o 
.l\ssunção. O ano· passado. o recolhi

Amador Cintra do Prado ,·· 
. E;n~l'Uht•lr,, ·A r11111teto / 

mento feito. nesta. mesma. epo:;,1., vi
sava. 'ª·· _preparação -para o Congresso 

;..\.rqutteturn • reti11tnoa. ,:olf,;los, res1-
dêncl11~ r,oleli,•11s 

Rua,,J'.,lh!!r~ -.Radartl, 461 - Mn. l"aulli 1.• 
d e V• 1 e " ' Eucarist'ic(l'. · o desie ano será para pe;. 

· · dir que se traduzam em frutos· as· reso
I) ~ -~ 1 O !'1, A , ª,, tº, ª -lusões ~o grande, certame, de fé. 

. Pias· Uniões, p0rem .anima.d~ de um 
grànde desejq -de. conhecer & nossa eian~ 
tr, Religião. A aula <lo Revmo. P. IiO-:. 
berto foi ouvida com . geral intereúe. 
sendo de esper&r um ·conslderavel au• 
n,cnto dá. matricÚla., 

CUR~O DE l'ORTUGUtS 

Continu.á.nd~. ~e~. pr~grama Cultur~I. 
resolveu a. Academia Mariana, instalada. 
à rua Barão de Paranap!acaba, 50 or• 
ganlzar um ·curso de Português. tnte1:.. · 
ramente gratuito, 'destlnadt> exclusiva
mente às·· Filhas de MÚ!a, Al11m da. 
parte teórica. .. haverá. Uções. de corres
pondene!.a. e,stil!stica e poetlca, que po~ 
derão ser utels -~.· pratica dl> apostolado, 
bem como. a. descobrir e aproveitar ta
lentos e ·. vocações . , llterárlas que . bem 

·poderão· servir para · a maior -gloria de 
·'nossa Mãe Santlsslma. . 

As ·matriculas acham-se ; abertas na, 
Se.dlf' àa F.M.F., à, PÍ"Ma.. da. Sé, 47, 

• 10.o. ándar. · ' • 



Apelo ao povo Japonês 
CHUNGKING, 31 (Jil.euters) - O mf,' 

ttistro. ào Interior do Japão, ·general 
Kisàburo, fez ·uma advertencla .ao,_po.; 
yo _ no sentido de. que deve estar pre.-

. ···~ p'á:tado , em- reiaç"ão .. ã atàques aercoé 
. em -larga escala - segundo revela; 
uma irradiação <le Toquio, aqui cap• 
tada." · · 

ANO ~Vil São Paulo; 1 de Agosto de 1943 
li 

NUM. 573 

Á mesma Informação diz que- o ge• 
neral l{isaburo reiterou essa de.clara• 
i:ão hum discurso <JUe fe~ perante o:l 
·c1iefes do Départamento Economiéô. 

illéiiaãlauifüta 
. ..._ "'~ 11.0flP.~ -·· ~ .. · ..... situação i n t e r n a d a I ta l la 

. . .. , . . . , 

. ' :j O''FERTAS 
. 1 ':' '. -. • . 

DE 

º:CASIXO' 

·.:."JJME,NTA A INTENSIDADE 
CAU.ÇOES NAZ1'S>TA.S 

oo's coMJ3ATEs 
-·'·BOMBA'.RDEIO - . . . . .· 

N'A · ·SIC l].:I A ---D E VI tE·R a·o. 

'AS'NOS SAS 
ETJOUETAS 
'MARCAM 
PRECOS DE' 
OCASJ,6-0 

Li q u i d a.ç ão 
iANUAC ~- ·--· ~ -

periouo oferecemos 
os nossos artigos por. 

Durante -curto 
_ 9ua$1 to_~o~ 

PRECOS BEM REDUZIDOS 
.• \ 

Rua Direita, 162-190 - Caixa Posf ai -177. 

:, 

ZUl?!Cl?, 31 (Reutcrs): Inlornia.çõc3 
of iclais. ititlla.nas declaram que os àfü• 
dos '.d~reclia~m . violentos ataqu~s· na 
Slclll.a.' e que os· defensores eixu;tas. "es• 
tão sof,rendo sem descanso um rigoroso 
test.e;.en1· face dos violentos .e renovados 
ataciue8 inimigo~". . 

. . 'i,;·900 iPRISÍONEIROS EIXIS'I:ÁS 
Q;<:; • .t\LlADO NA'SICILIA,31 (Reu~ 

ter~) ·':"'"' ~vela-re que o total. de prislo• 
nelros do. ·Eixo feito· até ago1·a na Sicl
lla., eteva~.w: a 77.000, dos quais · 56.000 

. foram citpt'uràdos peloi, norte-a.m~rica• 
'no., e. 21.000 pelo a,1iglO-Cánadenses. 

. VITERBO BOMBARDEADO -
Q. G; ALIADO NA AFRICA DO NOR• 

TE. 31 · (J"leuter:i) ·...:.· Alem de Viterbo, 
foram ataca.d<>11 na Italia, nas ultimas 
43,.,horàs, a'érodromos de Monte cor
vino.'é Capei .diéhino. 

· .Tambem ,foi a.tacadQ .Aquino, alem de 
Violento bombardeio desfechado' contra 
() port,o-de Messina; · . . · 

. Entrementes, . foram atacadas /IS co• 
niuplca.ções e a na.vageção inimigas en~ 
tr!!. a. Ita!ia. e a. .Sici!ia; em Me&Sina e 
:Ripo.stà, . .. . ' . 
~- ataques . não, diminiliranf ó 1·it

tno :da.a: '.inc11r2ões . habituais . sobre . a Si
c.ilJa. 'e ·a. &rdenha •. 

' INVESTIDA ALIADA 
. Q. G. . ALIADO NO NORTE DA 
AFRI,CA;_. 31 (Reu~rs) :_ As- forças 
aliada&. investindo. so_bre as principais 
linhas · dete~!vàs alemãs na· Sicil!a, es• 
tão. fazendo, um rapido progresso contra;. 
uma. · :i'e.sistencia · bem. mantida. · 

·. As' d,efesas do ·Eixo,· ao que se acre
dita, seguem ·a tinha ao sul de San Ste
fa.río, trO,:vé.s ele Troina, Regalbuto e ca
ten!l.nuova; e depois ao largo do norte 
de Dlttaino; 
. . . ~A FRENTE DE éATANIA .,,.,,.,.. 

Fl;l,EN'Í'E DE CATANIA, :n (Reu
ters) - A compre:lsão das forças mis• 
tas ;americanas e i:a_naden.ses contra . o 
ftan:co ' setentrional dos defensores do 
Eixo aumentou · bastante. As tropas do 
Eixo,-.eatão nova.mente retroce'dendo; Nos 
se_~re1Hu_! e sudoeste· cl,e Catariia, os ale~ 
m_aj!S_ estao- apresentando_ marcados si
nais de , nervosi.smo, empregando arti
lharia e morteiros em quaptidade e por 

espaço de tempo que nada justifica a 
presente condição estatlca nesta · parte 
da frente. .: 

A força americana que capturou 'Nico
sia, ocupou tambem a. cidade_ ·de Sper• 
li11ga, no .caminho. Os progressos ame• 
i-icanos ao que :se presume terão de, 
diminuir um pouco, visto. como. a _29.a. 
divisão· de granadeiros· "Panzer." parece 
haver tomado todo .o setor extremo se• 
tentrional e tambem ·porque os -.alemães 
estão empreendendo demolições 'tim .es-
tradas. · 

Em certo Jugar estàS demolições' es
tão sen.do aux!liadM p-0r desmorona-
mentos de te1Tas. · 

A feroz e tenaz defesa de. retarda
mento alemã t3m sido grandemente· aju
dada pelo fato de que a Sictlia. tem sido 
ccnario de invasões e. ·conflitos. Cons
truidas· sob ameaças de · ataques, prati,
camente todas as cidades e aldeias são 
apropriadas à defeu e múitas · fortale
zas naturais estão situadas nos muitos 
pontos mais . facilmente defensavels. · 

Os p.lemães _ não estão. fortificando as 
cidad(ls, mas construindo pontos fora _das 
mesmas, no· melhor · teri:eno que podem 
encontrar, cria11do_ . assim µm dupla li· 
11ha. de defesa. · 

A SITUAÇÃO GERAL 
COM AS FORÇAS BRITANICAS NA 

SICILIA, 31 (Reuters) '- . O VIII.o 
Exercito ainda não concentrou sua· pres• 
:,ão sobre as forças ,germanicas que de
fendem .Catania .. o· caracteristlco _ prln
clp11l da luta permanece ainda sendo 
duelos de artilharia,· .. Os aleri'lães· em,
pregam canhões de longó .afoance. · ·An· 
te-ontem, os pilotos da R. -A.· F.· desco• . 
brlram 6 desses canhõe.J na colina situa
da a noroeste· de Catanià e os 
submeteram ao fogo- dos grandes canhões 
ingleses. Ao que i,e pensa,, pelo meno3 
algumas de~ posições. de artilharia. 
foram reduildas ao ·silencio. Grandes 
explosões foràm 01i'vidas no. territor!o 
sob ocupação eixista,'':proxhno a cata· 
nia, nos ultimes . dois ·-dias, julgando-se 
que os alemães tenham -estado demolin• 
do pontes e. fazendo explodir deposit.os. 

A . ATITUDE ~ DA · EUROPA NAS ULTIMAS HORAS 

Pouco movimento tem sido notado nas 
linhas germaii!cas e não tem havido si~ 
nal. de evacuação da. Sic!lia.. . As· forças 
aereas do Eix<i continuam a ser cons~-
picuas, por sua ausencia. Os bombar
deadores de mergulho, os bombardeado•· 
res leves e os caças-bombarfü~adores, 
es_coltados por "Spitfires", voam cons
tantemente sobre as linhas eixistiis, -em 
intervalos regulares, todos ·C>S dias;· in
variavelmente, regressando -sem irerdas. ;r -----·------

'Reuniãô _ extraorélinaria cio gabinete tiritariic-o ::_ .. o bom-
bardeio ~~'. Hamburgo - A atitude, da ·_Espanha_:~ A ati• 

J:!EBATES NA CAMARA .DO COMUNS 
. LONDRES, 31 (Reuters)' ·-'- O -minis
tro do Exterior brita.nico, sr.· :Arithony . ' 
Eden, declarou na Camara dos comuns, 
em resposta. a. uma. interpel.àção do ge
'.i1eral Elsenllower referente · à Italia ti• 
nha. a aprovação do. governo bfitanicó,· I" LONDRES, 31 '(Reute1·s)·,i- ~"- reu

fiiã.o ~ extraordina.i'iá do · gâliinete <le 
-~_uerr_a b. rita.nic_o,, __ dura.nte . ."a.· noite .(]e 
bnte-ontem, com.o era.·. natural, ,leu 
~urso a. numerosas interpretações; to-
l!'as_ d. _e· .ç. ~f_ll;_ter_ ·a.centu.adàmente sen
la,Clo11ali~ta. · · : · · 
: ··os 'elréuloa bem informados de Lon-
1_11·.es;' âsse-~i~d-os de··perguntas, respo,~
f!cv.a.m ·~ue .;;em. duvida. alguma· su1·g1-
tiir. li> tel}deneia j'.le. se ~xagerar a lm
portanc!a dessa--reu.nião, mas que esta 
~ão. trata,ra,_dafgJJei:ra ,e .que._n/io, 110-
fierfam. B_er · adiantados. esclarecim~n
llos mais. precisos.-. 
· -Por Óutro laào,,~os mtn.lstros que 

!omparec_e_ r_a_m a es.sa: ___ reunião_ .guard:i.-
am. a, maxlma reserva · 9 . um · dentre 
les "deu a entender que mesmo em 

:euturo proxfmo·nada·_seria. escrito so
~re {Í- natur.eza dos motivos que deter
itnina.ra.m essa. reunião •·extraordlna1·1a 
iió iabtnéte; · · , · 

Etesta.•noi; portanto o , terreno das 
ti1i;iotcsés . e à. mal& provavel · parece 
,er a seguinte: a · dec,isão urgen \e <le 
f)eunião d.o gabinete teria ·_sido tomada 
~m - virtude do l'.el_atorlo ·-que lhe !oi 
tiirig!do'pelo' embalxador:-brüanico: em 
l!,ncara, sir Húghea :~natchbpll. Diz
j!e qué este ult_lnio: teve longa entre• 
jvist.a. com o. ministro do:Exterior tur
jeo, Mennemjoglou, apôs·· lmportan te 
tilitrevlsta que este .reall2iou · eom o no
~o ministro 'dos Estrangeiros italia• 
tto, Guar_lglia,. 
· SI se ·quer tirat' conclusões do i'a· 
to que' o .objeto· das dellb.eracões dés
f;a noite níio terá seguimento, concluir· 
t;e•â 'que as. suge,;tões feitas. por . Gua
tlglia · atrav-êá '. cio" lntêr-inediario, lndi
~ado não· eram as. que parecem aceita
~eis, desde que. se baseavam na idéia 
lnaceltavel de "neutralidade da Ita-
fla". · . . 
' ~- · BOi'IIBAJtDEIO . DE IIA!IIBURGO l LONDRES, 81 (Reuters) -- A propo
j!1to dos bombaràefos lntens!vçs a 11ue 
tem. sido submetido pelos aviõfls alia• 
ilos p grande t>Qrtô ale1não de Ham
bui·go, salienta-se que nunca anterlor
(r.nente na, historia: da. gÚerra ~rea 
'!liu.se um ataque. <le tamanho peso 
~ persistencla ter sido efetuÍtdo con
ti;a. · uma· unlca conc~ntracão indus-
trial.. . · 
L 1';00 _A.VlõE.S NO BOIIIIJAltDEIO DE 

HAlilBURGO 
. LONDRES, Sl (Reuters) . - Anun

i:ia··se · oficialmente · que quasi ó O O 
;.viões toram · enviados pelo comando 
jie caga ao terrl.torio Inimigo. ontem, 
lc!ue foi um dos maiores dla!à de s.tivi. 
i'lades da BAF nol! ultimas meses. 
t,o.óoo : TONELAD_A:s . _.All'UNDARAlll 
p.$, "NAZISTAS _NO ATLANTICO NAS 
k , 11LTll!IAS HORAS 

. 'zuttrci 31 (Reuters') ..- A ag·en
Jla . de· noticias · alemã informa que 
t>o:nibardeadores germanlcos de longo 
taio de. ação afundaram, nas ultimas 
horas, no· Atiá.nt!co, 6 navios, num to
tal de 60 :niit toneladas. Foram _ta,n• 
l>em danificadas 6. outr.as unidades, 
i::om 36 mil toneladas, Informa a agen-
sia; . · . 

OS lllONARQ,UISTAS CON'.rttA 
. 'FRANCO 

GENEBRA. 31' (Reutérs). - · Anui,. 
l!fa-se que os partldarios ·de Franco 
estã.o reagindo violentamente à . re-

/ i,ercussã.o tida na ,-Espanha· pela · de-· 
vosição de Mussoltnt, a. qual ;i.nlma os 
ltlonarqulstas a um golpe simlliàr con
tra o "caudUo". A. radio franquista <la 
iValladolid diz: .. "Aqueles que· acredi
tam que-·o· "caudlllo'.''.possa de~rtar 
l'lo seu posto, afim de da.r prazer a um 
pequeno grupo de mi~eravels e traido
r~s. · jâ · sabem o que os espera". 

1lJ tido .como iminente ·o roinp!men
fo decla:rado · entre falangistas e mo• 
narqulsta.s. Ha esperanças na derro• 
ta de Franco, riã.o ·. por !lifluencia ex
terna, . t;tas pela· proprla evoluQãó . de 
elementos· que acompanham a d!ta
dUl'à. espanhola. dentro da, àtual .is• 
trutura gov<;rnjlmcntal_, 

/ 

tude da Turquia~ · 
40 DIVIS_õES XA.ZIS'l'AS NA FRANCA 

GENEBRA, 31. (Reuters). - Anun
cia~se que continuam estaclonadâs 1ia 
l•'i·an~a cerca de ·40 divisões regula• 
res ao exercito alemão. Alem disso, \ 
chegaram milhares de agentes ria. 
"Gestapo" para cooperar 11a lut.i, .con• 
tra os pat1·totas franeces, · · 

Segundo· essa:s noticias, o aumento 
das meé/idas de repressão é, ao co_a• 
trario, l)aralelarnente a.compál)ha'.•lo 
pela elevação crescente do_s' atos ·t1e 

. ,-sab9tas-em, por todas · as ro~mas. pos-
síveis. · · · 

FA.L'l'A DE SOLDADOS NAZISTAS 
ESTOCOL~lO. 31 (Reuters). -- Os 

operarios alemães substituirão nas bà
terias antl-aereas os soldados. de nu• 
1nerosas. fabricas, os quais se·rão:,. en
viados para a frente de batalha··- Íll• 
forma o correspondente em Berl.!m-do 
"Svénslta Dagbladet". 

A A'rl'l'UI>I,; DA. 'l'URQ,UlA 
ANCARJ\; 30. (Reuters) - .A, •IIU• 

cessão dos acontecimentos atl•atu · de . 
ti ovo .a atcnr.ão do mundo. ·para.· a 
'l'urquia. o unico pai;, neutro dos 
J3alkans. 

J<Jsta capital constitue uma enc1·u-
:.:ilhada, da democracia. · • 

8cm se procurar uma. associa<:áo 
ll!)S acontecimentos, -O que talvez Se• 
ria prematuro, basta enumera•los por 
ordem cronolog·lca. 

Lo;;;-o que se tornou conhecida.,. ha. 
tres dias passados, a nomeaçâe> do 
embaixador da Italia. na Turqu1a, s,:,. 
Guariglia, para o cargo de ministro 
das I!.claç·õcs Exteriores do.. seu· ·pa,fe, 
o sr. lsmet Ino11u regressou à: 1:apl~ 
tal. de uma viagem da lnspeção.'pe• 
las 1,rovlncias .. sem que .<} . seu 1·e
gresso tives,;e sido anterlormenté 
anunciado. 

No dia. 2~ pela manhã.. o ministro 
dos Estrangeiros chegou inesperada
mente a Bstambul, de avião. ·. 

Foi muito comentado esse ':subito 
. regTcsso elo n1inistro, que estava. • 
gosando ferias núma casa de campo.· 

Os comentarios a respeito tornaram 
vulto quando se soube que, logo que 
desembarcara, o ministro .dos l!ls
trangeiros conferenciara com o em• 
baixador britanico e tomaram parte 
à t'ifde na- reunião do Conselh() · d~ 
J\Ilmstros, om presença do presidente 
da Republica. 

Nos círculos jo1·nalisticos correu 
mais tarde a noticia de qtie .chegara 
o m110 do presidente do Conselho- de 
!l!infstros da Hungria, sr. l{allay,. 
trazendo volumosa correspondencia 
diploma tica. 

A noite, círculos bein informados 
afirmavam .que de fato o . filho· .do 

As· PERDAS MARITíMlf': 
JAPONESAS, 

W.\SI-IINGTON, 31 (Ueuters) - Em 
sua entrevista coletiva à Imprensa, .o 
coronel Frank Knox, 1nfo!stro da. Ma
rinha, declarou que segundo.acredlta.'O 
Departamento da Marinha, os :fapo
neses estão p·erdendo ··navios de guel"
ra e mercantes multo. mais rapldit• 
menta do que os podem- substituir:' 

Acrescentou o sr. Knox .que a fri); 
ta italiana se encontra. bipartida,· êS• 
tando uma parte no 'l'lrrenó e ·outra. 
no Adrlatlco, ao que se acredita. 

"Os Japoneses estão sentindo cres• 
centes dificuldadés nas suas linhas ele 
comunicação" - declarou o ministro 
da. !\farinha, revelando que -a atual 
estra~Jgia americana. se limita lls miitB 
do Pacifico, <1ue servem de bases ,a.va.n. 
çadas, mas constituo o 1trepa.ratlvo ·de 
novas Investidas eontl·a as posiç6es 
estrateglcas japonesas,' · 

:t o o o e A T o r.; .FQ .A 
d0'10 lir. O . 

• ll ~ G. ! º. ~ A R 1 'º " 

· '1.o_· mini'st1'0 hungaro cheg·ara. real
mente· e,. tora/recebido !lelo ministro 
dos· -Estrang_eirós. .,..,,. , .· ., . 

· .oiürós· meios jornalisticbs· diziam 
.(!üe·.· ·o ·dÍplomàti ·111:mgai'o se- encon•. 
t1'.àva, .ha, varl'os dias, em l,ilstambul, 
on·d~--o .11'!-lnistro ihi • Hungria, .tamb_em 

. íie -ericontra:,.e quê· te'(e um e11eonti·o. 
_com o· sr. • Guárigllp, · iuites · ;da par!lda · 
del!l~e para. a ItJlla, . .A;rite.s· de se\} 1·e
gress_o · a ~orna~- Gua;iglla• concedeu 
wna.~· entrevista _lao ' jórnal . "'l.'aS\\Íiri 
B!kàr'',: na ,quà) saÚentou que. a _lta
iia e- a. .Tur<iuiai como paises do .Me· 
diforraneo, d~vi_am· mantersso unidos 
"Pó.rt,l~'}os. na.t_.uraiS.~ · '11er~fri9t1 mos
tràri~ô· ·a necessidade de umà' poÍiti
cà-,"i'ac:ionall' ~ ·não .dlfaoa· pelos. sen
tilneµtos, '-l)~o-. fazendo nenhuma· alu-
eã_o a_o ~!xô. ,. · . . . . 
.. Chega-se. a, falar .que a Italia está 

l'l_iSM&la·· ii/fü.ta.r contfa a Alemanha, 
.. ,ao)~clo.do~,aliados, _e qUe a Hungria 

ta_ll)bem · .sé ·retiraria.· do· conflito, · . 
. N,o e,nti?,nto ainda é -cedo ·para qual-

quer ,deducãó. . .. 
. ~a.~i~ni:i,,.se; por .outro lago, que a 
diplpmacia,.tur.ca 'está. .disposta a o(e• 
rec,er_, o_,s_eu' concu1·so para· todas. as-' 
tenta;iyas -s.useeptiveis do dete1'. a. 
efusã.o .. de·_ sangue·._. 

o interpelante que.o havia níterroga
do sobre a questão' de ~aber se p titular: 
d9 "Foreign Office': havia lido uma 
declaração · na imprensa, . contendo .. _cer
tas propostas de · rendição condicional 
ao governo italiano_ e ~-ele. teria.' em 
niénte que a maioria -dà opinião pupll~ 

· e.a apoiava, o governo- na. ·poJ!tica 'de 'ren~ 
dição incondicional, sem quaisquer· con. 
dições de 'fato. . ·· · 

o sr. Eden declarou:: . 
'"Não julgo · oportuno discutir. isso 

'agora, mas como v .. excia ... o mencionou, 
penso qúe devo tornar claro·que a. 1PQ• 
sição do governo é ·precisamente' a que 
foi definida. pelo primeiro mmistro, . na. 
Camara". . • 

QuantjÕ .um outro membro interpelou-o 
solJre se a declaraçao do general-· Eise
nhower e os termos -ofe,ecldos pelo 
mesmo co11,tariam com a . àquiescencla 
e o· apoio do -governo . britanicó/ o· sr. 
Eden respondeu: · · . . , · . 

"Não foram oferecidos quiÚsquer ter
mos. ~ v. excia.. se refere à decla.ra.éão 
do general Eisenhower à ·imprensa, ·di
go-lhe sim senhor; ,essa tem a aprova-
ção do nosso governo".- · 

Declarando que o gabineté de· guerra 
havia considerado unanime e muito de
finida.mente que . não seria. d einteresse 
para. a cau.sa aliada. um debate sobre a 

P-:1'~-N OS SCHWARTZMANN 
: InÍ:11181-vé; · tipo · apartamento - Vi~lteín nossa exposição sem côi:npronússo 

-· · · · · · . AVl!lNIDA AGUA BRANCA N. 524 - TELEFONE 5•6981 

AS OPERACõES DA . FRENTE ORl[NJAl 
........ 

$.' --_batâl~a . Õe Orei . As perdas nazistas 
Comunicado ()ficial russo. 

. ' 
llIOSGOU,)l (Re.uters) - O comu• 

nica.do .. _rus.so-,da.-nolte de ontem anun-
cia:' - ·. · · · · 
· "No .-decorrer do . dia. 30 . d~ Jull1o, 
nossas tropas _ oonHnuaram -sua ofen~ 
siva · na. dir%110, de Orei; avançando 
em· alguns: setores-. àe · 4 'a. 8 quilo me
tros ·, e captu,ra,pdo · mais de - 20 aldeias 
ohabltadàs; · 

· Na :direção de Bielgorod reglstrou
~e, 1nte.nea atividade do rec;oriheci
mêlito. No,l!fetor .da :Qombas-Voroslll
lov:gtatl,',,nossa,s 'tropas repeliram ata
qu,e3 de ,-;ta,nques e Infantaria Inimi-
gos •. ,- · 

·:N'a ,frenta 'de. Lenlng1·àdo ,co.ntinuou 
. it intans·a. . atividade de reconhecimen

to. ,,'Gi>mbates · àe. lmportancla local 
tor;ini .,tra;yados :em .~etores lsola(!os. 
· Dur_ante 'o' dia 29 'de juJio riossas 
ti•opas destrulram ou. dàt,iflcaram, em 
todos'. o~. s~tor,s; ,21- tanques·_· lnlmis-os. 
Trinta,. e, s~~e -aviões, Inimigos-. foram 

· a9a.t14os :l)elas'. bateriàs antt-aér~as. e 
eri'l,.e"mb,at~s: a'éreos., . · 
ATlVI])A.l>E DOS'. GUERRILHElllOS 
. ~OSCOlJ; __ 31 (R~uiers) - Os guer-

rUhêir,O:{:s 'úcrã.nlanos dêscànJlaram 
-S~mente, ; d·µrante '· o dia ·de· doml11g'; : 
passa.do, :3.o_et>Qtbol(!s fE>rroylai,-ios que 
conduziam•/ tfoi>as e ·l)lat_erlal_ beJicó 
alemão "- anuncia· ,-à· emissora local. 
Em.· consequeneia · disso· - acrescen -

__ tou O ·Jççu,_tor .,.._ centenas de alemães 
·pereceram e--23: locomotivas e inurnc
ros,·va;gije::i ficaram déstru!dos, assim 
copio enorme quantidade de équipa-
mentos de_ gufrrà; · ·· 

· COJIIBA'{'ES -COJtPO A CORPO 
'MOSCO'Q, :81 (~eµtet's) , .,.. A radto 

lóoal-: il\forOla ·que;. na' frente de -Le
nlrigl'ado,.· os\soldadoà russos irrom
peram· n:as- · tr.Jnclleiras · alemãs · num 
setor, ,tr-a.va.nêlo violentos combates à 
pon~a . de, ba.loneta. · e ;.eorpo a corpo. 
F.ora.m mcn-tos mais ·de' 100 -soldados 

. hltlerlsfas •.. , 
;- . DA.TALHA Elll 'OREL 

M'(?S'COlJ, 31 . (:Reuters) - A einls• 
_i,01:ã ·1ocal decl,iroµ o ;s~gu!nte_; 

"Os nazistas estão sangrados· em 
Orei, na terrível , batalha ciue esta 
sendo travada pela ·posse de uma po
sitão chave, 34 quilometros · a su
clocsto cl.a cidade". 
A A'l'ITUDE llUSSA. l'ERANTE OS 

UL'l'UIOS ACON_TEOUIEN'l'OS 
l'l'AL_IANOS· , 

:MOSCOU, 31 (Reuters) "'.'", Seg·m1do 
os observadores russos, · os· aliados sõ 
encaram a Italia dentro: .de um obje
tivo unfco: o ataque ·direto· à Ale-

. m_anha, a ser realizado. dentro dos 
mais curto prazo passive!. 
CON'rINUA. A BA'l'ALHA DE OltEL 

Moscou, 31 (Reuters) '- Intorma
se que a batalha de· Orel atln.glu no
va: crise, devendo . a sol.nsão surgir 
muito bl'ove .. Ambos os a.dvel'sarlos 
estão lança1í'do ·mais tr'opa.s,- 'màts 
av1oes e mais . tanques áo. éampo· de 
luta, num desesperado. esforço . para 
oMer a decisão. · · 
A ORDEM DO DIA DOS SOLDA.DOS 

. NAZIS'l'AS . 
MOSCOU, 31 (Heuters) - Umà or

dem do dia dirigida p_elo · coronel g'é· 
neral !11odel aos. soldados 'alemães que 
clefendeu~ 'Orei,. e que caiu cm. poder 
dos russos, declara o seguinte:···"De~ 
ve_is resistir até o ultimo homem, se
necessario,. afim de evitarº a derrota 
completa da Alemanha". · .. 

A 11 Q.UILO1'1E'l'ROS DE OllEL AS 
· !?ORCAS I\USSAS ·. . 

MOSCOU, 31 (Reutérs) - O "tfonto 
m,tis ,proximo de· Orel ocupado pelos 
russos situa-se a leste .da cidade a 
uma· distancia. de àpenas 11 quilo~e
tros. 
GRANDES BAIXAS NAZIS'l'AS ·· NO 

SE'l'OR DE ôREL 
MOSCOU, 31 (lleuters) _ O. Mr

respondente especlal .-da ,0 Reuters". 
Ha1·old King, revela que oi, 260 mu 
soldados alemães envolvidos inicial• 
ln ente na. luta. que. so trava. no·. setor 

·de ()rel jâ desaparecera1n:em eó.n-
sequencla das gràndes: bá!xas · sofri• 
das,. tendo · sido, porem, 11u!í~t1tuldol! 
~m !lU!! IDi!!C/t !,l/gt~ . . . . ,:,,,-

situação da guerrn, a. esta altura <i sr: 
Eden · declarou: · .. · . . 

"Contudo caso- haja, .aigwna bl'U.5ca. 
muwi,nça ,na situação -- e os fins da se· 
mana - à.s vezes acarretam mudançàs na 
situação da Europa -,-· caso tal aconteça., 
sem duvida. alguma 11<1,Vemos de- recon• 
slde~ar nossa: atitude", J . · 

DIFICIL A POSIÇÃO DO. MARECHAL 
, . BADOGLIO . 

LONDRES, 31 {Reuter.s) - A ,Situa, 
ção na Italia parece esta.r se tomando a 
cada momento -mais tensa e a posição 
do · marech_al BâdOglio mais dificil. · 

Informes. suiços · procedent.e-'l da_ JJron
téira itli!iana -declaram que as · forças 
italianas , em Mtlão sé recusam a· abrir 
fogo cpntrài as pei;soas qúé fazem de-
mon.straçõcs em favor da paz. , 

A.. agencia alemã começou a noticiar 
choques em Milão e Genova, a.tribuin• 
do-o.s, de acordo com· a. tradicional pro• 
µa;gan:da; · alemã, "a · agitadores comu-
nistas". . . -· . . · _. 

Este. fato· pode constituir a pedra de 
toque· para a. ocupação alemã ou sim· 

· plei;m~mte visa reviver. o espectro . do 
comunisinP,· nmna .. dyertenciz à propria 
Alemanha·_ e, aos-; satelite.s. 
·. Depois-de 2() anos de Úi;a.ni_a,nio po
de. -causar ·surpresa o fato de os opa1·a· 
rios· desafiarem . ~ lei marciaI de Ba• 
dQglio. Ao mesmo' temp:i ·o radio e a 
imprensa. da Italla, estritamente censu· 
rados, não escondem que a. paz continua. 
a cons~itulr 'o topico • do 'dia.. 

O "Popolo dL Roma" diz: 
"Para muitas pessoas do alto e de 

baixo, ·. pode muito· bem . parecer l}Ue ga
nh,amos- a paz". 
· E e. radio' it;i,Jiana: 

"A grnnde ma:;sa do povo italiano citii
liadosamerite .está. co_nsi_derando as pro• 

1 postru; dé paz do inhnígo': .• 
'' Isto - i}xclue . 'Qualquer possibilidade 

Teal de· paz -'- acrescentou: Londres e. 
Washingtoii não nos. conv.tdaram para a 
pàz, . mas · para um.a geurra a.inda mais 

, selvagem, a. ser travada. _no próprio· solo 
da.· · Italla." . · 

Essa. a.firmativà 'pode ser interpretada. 
como · uni indicio de que a. Italia c-stá 
barganl:iii,ndo · para retorn11-r à posição de 
neutralidade, · o . que impossibilitaria OJJ 
aliados ·de ocuparem a. peninsula' e ·de 
usá-lá. coino ·um.a base .militar contra os 
alemães. · · . 
· ·É_ possivel que os alemães tenham di· 
to a . Badoglio que· de nenhwna: outra 
· maneira. se retirariam da _Italia nem dei
:xariam :que· :as· divis{íes italianas' retor
nasi,ein dos · Bii:lcans. 

Contudo, . é- pbssivel . que a· Italia já 
ténhà.. respondido ;aos srs, ChurchilI e 
Roosevelt .. '· N~nhuma barganha.· . será 
l)Crmitldà, ·· ··É 'a :,rendiçao incondicional 
ou a ·gue1Ta. Sob a rendição incondicio-' 
na1,· os lilíados tirarão o maior proveito 
possivél dos portos, e aerodromos italia-
nos. ·· · . 
O EXJi;Jl;CITO ITALIANO l\"ÃO PODE 

. . CO~TiNl/A.~ A Gl;E!lllA .. 
BERNA, 3\ ·,(Reuters) . -.cin~tin"• 

se qué, m~smo -que, lládoglio resolva 
continuar a guerra, 'o exército 'ita
liano ·ni4o. poderi . éont.in'tÍar -l.utan<lo 
por múito ·t~mpo . 

un·ía dâi,' r,à·zões é o transporte d e 
i.Úúra; ÔorqÍ,.;i.nto o~ Úrroviados itas 
lianos ma,uifestam•S~ 'por U!)ani.midn• 
de .contra o prosseguimento da res.is-
têriclà .. ·. ' . . 

Ein. cónsequencia, Úpera-se. que a 
sitüação 11a-- Jta.lia ··_seja. ainda. res9!- . 
vida po·r uma corrlda ·entre alcmifos 
ções· Vitais no territorio ·italiano. De 
e os_ aÚados,; afíni' de manterem posi
mn modo· geral, ,os ·italianos mostram
se. mais.· dispostos' a. apoiá.r os a!ia
do.s/.'de acQrdo: .com. o que informam 
viajantes. chegados da Italia. 

.. CON'l'ROLÁD,"- A_ DIPRENSA 
rrALL\NA 

BERNA,· 31 (Re.uters) - Anuncia.
se que a cei1sura à im1frensà está· sen· 
<10 se-i•erimerit,; 'aplicada pelas ·auto
ridades· de Baàos-iio. 

Os ··jo'rnais .recalcitrantes são entir
;g·\camente. punidos. 

Os P.orta-vozes · d·e · Badoglio voltam 
a ·ameaçar. o. pó:vo cQm· o espantall10 
do l3olchevismó,,. para i111pedir suas 
m_anifésfações publicas.. , 
COJIIO LINH,A DE ·FREN'l'E CIDADJ:;s 

. . .· , l'l'ALÍANAS . 
· BERNA,- 3Í (lleµters) · - Segundo 

dcép!!,chos da agencia oficial italh
na, nas cidades da Halia !lleridionu !, 
considerada linha de frente, tais co•nú 
Na.v,oles,' · l~oggla e· Bar!,· a população 
evidencia ·i,ua disciplina· e admirav•il 
pàtrlotlsmo; acàtand'o as ordens uo 
gover~o BadogJlo. 

os 1'.rALIANOS. ESPEUAlll A PAZ 
: I<'RON'.rEIHÀ ·surço-ÍTALIANA, . 31 

'(I:éuters) -· '!'ódas as informagõcs 
· adiant_am qtie os"itallanos estão espe
rando· que Badogllo á.ssine sem dem,,
ra mn armlstlcio .-honroso. cis ,jornais 
apelam para a . disciplina na- frente 
interna, afim de melh.or sei: defendi
da· a·-Italia', pelo novo' governo. 

SITUAC:~O i)JFICJL PARA AS 
. .TROPAS NAZISTAS . 

LONDRES, .ai (R~uters) - A"Ag·,rn-

HOMENAGENS-: EM LISBOA AO 
._ EMBAIXADOR BRASILEIRO 

· LISl3OA, -31 (Reuters) - A festa· em 
ho1Jra do ,_dr • .,João Neves da U'ontQurri, 
aq\ll·promoy!da pelojorna.l ''O Seculo\ 
com ,_a coló.l>oração . da ,~'broadcastfng" 
o_ffo~_al,, ·a. :R_adi-o _:IF~i~SOra, Naciona], 
serviu de_ i,rete::,:to paravuma publi,)a 
demonstração de simpatia ao Brasil. 

O _embaii,:ador do Brasil que, aj,ei;ar 
de· sua curta ,permanenc!a em Portu
gal,: conta- Já com' !numeras a.mfzad~s 
e: isrande popularidade, foi· alvo <lA 
calorosa, man!tes,ta_ção. no' momento em 
que penetrava, no recinto onde se rca
fü:a.va .o_ festival em· .sua honra. Ceu
tenas de: pombos foiam largados- nes~ 
se Instante,· comó sirnbolo, .de Hberda
cie.· pela~ quais··se l>afem as ·Naçõiis 
Unidas e, ,dentre estas, o Brasil. E no 
decorrer da''festa, que teve assiste»-·· 
eia de inllhares de l)essoas de todás as 
condições sociais, o. dr, João Neves t;á 
Fontoura foi repetidas vezes ovagio-
na.do. , 

o recinto estava inteiramente de-
. corado .. cói:n 1 bandelt•as' brasileiras e 

portugeusas· ·a os •melhores· artistas cie 
teatró e.· de:radfo ·interpretaram nume

.ros_. do !'folclo.re• português e· .brási- . 
leiro. 

ViMn7Se .,entr.e'. os issfstentes, alem 
'~o gp.vernador civil. de t,fsboa,, os• di
plomatas·, das .Na<:lles Unidas •. (a,) . J. 
aa Rocha rtamqs, correspondente da 

. l°t!lutn~ 

c,ia alemã noticia·· que ·estão· ocorN!'l• o _governo BadqgliÓ e cessar suas •le· 
do com muita trequencia-ll.taqueifcon~ mqnsÍ:rações .. ··caso ·contrario, o·s-ovel'• 
trà. patrulhas militares em-Ml!ão; on• ino ltit!lano ser:!. obrigado à .capitufa1• 
de . as tropas se adiam _em situa,çã.o ·imediatamente, aéeltando· todas· as 
dif!cil. .. . condições, principalmente a ocupà:çfa 
COlllECA,.A' VIDA ·l'l'.(\.LI-A.NA.. A -VOL~ do pais. . . . . . ' 

. 'l'~ .A NOIUIIALIDADE ,, . .N/W HA DE)MARCHES Í'ELA l'AZ 
LISBOA, 31. (Reuters) -.c...:_"A ·situ,i- NOVA. YORK,--SL(Reuters) --O ~r .. 

ção con1eça • agora a voltar ã. · norm:t• . Patterson, . s·ecretarlo . da G úerra. . em 
!idade'! - declarou a emlssóra loc.Í.1. exeréicio, reiterou ·que; por :·enquàn-

_DISSOL\-'IDA À SEDl!J' 'FASCISTA· to, não ha demarches, formais ou'não, 
· Elll · l'ARIS · po_r pàrte da. ltàlia, rio se1it-ido da vaz. 

BERNA, 31 (l{euters) - Informa a. . E.Jl]esmo que a Italia,se renda, c~n-
a·gericia· d.e noticias ltalia'.na que· a sec- tinu~rá qosso, cómbate contra f!lemãcs 
çil.o dó Partido l<'asclsta,em Pai•is fc.,i· e italianos:- concluiu-o .titular, 
dissolvida, da mesma 'forma q11e,as cíe. . ·_. A SITUAÇÃO DA ,ITALXA 

·todas as cidades .francesas. · · · ES'rOCOÜ,1O,· 3Í (Reúters) · - A 
. PllESO FAlllNACCI. ItaUa é um vulsão em plena erup(la.o, 

CHJASO, (Fronteira s1Üço-Halian:i.), • dizer os jorr.ais suecos; Se l3adog!iQ 
31 (Reuters) .. - Notiêia~se qtie- 0 · sr. quer co11t41uar .a. luta. ao la.do d'os 
l:obérto I•'arlnacci, antigo· ·secretario. aieinães, O POVO italiano farâ uma· :re-
clo Partido Fascista' foi. preso. pero <'lc volução, · derrubando-ó. ,do poder,. pa-
Como, .quando te·ntava fugir. · ra a conclusão da ,pa~,imedlafa . 

!IJÚSSOLINI NKO l'ODE SER 
A'I'ITUDE ,DA I'l'ÀLIA l'ÉRANTE _AS · cn1•r10ADO 

CONDIÇOES ,01!.l'l'AZ 
LONDRES, 31 (Reutcrs) .,..,. -Salie11- . BEnNA, 31 (Hetiters). - -0. gover-

tando que -os italianos estão consíd~·- 110 italiano p·roibiu a.os jornais qual-
rando ag·ora ·"com grand . · · · .- quer. -critwa_à Mussolini.· 'l'ainbem, a 

.- ,, . _ . e comp_reen- ·radio ··germanica voltou- a. endeusar o 
S~O :i,_s co~dições d~. pa,,i d!)S; ª;lados! _ dÍ.ic~, neste c_omentario,. de' um. porta• 
a <l:111i;~ora, d~ Roma· declarou:· O 1)0• '. .•. võ.z .. di,, Wilhélriistrãsàe: ;· '.'lÍ1üásolint 
vo. 1tahano e o· governo. Badogllo 1le-. fez um ti-aba lho' cuj'o valor a ltalia. 
írontam-se c_om ~rua P':':vo_rosa ·r.eaH- . e o .111undo rÍão podem. éalculàr a!nú. 
,dade'. _em que esta. em Jogo o !uturo Sua· situàç/l.o .como paladino. da; nova: 
proximo e remoto da Italia", . _Etiropa faz com,.qÚe .ele sejà sempre 

CJAPITULA()i!.O_ ll!IEDIA'I'A lembr-ado. O duce_ atingiu·-o -lugar ·,106 
BERNA,·31 (Reut_ers) -A "Gazzeta màio_res homens dâ,historla. A hlsto-· 

del Popol"o", ·num artigo ·.do seu âfre. r~a nunca· se esquecer:!. 'dele e ·de tu• 
tor, pediu pa1'à. o povo italia·no apoliu· do quanto realiiou" 

. . . . . ,' ,' . ,·. 

Nota 1 nternacional 

A'SC1SMO 
n·eo·ey . Sale-s 

plex?~m ª queda d~ ~üi~9Hni; s~nsàcionalmerite repentina,. a Italia está pe1·• 

• 0 • Vinte anos dó; dotn~çi f;iscista;,J1ãofo,raní suficien.tes pa1·<1 qtl~ ele· c;fasse 
iaizes ,capaz~. de S'4Porta-lo nà tempestade. · ._ -·· · . _· _ · 

Como tod~ as'. ditaduras,· o f~~is.mo- só: podia p1'ossegui.r no poder; al~en. 
tando • ~- entusiasmo _de: s~us .pa_tt1d~nos. E o_ càlor. desse entúsiasino tinha · que 
ser ·alimenta.do -pom. µipa )fogµ~1ta;.a· qual tudo deveria ser atirado. . · · 
-. · Tudo. que <}é; bom ~ucediá era obra do fascismo. O que lhe era · édverso 
f1ca~a c~1dadosaip.el)~e oc1,1Jt_o< M,;ttitas das. suas grandes realizações eram mais 
apa1entes, mas s_erv1am_p·ara. o Jun alme,iado., · · . · , 

Não foi. óutr:a · a traj~toria .do nazismCl; Com golpes sobre golpes, ,desfe
chados quand<? o tal~r d? ent11Sia~mo po_dia deéresçer, fütler manteve O . ardot 
de sel,lS fanat1cos, Pl'Wlel.fg demolindo o_ Tratado. de Versailles: 0 Rh'.ur iYie
n~el, o . ~arre, .º · rearmaménto . foram. algumas . d<!s fi!ses. dessg'.,a.Vélnçó; e q:iando 
nao hav!a mais nada na :Aleinal'lha' para· esse :firir,: chegou a r~aos visinhos ..__ 
a_ Austria, .. o~ ·Sudetos, _a Tçheco~SJóvaqufa,,e dêpÓis Dantzig, ~a Poloniá - e- todc 
o mun?~ f91 atirado_ nr fogueira infernal desta g1.1erra' -, cujos ànte~cde,Ítei 
Mus~olmi ,_lançou na campanjia: d;t Abissinia para satisfazer sua. ambição · de 
~m ,un~er10, -:- e· na ~ual, o mun40 · seria demoli dó para· que. ó· nacional 1mcia ~ 
hsmo pudesse .sobreviver. · ·' 
. · É a fatalidade das ditaduras, incal)a:i;es de enfrentàr as grandes crises sem 
·um fracasso estrondoso. · · 

.. _Bem diver~o é o- espetaculo_ ·que of~recem_ os govemos que, propugn;ain· por 
aquilo que ésta, no. c:oração do";povo. . , · · · . _· -· · • · ·_ · 

· Defendimdo a. liqe~diid.e · cont_ra o· totaliti1dsmó, - a . Inglatena atravessou 
nesta guerra. uma de suâl! ·maiores-crises. ' · · · . . · · -. · 

. No·_inom~nto-trag~c;i_ 7ni_q~e a r~slête~cia.d_a Fr~nça sé desmàritelava;seu 
gove..rno _ pedia ·o arm1Stic101 • e nú,veris de. áviões bombài:deavârn. a Ínglakr.ra, 
praticamente desarmada e indefesa--,. enquanto minas ·e submarinos btoquea
vrun-na, ousando golpes.>.d.e~moralizadores; como o. torpedeamento de navios 
de sua esquadra: nas propJ,"ias bases; 'ô móràl da população não- se aba(eh. e' foi 
ela que sustentou a resistenci.a _b1·itaniéa. Ne:,sá hora os Dominios;. lig;ilos à 
C?mmo~v.:~alth por. Ia5.os aparente.mente tão fragels, q11e. d.eles mesmos ,depen-' 
dia participarem .ou-,nao -da guerra; mantiveram-se coesos em 'torno -da ·mefro
pole, atravess,u;ido juntos .ôs dias ; tragicos ele 1940 é 1941, em __ que por muita~ 
vcze~, podem?s r~conh~e.lo hoje, embora·. aihda .com horror, a• vitoria pareceu 
bOrnr· claramente .ao ei:x:o,: - .ào pontó de levar Mci;solini a cometer ·seu maior 
erro, entrando na luta, -nàs.-_qual sacrificou o imperio da Italia, e o poder. 

,;Esse re~~ntino desmoronamento do ·fascii;mo, ao qual segúir-s!l.::ã; ,pari, 
o eixo,- _que Ja estala· e ameaça_ pártir•se, a: -defecção· sucessiva dos satelites que· 
congregou nas horas de exito; apresenta um espetaculo oposto ao que- àsi,is· 
timos com os aliados. ' · · · · "· 

: Apenas ·.uma tentativti para salvar as aparencias, e a améaçii nazista;· cm 
·sua· retaguarda; man_tem: a· lta!ia ·. na guerra,_ ...;.. béni como um · esforço , deses-
perado para salvar o_ llUe for. possive1. . . . _ , , . , 

. Nenhum valor tem, ·porisso, as. afirmativas em co1itrario dà imp1·ensa e do· 
radio. Nesse_s dias de confµsã_o interna, por que a Italia tem certamenté que 

. passar, cabe aos aliados agir. com, o maior. criterio. · ' 
Uma das ameaças que .. paira sobre a Itaiia é' a :de q·ue, depois de vinte 

anos de dominio fascista,'seu povo se. atire a ,excessos opostos, ãbusa.ndó de. uma 
li~erci_alfe,P~l' qµe apsja:v,a:, é ~;perigo da an,irq~ia ,e da 1'e;191u1ão, ((~~ ,i1ªra,O~, 
aliados apresentaria . todos os mconvenientes, e para · a Itaha · nao menos. -· ·. 

A garantia da unidade o país, e da manutenção da.-càsa reinante, é intiis-, 
pénsavel para.· levar_ a . Italia .c;i mais . depressa possível • a àbandonàr a ·luf.Íl , êm 
que inutilmente, e com. :tár:ito prejuizo, já sacrificou grandé parte da sua ~oci~ 
dade, e. ime,~a- fortuna. · 
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A CASA ONDE TUDO MAIS BARATO 

E'· __ LJ;Q UID,A Ç:Ã O: 
. VERIFiQUEM . SEMPRE 'OS NOSSOS PREÇOS 

si,rççio·· DE· .. RENDAS •. 
. .. ·_. ·. ... ··, . 1 

Rendas de -linho m. · desde Cr$,.0,50' 
" , . valencianas · · -- .. : ., : , .,, J· '0,70 

, Toalhas de •rerida . " · . '·1 · 1;60 

·· ·SECÇÃO PARA · RECEM~ · 
. . NASCIDOS. . 

· Sap;itinhos tricot 
. Touqubt.hru, 
Brassieres 

desde. Cr$ 1,00 
" : " -1,00 
li · u. ,- 3,00 

SECÇÃO ])E B.lll~QIJEDUS: 
Bebês de massa ·· desde ·Cr$ 1,80 
Bonec~ que falam· · · " · ·" · .. 9,80 

SECÇÃO . PERFUl\ÍARIAS 

Sabonete Gessy 
· " .Lilebuoy 

~~ ., .. Eucalol, 
. Pasta' Kólynós 
' . ''- Gessy 

~-- Lever . 
Esmalte Cutese 

··crS 1,40 
,,. '1,40 
" 1,60 
" 3'00 
'' 2:so' ·. 

" 3,00 , . 
" 3,00. 

SECÇÃO, DE .. FIOS E LÃS . 
. Lã Sibeda 
" Alaska 
" Sams 5 fios 
" <:Mhard .. 

meada CrS 3.50 · 
" 360 
'' 500 
" .s:oo .. 

Fel_tro met. Cr$ 28,00 .:.. Apala finíssimà met. ~·$ 7;20 e muitos. oiittos 
~rt.gos a, preços baratíssimos, pois aqui d;unos apenas pequena ·relação 

. de alguns_ preç~s. .' · · 

.. J'. COELHO DA 
' 

RuÂs'. Di\S.PALMEIRAST ss·· ·1t • 94. i ----~----~------_;_,~ __ ...;... __ .J 
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Telcgram.1 prncedenic de Lond1·,,, 
informa qur, uestcs ,tias de am:u,. 
tia e prova~ão, u A~iio Ciitúliea ··ila
liana baixou uma d cela ru<·,,o rm m·o 
.:afirma «estai· orp;nl hosa <Íc ,cu 1í;1 s
:-ado». Sem dúvida, 110 laconismo 
,:lesta frase que o telégrafo nos trrrn
exe, ha .uma refcn}ncia ils lulas glo-
1·iosas que ,a A. C. italiann trn;·on 
com o totalitarismo fascista, par« a 
manutenção de sua independônda. 
Xo momento cm que o partido fa,
·cista rue por tcrru, <<rlignurn ct _ju,;
iu111 esb> que a A. C. preste por mrJio 
í:lcsta dcdara~ão urna homcna,r,~n1 
aos que se sacrificaram nesta Lün 
gloriosa, e, assim, fat1t um ato de 
justi~a. para. com pessoas e figu:·% 
que foram durante muito tempo ia
justamente calunia.das_ 

Imedia t:unentc depois t1o 'l'l'abdo 
de Latl'iío, estourou uma crise enl,Te 
D· Vaticano e o Fascismo. Este, com 
sua tendência totalitária, concebera 
O projeto de abSOl'\'Cl' todas as o;•
ganiza~Ões de apostolmlo dentro i!a 
c~trntnra do Partido Yascista, !!ci
:,.ando à. lgrc.ia apenas a liber<fatle 
~le celebrar os atos <lo culto divino. 
Assim, a A,ão Católi<·a italiana, «a 
menina elos olhos do Papa», segundo 
ti frase tão expressiva de Pio XI, se 
:via na impossibilidade de continuar 
a agir. Ou ela se fundia no fascismo, 
ou, se ela qnizesse conservar fisio
n9mia própria, estrutura prÓi)ria, 
in<lividualidac1c p1·óp1'ia, teria de en
trar em um terrível conflito com fü1-

· 11itb i\Iussolini. O Santo Padre Pio 
XI optou pela independência da A, 
p, O conflito assumiu tal gravida<le, 
c1ue. o Pontífice chegou a escrever que 
tioderia voltar novamente às cat:t
cumbas, mas não cederia. E o fas
cismo cedeu. Durante todo o tempo 
que'o fascismo durou, a A. C. não 
ciueimou um só grão de incenso no 
altar do Estado totalitário. Isolada, 
isuspeitada, mal vista, ela soube rc
sisti1• e .não recuou. Hoje, ela po<'!o 
~izer .. · com , satisfação, juntamente 
com suas c·o-irinãs com as quais. cln 
tanto colabora. por ordem. formal <lo 
iPapâ, Isto é as demais associações re
. ·qi.~:~,i9A }bilia{ que está. orgulhosa. 

Orgulhosa, sim, sa,ntamcntc orga
lhosa, isto é, dando graças a Deas 
que é o verdadeiro Autor de todo 
bem. Um pou.co deste jubilo se ext,m
(le a todos os membros da A.C., <'m 
todas as latitudes, guc sempre se 
mantiveram solidários com c:;ta lí
:nha de independência e altivez .cm 
relação às foi·ças temporais, fiéis ao 
principio de que Nosso Senhor ,1 e
sus Cristo nada ama tan lo neste m:m
do qúanto a liberdade de sua Igr~.ja. 

* ~;! *-

O govemo argentino publicoil ins
truções para a repressão ao comu
nismo. A noticia merece registro. l~la 
demonstra que as autoridades plati
;nas absolutamente não se fiam 1;a 
<lissolução da III Internacional. E' 
este o ponto de vista do LEGlONA
RIO. O perigo comunista não está 
morto, mas camuflado. 1\Iais do que 
nunca, olhos abertos com ele. 

Q comunismo aparenta de morto'; 
para deixar mais line circulação a 
,um certo socialismo de Estado, po.li
do, técnico, de pés de veludo, q:ie 
preparará, o mundo inteiro para sua 
final bolchevização, se os católieos 

, 11ão soubei;em aLrir os olbos. 
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O FALECIMENTO DO REVMO. PE. í'E' um IJ)nto da doutrina da Igreja Catolica que o Sacramento nãoJ uma qualidade 
IRINEU [URSINO DE MOURA acidental acrescentada. ao contrato, mas que é da propria essencia do Matrimonio" 

Os catolicos devem estar v_igilantes contra· os que procuram minar as bases da sociedade familiar. 

O LEGIONARIO publica r,o clichê cima um aspecto' dos funerais cio 
Revmo. Pe. Jrine1, Cursino de Mcura, inesquecível diretor da Federàção ·deis 
Congregações Marianas, Nesses funerais, pàtenteou-se o profundo pesar que os 

Como jornal ultramontano que é, o 
LE.GIONARIO não pode deixar de re
futar certos erms e comentarios ten
denciosos que periodicamente, e com 
uma- frequencia ,cada vez maior, sur
gem na chamada imprensa "leiga" a 
propósito da, doutrina da Igreja so
bre · o Sac1·amento do matl'imonio. 

A par dos erros diametralmente· 
opostos aos ensinamentos da Igreja, 
e esposados pelos inimigos declara
dos ds1 Verdade, vemos famb2m er
ros mitigados, que são como que ten.; 
tativas de conciliação entre a doutri
na·· católica e as diretrizes lançadas 
pelas forças do mal no esforço vão .de 
extirpar da face 'da terra· as . próprias 
bases · da civilização católica. 

Assim, ,.·sobre o Mati-imonio, elem 
dos. que • aoortamente se dizem anti
c<itólicos e susten,tam ·. que . todo casa
me'.l)to é. um· conti-ató: puramente. na
tural, submetido. exclusivamente· à ju
risdiçã,o . do : E;stado,, vcino_s_ ·uma longa 
série de· semi-liberais ·e semi-totali,. 
tários ·. que · embora não indo tão lon
ge, e sem negar .a autoridade' que : a 
Igreja póssue no assunto, procurnin 
defender a . tese . de qúe o .E.stado . tem 
direitos não sómente sobi·e certós efei-· 
tos civis do casamentoi: ,m~s sobre-o 
próprio. contrato. . E . !}.ão raro · esses 
ataques à doutrina católica são· prece
di.dos por solenes· protestos de respei
to e·. a~iração . pela Igreja, baluarte 
da fa,mil,fa, etc. . ' 

OS QUE ACHAM QUE O SACRA
MENTO· DO. MATRIMONIO CON-
SISTE NUl\lA .SIMP.LES BENÇÃO 

NUPCIAL 

círculos. católicos de Selo Paulo sentiram com o falecirnento do ilustre Sacer- I · · d h j f, - d 
dote, Tendo á testa o Exrno. Revmo. Sr. Arcebispo MetropoU.tano e cdnsideravel n.ician o. 0 e à 1', utaçao esses 
numero de Sacerdotes, foi irnensa a rnulticlâo de congregados Marianos e .Jiáts · ,erros, '?l!lriós_ noi ,oc~par ·dos ··que sus-
em geral, que desfilararn em caminho ao· cernitério do SS.: Sacramento.. · te,ntám .. a ·çpiµião Jiberál de ."que ha 

A estas manifestações de .pezar, o LEGIONARIO não pode deixar de iuntC1.r, uma distinçãó entre· o contrato natu-
as suas. Profundamente ligado ao movimento mariano, nosso jornal . trabalhou.. . 1·al_. do :cà.s.amerito . e ·º Sacramento.· do 
Ininterruptamente a serviço dos mesmos. ideais .que tiveram no . Revmo,. -Patlr.e · .· Matrimónio., ·Ó Sacràmenfo do Matri-
Cursino de Moura 11m tão .extrenuo paladino. Em· varias. ocasiões· d_ificeis cla . môtiiô. n.fo :geria 'ó próprio contrato, 
vida· de nosso . jornal, 'e· 'liiaxime qnando urna surda campànha . totalitaria _prq- mas Ulr\ ·acessoriô.- do. me~o contrato, 
cnrava suscitar contra a orientação desta folha urna onda. de indignação, aqui que. dele pode se:r. separado. Segundo' 
tive1!UJS a visita dó ·Remno: Pe,- Cursino; a nos incitar, cni eloquente i11ipropisó, ..... 
ct perseverar na intrepicUz de ·nossa atitu.de. . · . · .· · . .. .. . , tal ophiijo . !Jb!!t:al. · çondenada • pela 

Assim, aos títulos ·d11 · gratídão gerais que .tem .. a. saiidosa, memol'.ia do,Pe.·.· · p~oposi~ão<66:·µo,·•,S.:r!J.ibus; o :Sa
ci,rsi1io ?!O coração.de todos M cat6Ucos, acrescentain~se vara n6s·1nátiv.os-pár-> - '. c,ami:fn.to :côµsistii'ia.,âpenàs 'na 0 beü-, · 
ticz..•!ares; que lemb.ranios :co11u;níida1nente. ·· · ção· nÜp"Ciat · . .: , , . ;-. . , , : : 

· · · · · · ·: · · · · · . · ··· · · . · · ·. . · , . Pof>.~oµtràs :pi(hiv~as,',haveria ·no 

de existir um vcrdadeito casamento 
entre cristãos". 

Em resumo, a teoria que ho.ie que
remos refutar ·pode ser formulada da 
seguinte maneira: 

O contrato do casamento propria
mente dito seria anterior e estranho 
ao que denominam benção nupcial ou 

ao Sacramento cio Matrimonio, Por
tanto, o contrato do casamento, ou seja 
o casamento propriamente dito, e, por 
conseguinte, os impedim,mtos, seriam 
da atribuição do poder civil, como o 
rito_ religioso ou . o Sacramento é da 
competência do pocler eclesiástico. 

UMA DOUTRINA MONSTRUOSA 

A doutrina que acabamos de citar 
encerra um êrro monstruoso, contrá
l'io à Sa <>ràda Escritura e às leis da 
Igreja, e 

0

várias vezes condenado pela 
Santa. Sé Apostólica. 

"É um dogma de Fé, dizia Pio IX, 
que o casamento foi elevado por Nós
rn Senhor Jesus Cristo à dignidade 
de Sacramento, e é um ponto da dou
trina da Igreja Católica que o Sacra
mento não é uma qualiclade acidental 
a.crescentada ao contrato, mas que é 
a própria essência· do matrimonio". 
(Carta de Pio IX ao Rei da Sardenha 
19-IX-1852). 

"Os regalistas, disse Leão · XIII na, 
Enciclica Arcanúm, separam o con
trato nupcial do Sacramento, afim de 

. confiar o contrato ao poder secular 
sem negar a autoridade da Igreja so
bre o Sacrame11to. Mas essa distinção, 
ou antes, essa distração é inadmissí
vel: porque não se pode duvidar que 
no ·casamento cristão o contra.to é in
separavél do Sacramento, e que assim 
não . pode haver um . verdadeiro e le

. gi.timo · casamento sem que ele seja 
ipso facto- um Sacramento. Com efeito, 
Jesus Cristo acrescentou ao casamen
to a dignidàde de Sacramento; ora, o 
casamento .é o próprio contrato feito 
segundo o direito. Ademais, : o casa
mento é um Sacramento precisamente 
porque .é sinal sagrado e prático da 
gi41a., :representando as nupcias mis
tjdas· de Jesus. Cristo ~.;da Igreja: 01'.a, 
·ele, é a- imagem e a figura dessas. nup,-
ciàs pór esse laço. de· estreita união 
P. .~ll~l p: hO!p\)11:,e a mu,lher se ~bri-•, n~:t;;~!f "':'.!~~,:~os.o AIP::·:: ,;~. ·· · · · ··· · · · ·· • · 

rotor da .Federát;iio <las Congrega- . SilYa fe~ a encomen<laçúo tlo Corpo, . tó, e o'. i-itd, religioso e saêtamen 'al-'''"onde{:é ma~ . ,,'qµe tôdô e ..... 
ções )Iarianas de Sãq Paúlo., · s:iindó O enterro às. ,17. horas paÍ·,i, ,Q que acompanha o contrato,. · Mas .. .'o to)egitimoentre éristãds é em si mes-

'l'endo nascido em Taubàtcí à 13 de ,-Ccmitfrio do Santíssimo Satll'atnén- . contrato, _segundq .essa opiniãó liberal, mo e por si mesmo um Sacramento e 
ªºº·osto de 1892, fei1 os estudos se- to. -Alem. do Ê:nno.' Revmo. :.Sr:. Ai·. nãó e11trjlria na· essência dó rito, do que nada é mais c_ontrário à verdade 

mesmo mod.o que .. o. rito não entraria. que fazer consistir o Sacramento num 
cnndários, parte rn) Colégio S. Lni;1, cebispo :Metropolitano ncompanhr,-1 na essência .do contrato. certo lustre acrescentado, nurria pro-
de Itú, parte no Seminál'io l',lc1l<>r ram O enterro mais. dois Prclatlqs, (',S , priedade · extrmseca, que pode ser de-
de Pirapora; e os estudos supcrio- Exmos. Revmos. D. E111esto de Pau- CONSEQUENCIAS LOGIC,):S DESSE s'lmida e separada do contrato ao sa~ 
res no Seminário de São Paulo, onde la, Bispo. de Jacarezinho, e ,D. Jlfa. · . ERRO . . bor dos homens". · 
se 01•dcnou Sacc~clotc. Ingressando nucl D'Elbrioux, Bispo Auxiliar Je 
na Companhia de .Jesus, estudou· fi- Ribeirão Preto._ Nesse dia <le luto 

. losofia em Valy, I!'rança; Teologia para a Federat:ão, os .Congregados 
cm Enghien, na Bélgica, e Ascetica. :Marianos tiveram a consolação de 
cm .Manresa na Espanha. Exerceu o terem a seu lado, acompanhan,'!o o 
magistério por vários anos no Col,i- feretro elo Revmo. Padre Cursino, o 
gio São Luiz de São. Paulo. Des<le Revmo. Padre Walter Mariam:, que 
1930 dirigia a Federação das Congt·c- é a maior figura mundial elo movi-
,gações Marianas de São Paulo. mcnto mariano. Numerosos .out.rps 

Colhido por grave ~nfcrmidade, 0 Sacerdotes compareceram ao entcr-
ReYmo. Padre Cursino achava-se ha r?, bem como representantes do 
dias internado no Sanatório Santa. Exmo. Sr. lntel'vcntor Fdernl e de 
Catarina, onde entregou a ahtúi a outras autoridades civis. 
Deus na tanle tlo ultimo doming,J. As Congrcga~ões :Marianas com-
'l't·ansportados os seus despojos pa- pareceram com suas bandeiras, no. 
ra a Capela do Colégio São Luiz, 1tÍ tg.ndo-sc tambem a presença de gran .. 
permaneceram cm camara ardente, de numero de membros do Apostola.-
sendo velado durante a noite e no do da Ora~ão e ele outras Associa-
<l,ia seguinte pelos Congregados :!\la- ,ões religiosas e fiéis em ,geral. 
rianos. Na manhã da segunda-feira, O .percurso entre o Colegio S. L11iz 
foram celebradas várias Missas na e o Cemitério do Santissimo Sacra-
Capela do Colégio São Luiz em su- mcnto foi feito a pé, formando os 
frngio da alma do H.cvmo. Patlrn Congregados 1iarianos filas de cinc,J, 
Cursino. recitando durante o trnjcto o San!o 

Levan.do .adiante. as consequêt1cias 
lógicas· de se.u·êrro, concluem que· es
kndo a ordem natural sob a: jurisdi
ção · dó Estado e a ·ordem sobrenatu
ral sob a jurisdição da Igreja; o con
trato natural dei' casamento é da com
petência· do poder cvil, ficando o rito 
religioso ou .o· Sacramento do Matri
monio. s()b 'à dependência· do poder es-
piritual.· · · 

Daí ·decorrem outros erros condena~ 
dos por mais de uma vez: pela Igreja. 
O Estado poderia, por exémplo de 
acôrdo com esses semi-liberais, regu
lamentar soberanamente as condições 
de, validade do casamento, ém contra
diçãô com o que dispõe a Ig1·eja a res
peito dos impedimentos dirimentes, 
Defendem esses inimigos da sócieda
dé . doméstic:á, em contradição com a 
proposição 73 · do Syllabus, que "pela 
forma do contrato puramente civil po-

A UNIÃO CONJUGAL ENTRE CRIS
'l'ãOS SOMENTE Ê LEGITIMA NO 

CASAMENTO-SACRAMENTO 

O Sacramento .do Matrimonio não 
é portanto um rito acessorio do con
trato - é o próprio contrato, insti
tuído por' Deus desde a origem do 
mundo, reconduzido pór Jesus Cris
to à sua perfeição origmal e elevado 
à dignidade sublime de Sacramento. 
Nosso Senhor Jesus Cristo não santi
fica a união do .homem e da mulher 
por uma benção estranha ao contrato 
- Ele faz do próprio contrato o prin
cipio santificador. · Não estabeleceu 
Ele um rito religioso que deve acom
panhar o contrato - deu ao próprio 
contrato a virtude de operar a graça 
s&.cramental. O remédio. iis desordens 
da concupiscência, os socorros neces
sários aó cumprimento dos árduos de-

,,eres conjugais, não vêm de uma ce
rimónia religiosa distinta do dom mu
tuo que os contraentes. se fazem. 

Defendendo essa divina instituição 
cc,ntrn os subversores da soi::iedade ho
dierna, o Santo Pad1·e Pio XI assim 
dE'nuncia o êrro que estamos refutan
do: "Em primeiro lugar, ensinam· que 
o matrimonio é coisa totahnente pro
fana e meramente civil e de maneira 
alguma dever-se confiar à sociedade 
religiosa, isto é, à Igreja de Cristo, 
mas só à sociedade civil". E mais adi
ante: "Como primeira e essencial coi
s:1 estabelecem que o ato civil deve 
ser considerado qual verdadeiro con
trato nupcial (e chamam-no. comu
mente casamento civil); o ato religio
so, pois, seja · um mero acréscimo, ou, 
no mais, permita0 se ao vulgo supers
ticioso". (Pio XI - Encíclica Casti 
Connubii. ' 

Por este trecho ven10s que o Pon~ 
tifice da Ação Católica · estranha e 
condena. que se dê o tituh;> .de '<.asa
mcnto ao ato civil. Já' Pio IX havia 
tl~clarado, ex:;;cathedra: "Para cristãos 
n&o pode haver contrato sem Sacra
mento no matrimonio, pelo que é ili
cito dizer "Contrato . civil" porque é 
ilegitimo o termo". 

Ora, sendo tmí sacramento, o con;. 
trnto de casamento entre batizados ·é 
do domínio próprio do poder espiritual 
Aí e.,tá -porque é um abuso do poder 
civil legislar sobre a validade do ma
trimonio, prbmulgando por exemplo · 
leis sobre o divórcio que atentam con
tra a indissolubilidade do vinculo 
conjugal. 

O REGISTRO CIVIL 

Como explicar, portanto, que a -San
tJ Ig1·eja atualmente aconselhe · seus 
fiéis à se submeterem ao ato civil? A 
resposta nos é dada pelo Santo. Padre 
Pio IX em ·sua já citada carta ao rei 
da Sardenha; Victor Emanuel:· "Que 
César, co11Servando .o que é de César, 
deixe à Igreja. o quE! é. da Igreja: não 
ha outro meiCJ, <ie. conciliação, Que o 
poder civil disponha dos .efeitos civis 

. qúe derivatn do. \:àsaµiei'ito, mas que 
de deU1:e a Igreja regular a validade . 
do casamento entre cristãos. Que a lei 
c~vil to!lle por pCJnto. ~e p~lda a va-

chamar a si - por e;tar fora de sua: 
esfera, - regulamente os efeitos ci• 
visu. 

Por esse trc cho vemos que o Estado 
apenas pode legislar sobre os efeitos 
civis que derivam do casamento. E 
mesmo assim circunscrita sua ação, 
não . só pelo carater sacramental do 
mati-imonio como pelos ditames invio
luveis do direito natural, o Estado não 
pode agir de modo a deformar os 
efeitos civis que decorrem da própria 
essência do matt·imonio. O Estado 
nãCJ pode, por exemplo, destruir a in~ 
dissolubi!idáde nem negar herança aos · 
filhos· oriundos do matrimonio legiti
mamente contraido, 

Tendo sido injustamente aplicada a 
pe·na de nulidade ao casamento cató~ 
lico, a Igreja, como mãe carinhosa, 
verido seus filhos privados de seus di
reitos ordena-lhes que se submetam 
à formalidade do ato civil afim de 
que . assim fiquem garantidos os efei
tos decorrentes de um contrato já 
existente pela realização do casamen• 
to religioso ot1 pela vontade de con
trni-lo, Ademais, ·se a Igreja, de um 
modo geral, recomenda que se reali~ 
ze o ato civil antes do casamento, as .. 
sim procede não para prestigiar o re
gistro civil como tal (muito menos o 
"casamento civil" que Ela não reco
nhece), mas ainda por amor aos seus 
filhos, isto é, para evitar o perigo de 
uniões ilícitas praticadas por quem, 
contraindo o sacramento do matrimo
nio, abandone sua familia legitima, e 
vá se unir a outra pessoa por meio 
do ato civil, tirando aos legítimos her
deiros o direito à herança e aos be .. 
ndicios das leis de amparo à familia, 

Dentro deste espirito a Igreja não 
somente recomenda, mas fomenta a 
realização do ato civil e com isto não 
somente faz: com que os casais legi
timamente constituídos gozem dos _ 
efeitos civis a que têm direito, mas 
em grande escala previne e evita Q 

concubinato, 
~Oo--

A seguir veremos outras moda1ida~ 
des de erros que sobre este importan,., 
te·· assunto são . professados ab.erta ou 
veladamente n.ão somente .por inimi,. 
gosiClçl~r.~1CJs do C1·edo Católic_o, mas 

A Santa Sé preocupada com a sorte da Greci{. · 
"Cm recente numero ele Noticias 

Catolicas, revela os esfor~os dispcn
didos pela. Santa Sé para com o 
Grccia. 

O auxilio ao indigente povo da 
Grecia cí assunto de profunda prco
cupa~ão para Sua Santidade o Pa
pa Pio XII e apesar das grandes di
ficuldades que apresentam constan
temente, . · o $anto Padre alcançou 
com exito as ncgocia,ões para o 
envio ele leite .,legume.s e remedios 
a esse país. 

dracmas '(i. é, 80.0000 clolaresy. X o 
]Jresen te se servem cada dia· uma~ 
32.000 rações, tem sido possível' a; 
ahertura e· a manutenção de dis
pcnsarios para enfermos, graças ao:;l 
1·emcdios fornecidos pela Santa Sé~ 

De forma identica ao Secretariado 
Pontifício de Estado do Vaticano, 
o Delegado Apostolico organizoú u111 
escrito rio de Informação, em que em. 
1iienos de um ano transitou cerca ele 
50.000. casos. · 

Numerosas gestões da Santa Sé; 
com o fim de obler embarque de afü 
mentas para a Grecia..foram fracas. 
sadas; da mesma maneira fracassou 
o plano do Santo Padre de trasla• 
dai: as crianças gregas a um paí~ 
neutro, a expensas . da San La Sé. 
Tambem foram infrutifcros os seus 
esforços para obter artigos forma. 
ceuticos diretamente elos Estados 
Unidos. 

"EM DEFESA DA ACÃO CATOLICA" 
Rosário e entoando canticos sacros, 

~\ 'beira do tumulo falou o Sr. l\fa. 
nuel Victor, conhecido locutor da n~
dio Excclsior_ 

A Federação elas Congrega~õ~:. 
1Iarianas tem recebido inumeros .vo
tos ele iJezar pelo falecimento · <l~ 

PARA CONVERTER A CHINA É PRECISO 

e R E AR u MA E l JT E e A T n l l e A 

Imediatameute depois da oeupa
~ão da Grecia pelas forças do Eixo, 
o S. Padre se dignou dirigir-se ao 
l~xmo. e Ilevmo. :Mons. Angelo Gin
seppe Honcalli, Delegado Pontifí
cio em Atenas, s0Hcitando 0 lhe in
fonnações sobre as condições locais, 
nm detalhe das maiores necessida
des e a possibilidade ele r~media
las. Pouco depois, em Agosto de 
19-11, coucluíram-se as negocia<Jões 
pot· meio <la .Nunciatura em Berna, 
Sui~a, para a entrega de leite em 
pó e condensado, com destino as 
crianQas gregas .. 

Sucessivamente e pelo mesmo ca• 
minho, se tem ·enviado perto de 15 
toneladas de leite e outras quantida
des de legumes e remedias. 

Ji'undos, provenientes dos Estado~ 
Unidos, foram distribuidos nos pai•· 
ses onde é possível o funcionamen-. 
to de agencias estado • unidense~ 
N' um total ele $600_000 dolares fo• 
ram para a Grecia destinados ,cerca; 
de 25.000 dolares. A soma total 
distribuída atravez do Comité. 
Episcopal pelos católicos dos Esta.o( 
dos Unidos para auxiliar as vitima~ 
de guerra é de ~1.322,493 dolares; . 

Continuam a suceder-se as mani
festações de aplauso por motivo da 
publicação do livro "Em Defesa da 
Ação Catolica" da autoria do Dr. Pli• 
11io Corrê a de Oliveira, 

Da correspondencia recebida pelo 
autor, transcrevemos aqui a seguinte 
carta do Exmo. e Rcvmo. Sr. D An
tonio José dos Santos, Bispo de 

0

Assis: 

Assis, 28 de Julho de 1943 
Exmo. Dr. Plinio Comfa de 
Oliveira. 

Cordiais ·Saudações. 

:Agradeço muito cordia !mente o pre
t:ioso livro que me ofenc,ceu: "Em De
fesa da Ação Catolica". Livro precio
so ,pela doutrina que ensina e em 
·m:uito boa disposição precioso tambem 
:pelo grande e necessario fim.a que se 
propõe. Vai fazer muito bem. Deus 
o abençoe e os seus trabalhos. Amigo, 
muito agradecido. 

t Antonio, C. M,, Bisp_o de Assis, 

A valorosa revista "Anais Fran
ciscanos", orgão da Veneravel Ordem 
Terceira da Penitencia, em seu nu-

. inero de Agosto, publicou o seguinte 
ccmentario, da autoria do Revmo. Pe, 
Dr. Frei Anselmo de Moena, O,F,M, 
Çap.: 

"Apareceu ha pouco tempo um li
vro da autori.a do. lJr. :':'••io Corrêa 
âe Oliveira, muito apreciado e louva
cio pela impreru.,a católica. O titulo 
no lívro é "Em Defesa da Ação Ca
tólica". Sua leitura não pode ser, se 
não util para todos os que desejam' 

_ t:onhecer a verdade. A finalidade do 

tvro. é defender a -0bra dos Sumos 
.ontüices . de todas as mistificações 
1-!tJ sog g 119m~ €~,!}!~ ~ ~~ S3 
. • I - , - ~ 

J\ção Catolica, vão se espalhando e 
propagando, com grande desprestigío 
do movimento organisado e exigido seu Diretor. · DIZ O VIGARIO APO.STOLIGO DE NANKING 
pelos Sumos Pontífices e pela Hierar~ EXPRESSIVO EDITAI, Segundo noticias propalàdas pelo 
quia. DA CURIA METROPOLITANA. Noticioso Católico a situa~ão da 

"O metodo escolhido pelo autor pa- lgrn.ia Católica.. na Chii~a está <<mui-
ra essa defesa é bom entre os otimos. 1:, • • 1 d t.0 . longe ele, acalentar' -,1 espe1·anr-.a .I',xpnmmc o e modo publico CI - • 
Começa com uma exposição clara e f d de convertei· a. nar.ão, <lcclara 0 atraente das interpretações erroneas, pro un ° pesar da Arquidiocese pe-
de mentes exaltadas, da inspirada de- lo falecimento elo Revmo. Pe.' Il'ineu Exmo.· e Revmo. Mons. Paul Yu 
finição da Ação Católica, dada pelo Cursino de ~loura, o Exmo. Revmo. Pin, Vigário Apostolico ele Nank-
Pai da Ação Católica, o grande Pon- Snr. Arcebispo Mctl'Opolitano fez ing, em um artig·o da revista Ame-
tifice Pio XI, à qual faz seguir so- baixar o ·expressivo cditàl que pu- rica. 
lida confutação, não menos clara nem blicamos em nossa sccdo «Governo <<Ainda quando h<tja. prcsentemen-
incnos convincente. Demonstra como • ·d· · n · d · ·te 4.000.000 de "ato'.l1'co~ 11,° Cl11·11°, . 1~rqt11 10ccsano,>. ,~r·omen amos a ~ ~ " " 
tais erros e aberracões são rebentos· l - . eles exercem influência n1u'ito. reelu-
das doutrinas mode;~isticas que, in- citura desse belo e importante do. 
felizmente, pesteiam ainda os meios cumento, que éonstitue a mais . va- zida· na opinião publica da nação. 
católicos que, com demar,iada simpli- . liosa consagração , à memoria ' do Os · protestantes apesar de, serem 
cidade, julgam poder alcançar a paz grande apostolo mariano. ]loucos, gozam de maior. influência, 
entrn as tn,vas e a luz, entre Belial e ================= graças ao grande numero de insti-
0 Cristo". tuições de educa(!úo superior», dis-

Em seguida; o autor do artigo pas- Prisão de um b'1spo 1·1tuano .· se Monsenhor Yu Pin. 
sa a acentu~i; que a A. C. tem na . . ··. <<Podemos dai concluir que se qui-
Regra da Ordem Terceira de São 1fons. Skvireckas, Bispo de Kau- sermos ver ai influencia católica 
Francisco "um fot-tc áuxiliar para · nas, com 70 anos de idade, foi ·pre• preponderar na. China, devemos cm· preservar seus membros dos erros 
icieologicos e praticos que O ilustre so por haver. recusado o apoio da penhar-110s em .trabalhar para que 
autor aponta em seu livro, e para ob- Ig-re,ja Catolica à c_ria,:ão da legião se forme entre os católicos chinc-
ter dele!! aquela forma,.ão à vida in- lituana destinada. a lutar contra a ses uma· elite intelectual_ Esta é a 
terior que, o mesmo es~larecido aútor Hussia. O Governo autonomo rla Li- , condição indispensavel para asse-
Justamente exigr, para que a partici- tuania (país 80% catolico) tambe~ gurai· a pàrticipa~ão católica 110 
pação ao. Apostolado_ Hierarquico pos- se manifestou contra a formação des- grupo que di'rige a nal:ão, na inte· 
sa ol:.'.er os frutos para os quais rece- sa legião e em consequencia foram ligencia que conduz seus destinos, 
bem o tão decantado "mandato". · s p_resos vat10s membros do governo,· em tal - participação, a Igreja 

Finalmente, em interessante e subs- padres, professores e outras· pessoas. não, tem esperança alguma de de. 
tancioso estudo, o Revmo. Frei An- Enviou-se b"Tande .numero de estu- h · 1 · t d selmo de Moena. mostra que O espi~ sem pen ar um· pape onen a or nas 
rito da benemerita e gloriosissima dantes para os campo~ de concentra.. co1Tentes .que determinam. a .recons
"Ordem Terceira" é um poderoso an• · ção_ na _Alemanha e fecharamss~ as. trução de após guerra, E isto signi
tidoto contra os erros que infelizmen.- ,Universidades de Kaunas e .V1lna,1 . fica que a; .glo1·iosa oportunidade de . re ~e, diss~am em ruiQs, çil.wlqs, assim como 'muit,M 09tr~. iJ:!stitl!i'!! . -, fl,Onveitlr. a, • China ao ea tolicismQ.à 
~ ~ g.,, ,, ç§§ !i! ··~~· - ~rder-~-1ª l1;.re:12~ravelmente~l 

1\fonscnhor Yu· Pin · pass.:i. a assi
nalar cm seu artigo, as condi,ões 
ncccssarias para que na China o 

· traballio das n1icc;sõcs católicas seja 
mais frutuoso: O respeito à cultu
ra chinesa,. e a prcpara,ão para sa• 
tisfaze1· as necessi"dades ir1 lelectuais 
do povo chinês. Quanto à tradi,ão 
cultural, o Prelado chinês recol'da 
que a Santa Sé, cm 1913, formulou 
instruções permitindo aos católicos 
obscrvat· ccrimôuiati cm h01ll'a ·de 
Confocio «com o fim do aumentar e 
manifestar o respeito devido a um 
grande homem, e aS' antigas tradi
ções,>) dado que Confucio não é cul
tuado como Deus e sim como gran• 
ele homem, 

!<'alando da segunda condição, 
l',Ionsenhor Yu Pin disse: «A for. 
rna<;ão de urna elite católica entre 
o clero e os sccnlarcs é. indispcnsa
Ycl. As UniYersidades Católicas dos 
Estados Unidos podem ajudar à 
formatão de uma elite secular na 
China, mediante a concessão de bol• 
sas a estudantes católicos· chineses, 
}[as, isto não basta_ Devemos for
mar uma elite tarnbem entre o Cle
ro, chegando a vez do Clero nativo 
e dos missionados. Os Papas mes-

. mos insistem neste ponto - con• 
. due o Prelado chinês - como o 
. meio mais cficíente para cum1lrir 

. a divina missão <la Igreja, a de en. 
êl}.!l:: B -tvcrcl!,~ ~ .!Qd2§ !!~ J2QYQ§,!1._ 

Por meio da Nnnciatura Apostoli
c,t cm Budapeste, a Santa Sé lo
grou enviar para a Grecia 10 tone
ladas de farinha em 1942; igual 
quantidade foi embarcada este ano. 
Até a Hungria enviaram-se tam
bcm remedia,, e vitaminas. · Direta
mente até da ItaUa, o Santo Padre. 
angariou o envio de artigos farma
c:cu tis, em especial quinina e ou
tros específicos para combater a 
malaria, 

.Ainda quando os atos antericrres 
eara adquirir legumes na Turquia, 
Üulgaria e Rumania foram infru
tuosos, este ano à Santa Sé obte\·c 
do govel'llo rumeno a autorização 
para comprar quatro carros de le
gumes destinados a Grecia. O Dele
gado Apostolico na Grecia tinha si
do prgvido de <linheiro suficiente 
para arranjar eventualmente tão 
caritativos serviços, segundo as pos· 
sibilidades lócais. 

Pot• meio da intervenção do De
legado Apostolico em Atenas se es
ta beleccram em diversos lugares dv 

· país casinhas populares; as ra1:ões 
se servem gratuitamente ou a pre
ços inferiores de acordo com as cir: 
cu nstancias. A primeira destas co, 
sinhas, chamada. «Lar da Divina 
Providencia», foi inaugurada em 29 
de Dezembro. de _1941, depois de ob
ter-se a farinha em Hungria, 

Em menos de um . ano, mais de 
meio. milhão de rações foram servi-
fil!~· ~ · 1:!m· ill!ê.t9. g~ ê,QOO.QQQ ~ 

.Estes dados coligidos sobre a açãó, 
elo Santo Padre para com a Grecia, 
dão ensejo de inostrar as atividades 
dispendidas pela Santa Sé para l\li. 
norar os sofrimentos causados pel(l 
clcscnvolvimento da atual guerra 
Em con,iunto é. um esforço de tal 
monta que se tivesse a Igreja ·Ullll\ 
finalidade terrena não faria mai~ 
elo que o que· faz. 

PROPAGA-SE EM CHIGAGO A 
DEVOÇÃO PELO SANTO ROSARIO 

A agencia telegrafica ca tolica (111, 
C.) em despacho de Chicago, nos 'tt.• 
tados Unidos, noticia a realização dt 
uma Hora Santa Anual daquela Al
quidiocese. Este ano, 150,000 pessoa~ 
participaram das solenidades, que fo.,. 
mm dedicadas à Rainha do Santo Ro"' 
sario, 

No programa ela Hora Santa foi in-i 
cluido · a .recitação em comum do Ro• 
sario, o que foi feito no grande Esta .. 
dio de Chicago.· Com esta cerimonia; 
os catolicos desta cidade iniciaram u-c 
ma cruzada de recitação do Santo Roo1' 
s'ario, implorando pela vitoria e pe~ 
la paz · baseada na justiça e na cari .. 
dade. 

Terminada a cruzada, serão pubU .. 
cados folhetos, novenas, estampas re"' 
ligiosas e uma serie de artigos da imc 
pre_nsa ~ gg_radió ,~Qhr~_a ~ ~! 
SilJ."l~/. 



-2 -
LEGIONARIO 

SEMANARIO CATOLICO COM APROVAÇÃO ECL.ESIASTlCA 

EXPEDIENTE 
/ REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Rua do Sembario N.0 199 -:o:- Telefone 4-0!131 
Caixa Postal, 147-A 

ASSINATURAS 

Ano (Toiro o Brasil) ..................................... . 
Aereo (Norte e Sul) ..................................... . 

CrS 25.0d 
" 250.00 

Exterior •. , ........................................... , ...• 
Numero avulso ....................................... , ... . 
Numero atrazado ......................................... . " 

· 50.00· 
0.40 
1,00 

Rogamos aos nossos assinantes comunicarem a mudança de seus ende
reços para a Caixa Postal 147-A 

SUCURSAL NO- RIO: - Agencia noticiosa Sul Aml"l'icana "Asnpress". 
Rua S. José N." 49 - Fones: 22-4375 e 42-€637 · 

.REPRESENTA N TE S 

.ALAGOAS (Maceió), Hildebrando Farias Lobo 
AMAZONAS (Manaus), Clovis Barbosa 
BAfA (Salvador), Guiovaldo Monteiro d<' Almeida 
CEARA (Fortaleza), Vanda Rita Othon Sidou 
MATO GROSSO. (Campo Grande), Escobar Filho - (Cuiaba), Alei Pe-

reira Lima 
DISTRITO FEDERAL (Rio de Janeiro). Antonio Joaquim da Fonseca 
ESPIRITO SANTO (.Vitória). Genebaldo Rosas 
GOIAZ (Goiania), José Bitencourt 
.MARANHÃO (São Luiz), José de Ribamar Pinheiro 
l\ilNAS GF.RAIS (Belo Horizonte), Hugo Vieira - /Uberaba), Quinti-

, · lhano ,Jardim · 
PARÁ (Belém). Laurestino Soares 
PARANA- (Curitiba). Haroldo. Faria - (Paranaguá), Jefferson Costa 
PA.RAfBA (João Pessoa), José Leal Ramos 
PERNAMBUCO. (Recife). Eui!enió Coimbra Junior 
R[O GRANDF: DO SUL (Porto AleJ,(re\. Ap~ricio Viana Silva - (Livra

mento), Tte. Erasmo. Na~r,.ntes - (Santa Maria), Canuto Flores 
- <UruJ?uaiana), Mario Pinto · · 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Campo~). Sílvio Cardoso Tavares 
SANTA CATARINA (Florianopolis), Renato Rocha Guttierre~ 

(Joinvile). Heleodoro Moreira Gonçalves 
SERGIPE (Aracajú). Carlos Garcia 
TERR!TORJO DO 'ACRE (Rio Branco), Wilson Aguiar 
RIO GRANDE DO NORTE <Nat:al\ Riv<1ldn Pinl,eiro 
SÃO PA{!LO (São Paulo), Redadio e Arlministr;icão - (Cinnpinas). Vi

centE> Paulo Pires Barroso - /Sar>fos\, R,.\naldo Cruz ~ ('Bra
gançà). Jaime S. Cintra - (Carhneira l. Othon F. Barbo$a -
(Catanduva), João Curi - (ltaberá). Antonio Lisbôa Gonçalves 
- (Itapeva). Leonida,a; Rodrie:ue~ Carvalho - (Lorena) .. Pai,ilo 
Wilson Canetieri - (Mogí das Crnzes). Francisco M. Pires :
(Piquete). Luiz Vieh·a Soares - (Piraiul. l,uiz Duarte -"' (Rio 
Claro), Pedro Pucci - (Rio Preto). Sebastião F. Pereira -
(Salto·de Pirapora). Alfredo Alves Pereira - (Santos), Casa. Al
berto - (São Miguel Arcanjo). Valdnmiro Brisola · - (Sorocaba), 

,Prof. Luiz A. Marins - (Taquari). Erotides Pires - Clepê) J?s51 

Romeu Cezar - (Garça\, Prof. Estevam Serafim - (Bernard11;0 
de Campos), Cabo Benedito D. Pereira - (Guarulhos}, Pe, V1- , 
gario - (Bebedouro}, Congregação Mariana. 

Ã NU N CIOS; - PEÇAM TABELA, SEM COMPROMISSO, 

Não publicamos colaboração de pe$soas extranhas ao nosso quadro 
· . de redatores. 
O LEGIONARIO tem o maximo prazer em receber vi:itas _às i~~alaçôes 
de sua redacão e oficinas, mas pede que as mesmas nao seJam feitas nas 

· · 2.as, 3.as e 5.aS· feiras, por exigências do serviço .. 

t E G f O NA R 10 

·[..__ N_E_O_P_AG A N.I.S·MO 
A Ação Católica e as missões foram, indiscÚtivc1-

mente, as duas .grandes pre9cupações do pontificxd~ dll 
Pio XI. A respeito destes dois temas d.e tão grande im
portancià, para os católicos do mundo inteiro, o LEGIO· 
NARIO tem hoje ma.is uma palavra que dizer. Alviça.rci- · 
ra quanto à Ação Católic.a - comentamos o . assunto !la 
eecção 7 Dias em Revista - ela é de apreensão para as 
missões. Nãó · somos festeiros, e. por isto, daremos sem-· 
·pre . àos asstintos que inspiram cuidado maior lugar do 
que aos que caúsam jubilo. A Igreja,é militante: por i'Jto, 
a.. redação de bonitos boletins de vitória deve causar aos 
católicos muito menos preocupação do que a análise do;, 
·movimentos e manobras do inimigo, Em matéria de bole· 
tins de· vitória, contentar0 nos-emos com o do dia do J1.1i~ 
zo Final. Por ora, tratemos, mais de vencer, do que dil 
comentar.,as 'vitórias obti.das. E, por isto, consagral11..-,s 
nósso artigo de, fundo, nãó a um belo triunfo da Açfü> 
Càtólica., mas a uma nova investida do nêo-p~anifür..o 
contemJ?oraneo contr1t as missões. 

Já temos acentuado em vários art;igos que a gemi
lidade pagã .que vive fora da luz do .Evangelho e da civi
lfaação católica, · no Oriente e sobretudo no Extremç
Oriente, está cada vez mais pronuncialmente mudando de 

. atitude perante os povos ocidentais de civilização cristã. 
l:fa vinte ano:; ~traz, os cultos pagãos do Oriente pare-

, ciam afetados por 11ma irremediavel ancJanidade. Viviam 
a.penas da tradição, ou melhor da roti~a. A igrlora.r.cia 
popular mantinha em torno delés, vastas massas de fi~í.s. 
Mas todos os dias a intelectualidade mais se distanchi.vn 
de tais cultos, e a. própria atitude das massas fazia pre
nunciar com· -toda a. clareza o' dia em que, elas tamliem, 
se destacariam .de seus velhos ídolos para abraçar defi
nitiv,mente a Cruz do Redentor. Os cultos pagãos er:mt 
envergonhados. Os que os Professavam sentiam aq1!<:h 
vaga. confusão que experimentam os adolescentes surpri!
endidos · quando ainda brincam. às éscondidas com feus 
soldadinhos de chumbo. Eles mesmos sentem declina: 
dentro de .si o atra,tivo de· tais folguedos. Sabllm q11e a 
idade desta.s coisas já parson. E' para atender apell!l.; · a 
inclinações brnxoleantes de um estado de coisas qu;'l já 
passou, que às' vezes brincam um pouco, Com isto, sa-

1 bem que voltam para um passado morto. Elei; meBmos 
sabem que amanhã nada mais disto restará em seus ('O•· 
racões. E' assim que ha vinte anos a traz o Oriente trc.
tava, seus velhos ídolos. Pode-se imaginar com que fac!U· 
dade· este estado de coisas favorecia a expansão missio
nária. Hoje, este c~tado de ospirito paseou, E as mi!lilÕ~s , 
estão contando com dificuldades crescentes. 

Plinió' Corrêa de Oliveira 
Com efeitó, o \'ento gelido de nacionalisino. pagão que 

soprou sobre a, Europa -. totalitária extendeu-se até. o 
Oriente. Se a, adoração do solsticio, ou de velhos deUSP.S 
ger.mitnicos ·de· eras passadas podia reviYer na . Alemanl1a, 
porque se envergonhariam os japoneses, os chi~esC!l', os 
hindús, ós árabes, dç suas antigas cre~as '? Daí uma revi
vescência. .dó pà.ganil!mo em to.do o Oriente, um paganis
mo insolente, agressivo; .'~enolob9, .e CÍllll .. ates. racistas, 
que determinoú para as .Jliis11ões. na India, na China e M 
Japão insuperaveis dificuldades, de que. em artigos an
teriores já temos. falado. Esta, ordem dê coisas se agra.va. 
pela constituição, na Pàlestina, ··bem· junto dos lugares 
sagrados eni qu:e viveu ê morreu· Nosso Senl1or, de um 
Estado hebraico, irredutivebne.nte fechàdo à penetr:içâo 

· católica, e, já agora, com o .projeto cada-yez mais pró
xin;io. de se realizar, de uma ·Federação. dos Estados Ara
bes. A desunião do Islã. foi uma .dás grandes causas ele 
sua decadência. A reunião dos Estados Arabes será éi- · 
';1entemente· a constituição de 'um outro vasto bloco poli'. 
tico e ideologico oriental anti-católico, que cobrirá desde" 
Tanger até as Indiàs uma: enorme faixa de ten·a, nova~ 
mente agrul)ada· em torno d.o' Islã. Neste se11tido, uma.. 
no.ticia .da Reu~ers chega a informar que «a. futura fe
deraczo dos Estados Ara.bes no Oriente Próximo r:ons
titue· .matéria :de entendimentos privados em Ãléxandrfa, 
entre' o ministro egipcio Nahas Pachá e o general Nusi
said, do Iraque. Diz-se. que, ·se as conversações tiverem 
·êxito, uma cónferê:ncla árabe poderá reàlizar-se no 'Cairo 

, no próximo inverno. Os países que podem. eventualmen· 
te participar· da federação são o Egito, . a Siria,, Iraque, 
Libano, Transjordania e Arabia». :Evidentemente, r,or 
prudência, não se mencionam as . imen~as populaçõr•s 
esta confederação. E' este mais. um bloe·o-poderoso que 
mu!fsrilmanas da India, · que, entretanto, tenderão Para, 
,se cria; il}lpermeavel, ou quasi tal, à penetração catóhc,t 
no Oriente. . / ' · 

No. momento. em que tantos problemas assediam o 
Santo Padre, é .certo que sua· vigilancia pastoi·al .não 
perderá de vista mais este grave p11rigo. Nossa obrigação 
não condste em desanimar, mas em lutar e rezar. Lµt::ir 
coni o l'apa e rezar pelo Pápa. Ne.ote mês do Cor,i<;ifo 
Imaculado ,de Maria, que é o modelo perfeito de· todos 
o{ corações· católicos; e o canal de tod1t,s as no~sas 1m,
ces, supliquemos ardcnt9mente à, Mã~ dó Céu que tenbll. 
pena da humanidade, e, para . a glória e .exaltàção -da 
Santa Igreja, .assiEta continuamente o Sumó Pontífice, 
auxiliando-o· a vencer· as ddficiuldides tão criticas e tão . 
l\Uli!.erosas que a eàda momento toldam seus horizontc-s. 

São Paulo, 8 de Agosto de 1g43 

A COMPANHIA, O,"AP_~STOLADO" 
E O C O R A Ç Ão·< D E M A R I A 

A direção geral. do "Apostolado da Oração" e a cons1gra111 

ção cordimariana · -- 4 plllavra de ordem d!rigida aàs cin•1 
coenta. milhões de. pacificos combatentes do Rei. do amor, 

Pe. Valentim'.de·Mària, C. M.·F. 
. . ~. . 

outro dos meios eficazes, e. li.ssâs pra- Coeur · de Jesus" foi um dos ma,is ar~ 
ticos, para incentivar · e difundir por- do1-osos propa:gadores·<peJa. imprensa, da 
todo o mundo a devoção ao Imaculado devoção ao coração .de ·Maria, como 
Coração de l\,laria, ·Oferece .. aos ilmtres meio necessario para chegarmo:, ao Sa• 
filhos da..,Conipanh!a, o "~~tolado da grado Coração de J~sus, e da. . união 

· oração". · .· .. . . . inseparavel existente entre ambo~ Cora.-
"Deixa-se facilmente comp~nder, le- · çê~i:. como bem o demonstra o C$cudo 

mos no HisÍGrlé ·ábregée ·ai.i· Mes&ager;.. · . por ele· escolhiaci e desenhado para o 
pag, 67, a .ra.záo porque esta. ASsç,c:a.- · ApostoLado da Oração e. q· -ornava a 
ção .·. deve recorrer ,à .. interce.ssão de Ma- portada. . do :seu . "Mensageiro" no. qual 
rla. . Sma. cuja. vida se inspira, no divino apárec/a.m os dois Cai-ações .. de Jesus 
coração de Jesus. · t!' de Maria. unidos. 

Com efeito: Esta ·Associação é uma. NÓ a·no de 1876, o mesmo P. P.àm]era 
obra. de zelo. totalmente -apostolica, no -fundou "Le petit Messager· du.·coeut de 
que diz respeito a<ls .seus fins. Marie.". que até· essa data era. publica-

Porem, após o Coração de Jesus, qual do como suplemento do "l\lenssAger chi 
é o Coração apostolico por excelencia, Coeur de Jesus" . 
sinão o Coração de Ma.ria.?." ' . o santo e apostolico P. · Bartolomeu 

"Nossa- obra tt,m ne.~s,,Lade essen- Tadel, s.J;, fundado, do Apostolado .da. 
ela! de, graça para alcançar seus !ins Oração no Bra.511 e do "Menaa.geiro do 

·.apostol!cos, e ·o. melo universal ~ in!a• coração de Jesus"; brasileiro, pubJi,, 
livel de se obter. a· graç~ é a. oração. cou em 1897 e 1,898 uma serie de ar• 
Mas ·aonde ll'á riossa oração áchar. o ha- tigos · belissimos sob esta epigrafe: ".O 
bituai deposito e o cM1al necessário de . . Apostolado da Oração e _o culto d.o Co-
tada a graça, sinão· no Purlssinio Cora~ ra~ão Imaculado de Maria.", oncte·ctepa'-
ção de Maria,f · . · · · ramos frases como estas.: . 
. Por isso,· nossa Ligá. do ·coração de "É vontade da Igl"eja que à devoçã<t 
Jesus, é ao r .esmo tempo, º·na ideia do coração de Jesus se alie ·a do Ima,-
e no plano do fundidor", a. Liga do Co• cuia.do coração de Mar1a.". · · 
ração de Maria. . "A vasta as.socl.a.ção do Coração de 

Por tanto, .onde quer que fa.ça. reinar Je.sm, e~peciahnente dedicada,: ao zela 
o Apostolado da. Oração, .o· Coração do da: sua gloria,· compete sobre, maneira. 

· Jesus; ··au deverá. ,tamóem fazer· reln~r se · mostrar devota, .pàra com o Cora• 
o Cq1·açã-> Ima.:ula:c!o · de l\b.ria ". ção . v!rglnal · de Maria"; . · · · 

AS DUÀS CIDADES 

"O mundo, diZ um ilust:r:rdo ·oom~n
tarista. ,los Estatutos do ·Apostol.e.dó da 
O!'ação, está dividido em dois call,lpos 

". O Coração da. Mãe e o Coração dct 
Fillw são inteiramente in.sepàraveís",.• '. 

A PALAVRA DE ORDEM DO corNANw' 
DO SUPREl\IO DO "APOSTOLADo,"· 

opostos, onde combatem. os. dois grari.~ . ASsinada. pelo Diretor Gei·.al ·nz1e-
des exercitas do bem e do mal... · gado do Apostolwo da oração, publi-
. São ll.S duas cidades que descreve San- cou a revistá "Adveniat" interessá:ntis-

to ·Agostinho; s:ma. .Circular, promovendo 0efieient.:::~ 
É o 1\liHtia est vita homi.nis· super te1·- mente . a devoção a.o. Imaculado . cora-

ra.ui do.s Llvro.s . SD.ntos. · · · · ção. de Maria, secu,1dando assim . o . de-
E a. ·a1'Ílla p1·itlcipa:l de combate· é a sejo dó Santo. Padre, qu<l diversas. ve-

oração. zes recomendC'U aos fiéis implorarem aJ 
São os socios dó Apostolado como o.s divina clemencia, por meio da ss . .Vir~ 

soldados de ·Oedéão ou como os dé Jo~ gem Ma.ria.. · 
.sué, ·que aniquilava,m a.,; hostes inimiga-s 
com· 0 alçar dM lanternas e ao clan- Eis o t~xto. integro cl:a referida cu·• 
gor dM . trombeta.s de práta, · aconi:pa.- cula.r: 
nh.a.das sempre da,: Arca· Sauta, ·simbolo "A todos os Editores das RevL!Jl;as · do 
dess~ outra. Are.a. Santa. da nova ·Alia.n• Apostollido da Oração, aos Secret.ar1os 

e ' . A Tº O · 1.. I . C ·o . S . ça., sem º auxilio da qual, nada pode- Gerais do mesmo Apootola.do e aos Pi-

. 
· · · · . . · : · . · : - ' · · ·. · râs fazer. o exercito do Apostolado pela retores Diocesa.nos e· Promoto1·es '1a-

- gloria. de Deus. . ·cruooda Eucaristica. . . 

Compre. m exclusivamente suas .. ·1óias e seus .presentes na conhecida E$& Arca. Santa. da. Nova Ui é O · Revnio .. Padre ...; Pax Chrísti. - . 0 
- Purissimo coraçãO de Maria, o mesmo ''. Apostolado da Oração,"· como. bem sa. .. 

J O A L H A R, 1 A. que sobre a azinheira sagrada da cova be V, Revma.., a.sso·c1ou sempre ao culto 
da Ir!B., mãos póstas, olhos fitos rio céu do Sacra.tíssimo Corâção de Jesus o Cul-·c A 5 A C A S T A O e º Rosa.rio pendente. ensina àO mundo to do Puriss.imo coràçãO da ss. Vh·gem · · o grande dever da. oração. Maria: a obtàção quotidiana: das ora-

. . ' , . ,ti Se o Coração de Maria orar cóno.sco,0: ções,. trabalhos e ÓbrM .sempré se faz · 
converte-se-é. em aparelho . ou ln.stru- · "por meio do !ma.cura.do C<>ração. de . R E s E R~/ AR • •, · ,Unicoa cuncéllsionarios doa AFAMA:. mento radlofu.sor e tra11smissor de nos~ .· Maria Santíssima."; nestes ultimas de~ 

º
':_(\V· ·.c··A·T,·O·· :l·l·-COS· D·EVEM ·P, . . ·.· ROA li DE NO.VEMBRO ?q. 

26 OFICINAS. sos~didos,arremessando-osatéotro• cen!os,entreasintençõesgerals,apro,-
1 .\ . (EsquiDA da Hua Anchieta). • VROPRIAS • DOS relozion • E L E C T R A • no da. Divindade, oiíde . .Ele assim, no ,·adas pelo sumo Pontifice; já qmitro· 

. .. dizer ctos Santos, não eomo quem roga,, vezes se il1cluia. a de pron10,•er a pieda• 
mas como quem manda,. -· no,11 . orans. de · dos fiéis pa1·a . cóm '·º I'urissúncr. ça,. 

-~~~M~fUK-Of~·-SllCtA~,_ni~.t1S·.;~.·~.M.fi. 0_ .. N •. ;;t.&~1·~-~-· · . . . . . l\&f ·u DU li liJ EVOCANDO N011ms DE VARÕES Espírito Santo. voltátn os olhos_ ao Pu- ·' 
}-,, ·,l-;:;;c-1,en.>1· o r.raon lho do :.\'CCB. 1k,·<'111 p,eocupnr-~e desrle .iá, firn· GLORIOSOS · l'istimo coração .de Mal'ia. ·pareéeu-no11 

Í'.Jll'e presta, auxilio:;; às força~ ar:ii.1- <'llranclo o !ívn, " E:i'.tcieiitc r,:n::ion;;. propnio ,de. uosso, cargo. exortar a todos 
c1as e aos trabalhadores fie ~W!l'r:t mento da~ l"~1:olas. ho~JJitai5, ccntr•)S o Vaticano desfaz os ataques '. ao ·cardeal· Hins~éy A ninguem extra.nlµ,râ esta natureza os socios do Apost-0la.do da. Qração a, 
cloif Estados Uhidos, ~lon:<. ~Iicha~l de rec·rf'a~ão e bem assim de tocla a intima de relações existentes entre O . que implorem com maís férvor a.miserí- · 
J. Rea<ly, l:iccretario Ucral <la. N.C. iwmsa rede de instituíç:ões <le cai·i- A ltuclio .V:itii:;ana tcYe, mai5 fiéis a orarem todos os·dias !liii. ·os·. · na oporlnnidaáe ~m questão, referiu- Apostolado da. Oração e o Imaculado M rctia. divina por intercessão. 'do ·Pu-

c . d' . 1 · , 'd da d e. n . d Cora"ão de Maria, tendo· aindii erú con- r!ssinio , cora.ção de·, Maria,' cio mo(lo ,,v .. ;· ~m um . 1scurso ( 1rig1 o· a nma véz, que retificar as erróneas Soviels». . se à nus;,1a· e ao poyo russo, mas e .,, que a mesrn.a,' Santíssima Virgem. como 
Coriveni;ão l:lienal. ,las· filhas Cato· «Porque nossa palria. perdel'ia seu interpreta~õcs que ee1·ü1s ag-en1,ia~ . <<Perante estas aensa.:;õcs - con- modo à!gtfrn ao Bolchevismo. Assim ta, qlje os prnpriúl! rundadores da. A~so- piedosamente se crê, a.parecendo hií.' 25 
licas da America, prdiu aos catolieos earatei· rlPmoei·atíi•o no momento t•m e orgãos de ip1p1'ensa fazem da ati- tinuou o locutor da Radio Vaticano· fazendo, · «inspirava-se - segundo cia.ção e os :ieus mais inslgnes propa- a.nos em Ft.tima de Portugal .a. três me-

. · "' t J J 1· l11·n· · · · · gadores na imprensa, uo livro, no· pul·· do. país que .prestem, co111 nrgenew, que O ,,,~ ar O ser e< was,e ª a( 1 1. ts- tude assmiiida pelo· Alto. Clero Ca- - é ·convenicute ·deix~r bem assente suas propri;is. palavras -· na mten- pito ·e na ação social, foram os. primei- ninos,. 0 pedi.u .instanteménte. E sem 11, 

o ·maximo apoio aos esfor<;os da- tl'ar todns as in;;tit.ui~ões cl'iad:rs pa-· tólieo d,iste ou daquele país, em rle- o que se segue: tão contida 'nas trê;;. Avc-:Vlnrin que rosa afirmarem eS5a. união indis.soluvel, men:n· duvida, isto responde· à mente 
quela· entidade. Sua Excia. l{evma. ra trahullrnr em proveito do hem pu- tenninadas circunstancias. PRDIEJRO . .:..;. o., Sumos Ponti- se rezam no·final da Santa Missa, e.s.sa "concordia..'' entre ·o·coração>de do Sumo Pontifice,' que mitàs vezes tem 
fez-grandes elogio~ ao NCCS, apon- blico. As sei~ a.grudas que integrain A li ele ilfai_ço p.p., por motim do ficcs Pio XI e Pio XII dedicaram segundo mandou. Pio XI de sa.uelosa J;sus e o' Coi;ação de Maria. entre o 'exoitado a todos a. Implorar a. divina 
tando-ô como um, saliente exemplo .dei a USO constit.nern uma <lemonst~:~- falecimento de Sua Emillenciit o semp1·e, eo~o à qualquer outra· ua- . memoria, isto. é: rezar pela paz . e Coração do Filho e o Coração .da. Mãe.. cleniencia por intercessão 'da. Vil·ge1ri 
trabal!Jo. que, para beneficio da 1rn- <;iio vii-a rle qm' 'as ci<lailiios porleni, CardenL Ari'ur llinsley, p{·imaz da ~i:.o, ideoJ;ico amor e .carinho ao· po- li herdade l'cligiosà do povo. i·usso. São ·ao Pe. FÍ·anci.sco Xavier Gau~ Mari::t. 
, .. a-0, r;eali'zam as 1·n~t1·,.tu1·,,;;es p1·1·v:.1- vinf'.ulados por cansas e srntirnen.1·os l IJ · t 1 ·d c1· 'TF'I'('l'll'O O l · · trelet, S. J., !undàdor, em 18H, ·c10 Mas a fim de que .. com ordem e ·ainda. • - ,v Inz aterra e Arc('bisJ)o de Westmin~· vo rnss.o. or ou ro a o, repu ia- ~, ,· ~ , . -· ~uan o ao amver- · , 

reJigio~os. rrnlitar uma tarefà .d· ~ Apcstola.do, as seguintes "~lavras: t,'.O·. ·com certa unüormidade no que se ·11,1, das · ter,. a A
0
.,e11cia· oficia]· nlemii .. D.N.B. mm repetidamente .. o Bolch.evi8mo sario do. r•:xerrito Vermelho, o Car- · . · · NC<'' ºfüitr>sea en, "roveito do bem pul.,li- , Coração de Ma.ria é o espelho perteitis• de fazer. alcancemos aprec1ave!.:. vanta.-

l\Ions. Rcady explicou que o ~'::i t- ,., forncceú· 0 segu .. inte .comunieado: Meu em: te1·mos ineqHivocos .. Deste dral· ni\o tinha' recebido elo Santo s!mo onde resplandecem :em. sumo· grau . geru:,, per.m.ità-se-me P.ropor: , ·, · · ·.,. · f l l co. ,Je a<·ordn ,,om a l'ol'mnla tt·a,li- d · · s <:: p I J · · ~ uma agencia· espec1oca, un< 'H a. <<Scgnnd9 ·um· telc.gi;ama da A gcn- mo o, por exemplo, expressou-se ·"· at 1·e qua quer rnstruçiio a l'C$))CI· todas as perfeiçõei; do coração 'de Cris- I) ·Que, tooos os nosso.s·socios de todo 
1 B. · · d "' , d ,, · 1 eional dos E~tados Unidos. isto I::, · ·~ 1,· XI J' · 1· D' · · l' t ·pe o.s 1spos. os"'~"ª os unH os pa. eia Rcuters, o Cardeal Hinsley fale- 10 · na sua ~nern lúa ~ 11·m1 ,e- . º· to... o mundo· sejam mvitados a implornr 

ra organizai• as atividades ela «N:t- por mPio de iuSlitukões privadas ~u~. ceu, hoje cm consequencia de um ata- demptori~», referi;1do-;;e ao comu- ,,O Cardeal Uin:sley foi um homeni o purlssimo Coração de Ma,riá "está con1. mais fervor a M!sericordia Div:ná, i 

tionáL Catholic · \Ve!fare Confcr,m- tonomas>). que: uismd atell': «Com fato ·não. queres de cara ter· aberto e sincero. Amou tão intimamente unido ao s .. cora.çã-0 por me.lo do Puris.simo Coração de Ma'." 
ee»,· durante· o tempo da guerra. l'or «A vitoria rle nos"os excrcitos uiia C mos, ele forma a.lzumâ, condenar em a Izr.e,1·a·. e a sua grei. Para est~ ui- de Jesus, que os bens de um sãcf .os ria; · «O arclcal Hinsley, il seme- ., " 
·111eio dessa: 01;ri'aniza<;;ão, como já w hasta parn gall'ar a ,cjriliza~ão - 1113,.s,,a os po,·os dá Uniiio Soviotica, ti.ma trabalhou e 01·ou, e sua. .bon• bens do oatro e os mesmoo, oa desejos II) Qu~ em nossas · JVistas :se ex., " ,]hauça do Arcebispo ( anglica-
· ihavia feito durante a ultima gnv,r- dis,;e 11101,s. Hea<l_v e,m· seu diseur,,o, 1 ·.J)ara os quais sentimos o niais vil-o da<le .. soube c,,011c1uistar-lhe muitos e interesses de ambos. ponha e 'se inculque claramente e coin no) , e: Cante!'lrnry, considerou · Se f i b t · tin · · · · · · 
ra mundial, ·foram postos a scrvi~o Ap,•na;, ~erdria para pt'evenir t-;IJ.1, 1 , · · afeto. paternal ... · Conrlenamos,. tiio afetos. Dele, pois somente podemos · 0 0 as a.ute, con ua o mesmo lrequencia a doutrina catollca, acer·ca 

sei o )JctJ,,o prmcipal o prorno- · · Pad Ga t J t · é d J · · 
da ·nação todos. os r. ecursos da [grej:t. dest rui6io. dr aennlo eom · o metod.:i ,·er· 0 cleseilv·oJi:i'rnen· to· clo 1301 _· somente, o sistema, scn3 autores, e repoti 1· o que di;;semos em nossa re u re e • a. pres nça. e . esus do culto do Puríssimo Coração ele Ma• 

. para, santificar o BatJ.,;ta.... que diremos ria; 
«Os grupos. catolicos efetívamen~e <'s1wt:1eul:ir rlo momento l'l\1 (1ue v:. chevismo. Como é sabido, pnh!i. executores ... , Ao. mesmo tempo Pio transmissão ele quarta-feira .ultima: de M.1ria, cujo Coração f,i uma mesma 

or1?anizados, como é o das !<'ilhas Ca- vemo8 - o <l<> 111n totalita1·i~mo agr~~- 1, 1 XJ solicitam orações cm farnr dos «O <lestíno info1tunado de· algumas_ . C . d III) ·Que se recomende muitíssimo àl 
., cou re~cntemcnte nnHt as tom cousa com o oraçao . e Jesus, por es- recitação. quotidiana. do· terço, jurito 

tolicas ,Ja. America· - disse Maus. ,ivo. O E'xito lwlico não p1'e;;er\'aru, 8,;licitando ora(;ões diarias crn povos da H,ussia. 1iações, especialmente a Poloni11, paço de nove meses? · oom a meditação· piédosa dos miste- . 
R,ea<ly....: têm, .nestes dias de prova, auto1m1fi1·amentr. a;, iu~tilt1i1lves. intençãó dos, Soviets. Hiusley «Por .seu ]ado S.S. Pio XII, na i1npresioriou ·. vi\'arucnte o Cardeal Do coração de .Maria ,de3tilaram as rios; 
uma: responsabilidade imensa dian- A i:.i,·ilízu(:iin repousa nas vcnfa- adquiriú amt)la notoriedade mensagem de Natal de 194:.!, disse Hinslcy durante os u!timos anos de gotas de sangue que deram a vida a 
te da.s exi2:c11cias do bem comum da ele~ imutnv .. i~ <IP C1·i,tr1 e na adesiiü .,. ·i 1 1- •extualmente·. «A l!?Tt',J·a /condenou sua vida, Em 2Tande 11u111cro de Jesus e do coração de Jesus saia a. lVl .Que para impetrar·a convei:sãO 

- untn" 1a pc o seu viol cn to or 10 " ., ~ · dJs pecadores e a ml·ericordia divina 
nação. -' leal ao Seu ex<>111plo de amor e ju~- aos alemães e poi' sua campanha os varias sistemas do socialí,:;mo mar- <le~lara_ções, .a ultima elas c1uais foi gràça. que .santificou a Maria. Tão acor-' sóbt·e 

O 
geiforo humano; se promóvâ em 

«Nenhum cidadão porle, nos tem- ti<;a. 1\ós que ·no;; Qloriamos em Sau em favor tio BolchevisIÍrn>>. . xista, e os condena lambem hoje, a de Natal de 1942, este alto Pre- deii estão ~stes dou; ss. CC. que eles se. honra. do Puríssimo coração de Maria:; 
pos ·qúe correm, assumir uma· atitu- nome, <lewn1ns nos erg1iel' valente- pois é _dever seu e direito. permaucn- lado· da Jg,reja defendeu energica- movem ao :nesu10 Impulso, agindo. uni-· 11. •. comunhão Reparador~ nos. primeiros 
de. de indiferenta ante as influ(,n- mentr ern rlf'fos11 .de Cri~to e de thdo No clia 22 do mesmo mê~, segu11<1a- te 1iresc1Tar os. homens ·de correntes meu íe os direitos daqueles que, por· dos num mesmo esp!r!to, com iguais saba.dos de cada mês; · 

· , · · 1 ·a 1· , afetos ,e desejos é até poduia. dizer-se, cias que ameaçam no país ·a vida dos · que é pol' Ele inspirado: so as:mn feira, múna transmissão efetnada em e influencias que põem cm risco sna sua naciona 1 ac e e ongem racial, com a mesma vida. V) Que em· cada, uin dos centros d<>' · 
lares. Estas influencias, como o ci- con~cg11in•mo~ para a palria e pai·a IDIOMA ALE:'IL\O, a gstação Ra- ·s·alvnção eterna» . .Ná u1esma" men- eram perseguicfos e despojados. Tra- Apostola.do da Ol'ação se tome nota,. iie .. · · e · b li d 1 Acaso não. é esta mesma união qúe nema, o. rad.io,· 'OS ·perioclicos el'oti- o mundo a paz e a justl!:a de 1•1-.- dia Vaticano comunicou· aos seLis ou- sfürem acrescentava com.· respeito aps ll 10u, portanto,. eomo a voga, o o· parada.mente, dois socios, do:i se<:ula~ 

- d f pretendemos alcançar com a devoção a.o 
cos e muitas outras, exigem ~l;:-,) to». vintes: povos sovicticos: «Povos cujos do- e ensor. dos clireitos do homem, tüo Coração de Jeslll3?"... res adultos e dos , ruzados, que ao me• 
mais que uma atit11de <le otimisrno H~fcrinrlo-se mais uma vez ao <<Realiza-se amanhã O solene fu. tes de valor e de -sacrificiõ conhece- pouco respeitados hoje em dia, <<He- . o celebr.e Pe. Enrique liamiére, S.J., nos cinco primeiros sal:iados ofereceralll 

NTc•· ' '! l' J ·1· · · · t · a comunhão com ó fim lndicàdo · A doentio· frente aos problemas eo- 1 · 0 ·!':i, li om. 1eary <1ssCJ que «a 1ieral do Cardeal Ilinsle~.,·. Na c1uaria· mos, como tambe.m· as an_!?l1stias e quwsca m pace»._ que fu_n.dou em 1861 "Le Messager ·du · · 
·' ~ soma dos soclos que· ofereceram·. eita~ 

muns· da ·sociedade. A sociedade pas- 2S de junho p11;s~ado. esta organiza- feira passada, irradiamos uma brc- ,tores, e aos qnais, sem cxcepção al- comunhões, sem por seus nomes, renie• 
sa por mutações. tão rapidas que 11.i- ~ão urnntinha 402 clnlies. dos quius ve biografia do falecido Pul'purarlo, guma, nesta hora de indizíveis pro- · · · · tam-se aoo Se'cretarios Nac!ona!.s ou aos 
nhum pai de familia ou professor i:,o- 281 pertellCC'll1 a Divisão :Militar {,le com um comentnrio sobre o seu tra- vas e lntas, Nos sentimos-unidos por . o F I.L M E ? PA $·T o·n 1· N. GEL,. e· . u s" . Edi~res dos Memageiros, que cuida-
derá. prever como será o mundo e:11 homens) e 121 a Divisão Industrial' balho apostolico. Voltamos boje a um amor profundo, imparcial e im- rão de que a Dfreção Geral do Aposto• 
que viverão o-s meninos de hoje, (de mulheres). Ne~tcs elubt>S; di:;;. ocupat··JlM do ilmtre extinto, a fim pc1-tul)avel e por um desejo imenso ApareceU: em Roma· 

0 
novo filme · , lado da. Oração eM tioma. · antes da,. 

e] h · 1 d l • t d E t l .., U ·• l d' · f' 1 t li t d · · · d Pois O "Pastor Angelicus" é a re• festa. do Pur'·simo Coraça·o de Ma. r'º• quan o. ·e eguem a 1c a e ma< ura. ,~s persos por o os os s aê os na niao, e e repu 1ar os ataques qirn ~e 1ze-. ( e pres ar- 1es o a· a, espec1e e "Pastor Angelicus"·, que· i'á . alguem 11 · t d d · "' = 
. 1. ,cc ia· m egra esse. rama que se re- nA .. a mostrar ao Sumo·· Pont!fice,· · tu• melhores esperan°as para conter o serve nm tJeSsOºl profissional c.om- ram, especialmente .por motivo de a 1vio e soeorro que rle·qualquer m,a- . disse ser ·"uma angélica visão do Rei- prese t - d s · to p d · .,,_ 

• " n a no coraçao o an . a r~. , do o que se r.enha, fú~ • erca deste cul• 
i·etrocesso social ,Jescansam naq•Je- posto de 5na ,homens e mnlhifres, e sua morte, e apreseutat· a verdade· neira esteja em nossas mãos». , no de· Deus no mundo". daquele Pai que faz chegar a sua pa;. to en càda.· Nàção. Os . concernentes .àa 
las pessoas que se <lecli<'am ao tr,~ . 1 . 1 t· 1 1 d dos fatos,· · «Em sua 01·a<;:ão pró paz à: Vjrgem A sua beleza está no .Proprio tema, · lavra aos recantos mais longínquos do · peti~ões. para que 

O 
Viga.rio de C_rlst1> 

balho Patr·1ot1·co (le·prote!!. er os ·1·(1ó.·,11·s arnc ª tgua qnan te a< e e emprega- S · · · · · d d · • t ·· mundo d 1 b 1 • 1· ' ... , , «Um mês att·ás, cêrta imprensa anhss1ma, transmitida em. i·ad10- numa ver a e que se nao eve em m1- , e e es .rece e ape os, sup 1cas,. · co11Sagre todo O genero humano ao· 
cristãos da mulher e da maternirla- elos subalternos. Estas estatisticns atacou O Cardeal Hiuslcy acusalido- niensagcm· de 31 de, Outubro' PP· ao ra que "agradasse ou constituísse bom invocações constantes. votds de espe- Puríssimo COi"ação 11,,. Marl:l.; não ~ 

f · t - · J · l espetáculo". · É um caso de "cinema rança para alem de todos os deses de. Entre todas as !'entes rn ema,, nao me #.cm.o imenso e sempre cres- o·de t.iaver solicitado. 01-a,·ões·parn O povo.de Port11gal, e repetida ·a S te · · • enviem à Direção O~ral do. Apo.sto• 
' ' sem atores" que. fica .como passo me;, peras 

para as mulheres valentes a. primá- cente numero rle homens e mqlbc- BLllchevismo no «dia do Exercito Dezembro, dia da· testa da- Jmacu- n,oi·av· 01, na' .hi'st· or.i·a .'do .ci'nem· a.· 0 :,p · lado da. Oração em Roina., mas os· Co• 
' t d I t' ~ V 1 1 C · · B ·1· d s· ~ ªst0r Angelicus'' é·ª vida e ª , .. Jeto.res as ·remetam cada um a.o .respe· • 

ra e, an es e qua quer ou ra, a Lrtm· res que. dedicam rnlt1nlariamt>ntc, al- .c1·melho», contrariando disposi~ões IH a once1çao, na . as1 ica e ao !VJas·seráo caso, tambem, de um fil- .projeção luminosa do· único Pai que ·. tivo Ordinario do lugar. ·(Note-se qua 
te do ·tar. , , gu 1 0 , rr e da sen t a das· mais altas autoridade da lgrc-. Pedrn, o atual Pontífice iínplorava o me'sem drama? não tem sentido sem os seus filhos, esta circulai foi escrita, anteriormentà 
' .Mons. Ready. fez ainda notar um mas 

1 
lras f.,) oldia,l ª b

1 
· :lhn ' ,ia de,Homa. O ataque.· chcg,m 110 seu anxi\io de :Maria· Santissima pa1·,t De ::fuaneira ''nenhuma. .porque s6 vive para eles, e é' ao mes- a data. da, Consagração Jo .· mundo ao 

aspecto importante dó N_CCS: seu para r~c1. ,~r os s ac os e tra ª a- au 0(l'e 'com a. morte do il·ustrc Prela- J D · · io mo tempo o Pastor. e o Redil. I=acula·do Coraça-o de ·,l\Ha..r'· _. 31 . d" 
. a cança r 11 ·paz: « :n ·a paz aos l · o,'. drama·. <le .. ·.· "P.astor Angelicus'; é o · ·- ·• "" " 

ceara ter rle emnresa jJri vada e reli-. dores, prn1>orcionando-lhcs, em r ... ·trfa ·do. L,llmos., com efci.to, nos·· .J·,,rnais ,,0 seJ)ai·ado· pel e · l , 1's ··' Os seus filhos são todos os homens. Otitub··ro de· 1942 .. por s. s. p1·0 vrl·.··l 1
• ' ' 5 ' $ · · 0 ITO ou pe O ,; - · drama. eterno·da propria humanidade. "P - , "" 

giosa». Isto pode ser dito - aci-i,s- clube, um amhienfc semelhante ao de 17 de '.\lar(:o: rO .Cardeal Hins- ma, e cm especial aqueles qu'e. Vos Podemos aqui deixar palavras de um pri:sth~an~~d~~·. é "o filme d;i pro- E tudo .isto, para concluir com as 
centou-:- de todas ª~ agencias 11ne dos lares gue ,J.sixaram:>, ley foi um ardente defensor da derlieúm.especial,devo~ffo,e em cujos cont<ilt)tador. autorizado do filme em Nó entanto, como cl':zem recentes palavras tantM vezes repetld.as: pelos 
constituem o USO (United Ser\'Íce aliani,:a da Ingla!.err:1 ccim o Bolche- larc_j, ·sempre teve um lugar de honra quesbío. noticias, 8 exibição do filme em ques- meninos. aos quais apar. ce a. Vil·gem 
Organizations). porque to.elas elas (De Noticias Catolicas) vi,;mo, o que o levou a Íh$tituir um ,·os;;a inmgrm hendit.-1, ho,ie t'rcq11c11- "Quem pensasse que a Cidade do . tão foi proibida na ltalia por ordem de Fatimn.: "Por a.mor de Jesus .. pel~ 
nasceram e se rlesenvol\'eram por mo- · dia ·de ora~ões ao, transeoner o 25.o temente, talvez, gnardada em lugar Vatic;ipo é só um oasis de paz e de do governo facista. conversão dos pecadores ,por' nOSllo SS. 
tivos religiosos. · aniversario do I~xercito Vermelho». secreto; à espera, de dias melho.resl oração. e não tarnbem uma rocha a Pa.dre o Papa e ewi r.epara.ção das inju- · 
. «Dirigem-nas livremente cida<lãos LEU e l'lWl'AG.ut o ~Morreu o bolchevique Cardeal · eon,luzi~o~ de novo ao rebanho de. cu.ias pés S!é desfazem as· ondas furio- rias inferidas ao Coração Imaculado de 

'particulares - asseverou Sua Excia. 'Ilinsley». Sob .esse titulo lemos: «.O Cristo; o unir.o e verdadeiro .Pastor!» sas dos. tempos, deixando na ressaca Dr. Durval Prado Maria". 
Revma. Não são, de nenhuma 111,.. Cardeal Hinsley pertencia' à categ·o. Nosso Santo. Padre Pío X [I oroll detritos e náufragos, rnostraria não ll:lêlllco ooullata , Unindo nossas ": .. ~ces a.os ss. Corações 

· · · cl · · t d 1 "LEGIONAJ"ll'"\ . ., · d J • · • compreender .. que realidade 'social ds Jesus e de Ma.ria, sou de v. R.evma. ne1ra, agenems a m1111s rn as pe.o _ , 1•1a os prega< ores rncansave1s que assim pela paz para. todas as na~õe;; R, Senador l'!'ulo t1,sldlo, lO , 
G P · t't • - l l I t - ,, , · . , imensa é a obra da Igreja, do Papa I Afmo. servo. T~".go J. Zelj, s. ·J. Diretor 

overno. ara que as ms I m<;oes ( e na ng a erra nao "e1xam passar. um· ho.ie afligiria~· pC'la guerra, e por snn , · s.o and •• Sala a 612 ·.' ta • u Geral. De. 1. do Ar:ootolado. ADVENIA''' 
t · · t • · · ~ó ·d1'a sem· cant·õ, r loas a·o B. olc'·e- · ·• b · S · d no mnndº· .na paz e na guerra, no (Es. "- da Rua José BontrAclo)· . .., nossa pa ria res1s nm rnvenc1ve1s ao:,, B DEVER OE t'OOOS ~ ., u . umao ao . a ngo da anta . l\Ia .. r.ó ·; único ;:lr,i>ln. da ·felfr•ir!ade cle todos os .. P.EGNUM TUUM!" · 

.ataques huroeratieos do governo nos · vismo .. FL:I. pouco tempo rmblir·on uina· Igre,in. ' · .. : •· ,. i hcmeriS. de todos os povos, sem dis- Cons.: ~~\~:· ~.,A1i:º horas Roma, 12 de setembro de 1942. fes•' 
temr.ol de !LPÔS .gujrra, Q§ ºididii.21 O S C. 4 l O t 1 C O S · ~art~ P~storaJ na qual exortu1a ós $EU U NDO - Q ·Cardeal lforslcy, · ' tinção de raças nem ele. latitucles"•. tividacte do santíssimo· No1i1e de Maria. . 

. i 
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Em defesa 'do "Sabado do Sacerdote" 

Pe. Adalberto ,de Paula Nunes,. S. D. S. 
1) UMA CARTA, 

Em seu numero 569; de 4 de julho 
p. i;,., o LEGIONARIO se referiu a 
uma missiva que lhe fora endereçada 
por um distinto correspondente. O 
ilustre missivillta sugeria à Redação a 
feliz ideia· . da instituição de um "Dia 
do Sacerdote". ll< 

.Nada mais digno de aplausos e dos 
maiores encômios, que , a insinúação. 
desassombradamente, catolica ··desse 
preclaro filho da Igreja, que compl:'e
endeu ao vivo o "sentire cum · Eccle
sia", hoje tão dificilmente' apreendi
do em certos meios-· católicos. Presti
giar .o sacerdocio. de Cristo. nos· .seus 
representantés, horu:á-lo, cercá,-ló de · 
dedicação e apreço, é; indubitavel
mente, um dos modos pelo. qua.l po
demos mais . poderosa e efica:i;rnênte 
resolver o grande. e lll.adiavel l)roble
ma sacerdotal no seu duplo aspeto: o 
cerdotais, a .cargo mais das bêneme
da arregimentação . das vocaçõe& sa
ritas "Obras das Vocações Sacerdo
tais", e o da sàntificação· l;lo clero, que 
toca mais de perto à ·providencial 
ideia. do. "Sabado :do .Sacerdote". 

rnultiplicanda sine necessitate", dizem 
íá os Escola.sticos. É o que p'aderiainos 
afamar no nosso C3$o,. 

Alem disso· o que se entenderia -por 
um "Dia· do Sacerdote''? Coni certe
za,. seria uni' dia -determinado .do ano 
ou mesmo de· cada mês, em 4ue os 
bons catolicos prestariazn sua home
nagem ao sacerdocio de Jesus .Cristo 
na pessoa de seus padres, promoven.,. 
do uma cruzada de orações pela san.,. 
tifi<lação dos. saéerdotes, ouvindo do 
vlgado ou de pessoas competentes, 
mesmo leigas, palavras de entusias
mo. é· de fé ·sobre .a grandeza, a subli
midade, etc: do sacerdocio. Nesse "Dia 

·do·.Sacerdote" talvez que se promo
vessem festejos externos, como sejam 
dramatizações convenientes e edifi
cantes, em prol da "Obra das Vaca~ 
ções Sacerdotais", conferencias publi
cas, ·etc. · 

Ora, tudo. isto encontramos no "Sa;. 
bado do Sacerqote", que é q dia por 
exéelencia . do .Padre, Não somente 
uma vez por ano cerramos· fileiras. em 
torno do sacerdote, mas mensalmerite, 
em um dia determinado do mês, num 
dia de Mai:ia; a Mãe de todos os 'sa
cerdoíes .. Nesse dia .os fieis · se reu
nem eni ·redor dó seu paroco em . que 
vêem. todos os padres, ·rezam e.se ofe
recem por eles, ouvem palavras' · im
pi;-essioriàdó'ras sobre . a missão do pa-

' dre · catolico, etc .. etc, 

J, O I A s· Ultimas novidades em JOALHARIAS 
· . . MODERNAS de ouro, rubis e brilhantes 

.GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Grande variedade em RELOG 10 S das melhores marc1s suissas 

Casa Ben,to Laeb 
RUA 15 

Joalharia preferida 
DE NOVEMBRO 

pela · alta sociedade 
N. 331 

HA 3 GERAÇõES 

ASSfMBLÉIA / GERAL OROINA
Rf A' DA A, S.. 1. A. 

Realiza-se hoje, às 10 · horas da ma• 
nhã, no Colegio São Luiz, a asseni• 
bléia geral ordinaria da Associação 
dos Antigos' Alunos da Çompanhia de 
Jesus em São Paulo. 

A' assembléia competirá · tomar co
nhecimento do·· relatorio .da Diretoria 
e elegerpàrte .dos membros do con• 
selho diretor; bem como• proceder à 
revisão , dos . e~t'1tutos, a-fim.,.de fir
mar orientação. nova, que· permita à 
Associação atender ·aó largo plano de 
desenvolvimento recentemente . élabo
rado. 

,Governo 
'.:í5i -ç- W ãT -- ·-·--. 
ArQuidio.cesano1 
· . .- - -- ·-11 ·•·•••-i• ~ e ... ,, ... 

·Domingo, dia l.o de Agosto rcs e professor de Filosofia, Portu,. 

CIA.,OE 'CIG"ARRQS ·so:u2fA: ·.-·Ç'RJJ.Z . 

Não precisamos ir muito longe pa
ra provarmos o qüe' acima 'ficou. dito. 
Quando o sacerdocio não é . devida
mente prestigiado· e .respeitado 'nos 
proprios meios .· catolic~, quando ~i: se 
f,tla mal do. padre, se rebaixa. sua_ p~
siçãó privilegiada ou se procura de:. 
negrí-la, se criticam s\las, ações e llC 
comentam seus ·defeitos reais o:u, ima-
ginarios; naturalmente que se· çlifieul,

. ta e · prejudica grandemente o· proble-

Agora nos.'.;res·ta. dizer alguma. pala
vra sobre ,, a . segunda dificuldade do 
ilustre· missivis!a; a ·saber, que o . 

3) O ''SABADO DO SACER
DOTE'' CONS.ISTIRIA 
MAIS ÉM ORAÇÕES ME
RAMENTE PRIVADAS do 

Antes da ·realização· da Assembléia 
geral haverá, por detenriinação . do 
Conselhq Diretor, uma missa, às 9 
horas,. em sufra:gio das almas dos RR. 
PP. :Manuel Gabinio de . Carvalho e 
José Gianella,. falecidos.· ein dezembro 
e · janeiro ultimo's. 

O FJxmo. Senhor Arcebispo sagrou guês e l~eligião. Trashidou-se dep?is 
solenemente o novo alta!.' rnór da para Nova l•'riburgo (Estado do Rio). 
Igreja Paroquial de São. Roque, onde lecionou fülosofia aos estndan
tendo durante o dia visitado várias· · tes jesuítas e dirigiu o <!Circulo São 
obras pàroquiais. Regressancto de S. · Luiz», associação religiosa que lhe. 
Roqúe, à tarde, Sua Excia. visitou serviu de tirocinio para se adestrai~ 
0 corpo .do Revmo, Padre Irinen na direção das Congregações Maria
Cnrsino de :Moma. nas, cm favor das quais empenhou rJ 

seu talento e cntt1siasmo e sacrificou; 
o melhor de sua exi!lteneia. 

ma das. vocações sacerdotàis ~ e-.seja 

DOCUMENTANDO 
dito d.e passagem - que é o proble
ma capital da Igreja no Brasil,. o pro~ 
bléma por excelencia . brasileiro, Qual 
será o mqço ou o menino que sentirá que ein Úrna 'série' de atos e· cerimo

. atração para um estadq de vida, nias pÚblicias, o que constituiria, se-

-3 quando este é I udibriado e menospre- gundo · suá · opinião, o · "Dia do ·.Padre.". 

Pe. Vicente Z.ioni 

Aspectos diversos do Espiritismo .. 

zado pelos seus proprios pais' catoli,- É 'uma suposição falsamente conce
cos, quando é ·achinéal!Íado no meio. bida alguem pensar ser o "Sabado do 
catolico em .. que . vive? , Como·. poderá · Sacerdote" . uma devogão consistindo 
descobrir e !obrigar a grandeza, a su- unica e exclÚ'sivamente em oràções 
blimidade, a santidade <;!e_ uma.· voca- privadas, individuais e não public11s. e 
ção_ divinamente instituida· por Deus, coletivas. Já · indicamos e frisamos, . 

Difítil .cousa dcfiuir o Espiritis,no. 
Já m1iitas ·vezes o tentei fazer. O:1-

has mais compulsei autores e nu:1-
j:a, me dei por satisfeito. 

d f l · · , quando ele. s. 6 ouv.e· fal11. r do.s defeitos quase·. sem ·querer, este ·elemen.to. ex-remota e um enomeno c1na qner ., · · , · 
e chamados escandalos .clericais? terior e ;publico que anuna o sunpa- · 

fazer filosofia. Em nossas considerações,· quase que tico movimetitó entre n6s, quando 
Tambem aqui nada afirmamos, por nos ·haviaµios desviado· do assunto. que discorriamos,. linhas acima, sobre o fa .. 

ora, sobre o acerto on as dcficfo,1- nos inspirou O pi·esente e , ll.iµnilde to· de ser o "Sabado do Sacerdote" 
cias deste julgamento. Conc!Úinws trabalho. Mas, fôra neecssario'pára fo- realmente o ·"Dia do· Sacerdote". 
tão somente qtte sob este ponto de calizarmos bem nitidamente a impor- De fato, é tão visiv.el, palpavel mes
l'ista o I~spiritismo se revesté de.. tancia càpital do bom 'acatamento que mo/este elemento .exterior d!l "Saba-

. f'l f" · os. ·sacerdo'tes devem encontrar .no do ·do Sacerâote" . que extranhaznoS urna parencia 1 oso 1ca, ou seJa, po- · · · · 
meio dos fieis, ali.ás tão 'bem cóm.pre- a dificuldade ·apresentada. Realmente; de· ser estudado e criticad.o sob o po!t• · . - , 
endido pelo .. noss.o 'ilustre. cons_últante, que fato màis exterior nao e o con-:-

'Após a 'sànta Missa, serão inaugu
rados os retratos daqueles antigos 
mestres, falando, na ·ocasião, um de 
seus. ex.:alunos. 

No proxímo dia 3 de oµtubro, ·a As-. 
sociação fará realizar o àlmoçó anual 
de êojúraternização, pr<>ssegl1,indo, as
sim, no· seu .objetivo de- continuar. a 
·possibjlitar o· estreitamento ,das rela
ções ·· de amizade que ligam os seus 
membros. 

GRANDE KERMESSE NA UPA 
' . . 

Estão se realizando grandes festas 
nesta· paroquiã;durante os dias 7 -
8 _,_;, 14 -·15 - 21 - 22-, 28 - 29 
do' corrente mês .em beneficio do sa
liio paroqúial, . nehando~se ,o largo da 
matriz e ~uàs · adjacentes completa
mente iluminadas. 

Segunda-feira; dia 2 de Agosto -
Sua Excia. celebrou' Missa às-' 8 ho
ras no Instituto Santa Maria das 
Damas Inglezas, tendo durante o 
dia atendido numerosas audiências 
e comparecido às 17 horas ao en
te1To do· Revmo. Padre Cursino, 
acompanhando o féretro a pé, jun
tamente com os Congregados Maria-
nos. 

Terca-feira, dia 3 de Agosto -
Sua E·xcia. atendeu pela man\Jã nu
merosas audiências, tendo, à tarde,. 
viajado para Pirnpora, onde logo· 
<leu inicio à visita canôtiica ao Sc[(li
nario :Menor Metropolitano. 

No ano seg·nint,e· foi a Espanha, 
ondt', junto à gruta de .illanresa, se 
recolhcii para fazer o .chamado «ter
ceiro ànq de provação>,, .durante Q 
qual se gravam na Companhia de Je
sus. os sulcos mais· profundos da per
feição religiosa. De volta ao Br,tsil 
perínaneceu alguns · meses no Co!~
gio Anchieta e aí fez,. no dia 2 de 
fevereiro de 1930, sua 'profissão re
ligiosai de quatro votos. 

Foi, então, destinado ao Colégio 
de São Luiz, onde cumulou o.s cargos 
de Padre Esviritual e diretor local 
{lo Apostolado da Orac:;ão e da Con
gi·eg·ação !liariana. No ano segninté 
t l ftll), foi nomeado Diretor Arquí-

-c1iocesano do Apostolado da Oração 
e da J<'cderação das Congregaçõe:; 
J\Iariauas, em boa hora fundada pe
lo Revmo. Pc. Jos~ Visconti, S.J .. 

Ató· mesmo os livros espírit~1 
geral, e as ouras dos grandes men
tores c1o Espiritismo, em particular, 
J1ão conseguiram cobrir esta lacn
lla, pois· cm nenhuma delas encon
trei uma definição clara, prccis1., 
lireve e completa do gspiritismo. To
~1os eles procuram dar a noção ,!o 
Bspiritismo; nenhum porem, a defi
~ição do .mesmo, 

to de vista da Filosofia. E é &ó! · ·1 · , · ·· · .., propondo, para isso, a .instituição de temp armos uma paroqt11a em .,,eso em 
e) a.s1>ecto religioso: ·· um "Dia do Sacerdote". torni> ·do seu pastor, num dia determi-.. 
«E~ terceiro lugar ha, a «doutri- Pois beiil. ó destemido ·e valoroso nado 'do •mês, tomando parte em atos. 

O · Revtno. Vigario Cgo. Marcelo 
Fránco, mais · uma vez· v:em derilons- · 
trando· O. seu 'jncansavel esforço para 
il realização·de uma.obra tão almejada. 

Quarta, Quinta feira, .dias 4 e 6 
de Agosto ·- Durante estes dois 
dias Sua Excia. esteve inteiramente 
ocupatlo com . ·a visita canônica do 
Seminário :Menor. · Do Colégio ,de São L\liz, passou, 

em 1934, para a residência de São 
Sexta-feira, dia. 6 _ . Sua Excin. Gonçalo, de que foi Superior até o 

ano de 1940, continuando como JJicelebrou às 6 horà~ no Santuario 
. . * * ;~ 

~- Qual ;'t ràzão disto'! 
- Sem'duvida, a multiplirida<le t1e 

;tspectos sob os quais o Espiritismo 
· ))ode e deve ser com;iderado; eicnti
ifico, filosofi.co e religioso. 

Note-se, _é11tx·cta11to: uma cousa ú 
ôizcr que o Espfritismo tem um as
pccito cientifico, filosofico e religiú
so,. e outra, ·que elo é realmente uma 
Ciencia, li'ilosofia ou Religião. Reves
tir o asIJecto do 11ma.cousa, ,não é ser 
esta iuesma cou~a. 'l'er Ílma feir;:;,i 
t,ien'tif'icn, filosofíca Ou religiosa, ;;er 
P-studaslo sol, o prisma dn Cienci:t, 
l<'ilosofia ou Religião não é ser ::icn
tífico, raeional ou teologieo; muito 
:menos é eon~tituir Cicncia, Filoôo
:fia .. on Heligião. · 

Negamos, 'portanto, contra os E,
pit·itas, que o Espiritismo seja Cicn
çia, Filosofia ou Heligiüo; porem il1J
fonclen10s, contra c.el'tos inimigos do 
Espiritismo, mais· zelosos e be:n in
tencionados do q·ue esclarecidos, qun 
fL Do1itrina karde~ista se re,;,este de 
~1ma modalidade cientifica, filosof'i
~à e religiosa, ou :mesmo, que possa 
, dcvà. ser· estudada sob esse tripli
~e ponto de vista. 

Aliás, aí está. a ·palavra auto: i
!;:ada dos nossos 'Bispos do Norte ,!o 
Brasil, na mollumentnl Pastoràl Cu· 
letiva contra o I<]spiritismo. pnhli
~ada em 1915, e ainrfa, hoje de tanta 
recomendação .e autoridade. · 

Vejamos. 

· 1«Ifa uo Espiritismo ti-ês cotvn,, 
· ;'rnjo conjunto o c.onstituem e que dc
~emos bcn1 <listinguin. 

a) aspecto cientifico: 
{<Primeiramente ha «os íatos>i 1u 

~fenomenos» mais ou menos extu
;>rdjnarios, que· nas sessões espiritas 
Je realizam»: ( Past. Col. 1915) 

Com efeito. Núo negamos a cxi~ten
~ia; de fenomenos cxtraordinarios, 11:is 

J,essões de Espiritismo, fenomecll<,s 
cuja realiclade é por vezes incontt:!,
tável, embora haja tambem m'.Iita 
i:!ousa e.xplieavel perfeitamente pc
l~s descobertas cientificas, a !cm (Íc 
:nniita fraude conciente ou incKud
entc. E' o proprio Karclêe quem o 
diz e o reàfirmam Leão Denis e mui
tós. outros espiritas de renome. 

:N'ada afirmamos, por ora, sobre a 
tiuisa <lestes fcnomenos. Dizemos 
apenas que sendo eles· sensirnis, são 
susceptivcis de estudados e controla-

. rlos experimentalmente. Neste senti
.. i!o o Espiritism<;> -se reveste de :un 

cunho ou de Ulll aspecto· cien tifieo. 
~.xperimental. 

b) . aspecto filosofico: 
«Em segundo lugar aparece a «ex

plicâ:ção espirita» desses fatos, ou 
por outras palavras, a «teoria espi
:rita.»: (Past .. CoL 1915). 

Depois de verificar a cxistencia. 
ilos fenomenos, querem os espiritus 
étjuizar sobre- a causa dos mc:,r.nos. 

. Visto como as questões de eansa-
1idac1e são de cunbo ncccssaria:nen
te filosofico, · ajuizar sobre a cau~a 

OJ>ORTUNIDADE 
Novidade da Eur,Jpa 

Vende-se uma patente de 
, . . brinquedos 

Cartas por favor a BRINQUEDOS 
pe1·a esta redação 

na espirita», conjunto de supostas orgão da imprensa catqlica . d~ nossa publicos, exteriores, como,, sejam_ a 
revelações ou mensagens 'dos espid-, · Patrin, 0 LEGIONARIO, . deu cgmo santa missa, a sagrada comunhão, 
tos». (Past. Col. 1915), resposta à proposta do seu corre,spon- etc.? ·Que cerimonias piais. pu~lfoas ·· 

Finaln1r.nte, o Espiritismo indica, dente, indicando o "Sabado do Sacer· não são as orações feitas emd . coniumd ' 

êombate· · contra a tuberculose 
A ~rin'.cii;,aÍ · ~ausa de · mortalidade 

do Senhor Bom ,Jesus, tendo às 10 retor Arquidiocesano <lo Apostohrlo 
,. da · Oração até 1941 e como Diretor horas assistido pontificalmente "' 

f · ·1· do.te" comõ sendo a .sol.uçãomais pró- discursos feitos.em honra• o sacer o~ para os enomenos que se rea 1z:.un . e1 . . f cio . :festinhas· promovidas em benefi-
nas suas sessões, uma cansa!Jdade de priamente adequada,· f _i,z. e satis a- t:io' das _voc

11
çõés pobres? Pois,. tudo 

Ol·de11i t1·a11sccnclen te e 1·el 01!riosn, :,,,1. teria .. Esta resi;,osta, porem, _'não O sa- · , · · · 1 · "d · d "S 
- · · tisfez, de _todo. Para, ·ele, 0 ; pr.iclaro isto ·e compative com a 1 eia- o ·. a-

perio1· à naturnza, e cuja existenefa . missivista, 0 "Sabado do ... Sacerdote" biido do Sacei;dote", e seria .altamen
some11te pode ser conhecida pela re- não pode substituir O ''Dia do Sacer- ie' desejaveL·à _realização de tais pen
velação. E' a ação dos cspiritos que dote", por .ser aquele . uma ·devoção sarnentos, Poderiamos entender tam-. 
yit·em e povoam o mundo .do alem, consistindo apenas eni oraçõt:s mera- · bem por tim ''Dia do Sacerdote" à de-
ilumihando e doutrinando os habi- mente pdv~das, enquando ·o .ultimo, signação: de: wn ,determinado· di;i. .do · 

d a Seu Ver, Consistiri'a em. '""'a.,s·erie_-dc ano, nll .qual ,prestaríamos o nosso tantes e nquem. . _.,, · · · d · ·t ·. r ..,- e 
· cerimon.i_a._s extern_ as. . . ·· .. ·. . . , . preito . e am9r,. resP;1 ?i VE;_ne_ a,,a? . I·',111 l1,·11·1non1·a co111 e~.t.a e·. vpl1'eac-u-0, · .. · · - ·~·""- ,a·o· ·-·a"""doh•o·,·1tlstittii.do, ---r - ~ • Por "'isso·,· ''aêÍrióristrãr. em.iif"no1f''dófs, ' 6'"·•-U' ·,-~ ~ ... ~ . - . · · · .,w 

procu1·am arquitetar uni verdadoirj .Ncsso·.senhor JesUJt Cristo. Então te.-
! l d f • • 1 . pontos que seguem,.que ol''Sabado d~ r:~..;..o·s 0· "Di"a·do P.a.dre". como.·temos emarnu 1ac o e ·ª ·ll'lna~oos .e ou.tn- · d " - dif · d "D" d =" 

. Sacer ote nao · erenc1a . o 1ª <? .0 "Di'a do 'Co. ngr .. e.gado inarian.o. ",· o nario-rcli!dosas as mais ím .. 1)ro.ccdcn'. ·s d t " ·· · t b · · · • eons·15· 
- . acer o e e .que am em rui.o . - , "Dia do· Missionario"; · etc, Çreio ser 

tes e gratuitas. te unicamente em orações p~·ivadas. mâis neste ·sentido que compreende o 
Donde o seu aspecto religioso. caro amigo ::._ a quein, desde já, íi- . 

,. * * 2) O "SABADO DO· SACER-. can:i, aqui expressos os nossos mais· 
Conelu:;,1o. 
Polo exposto já potlemos adeanl.a,·; 

O E.,piriti,mo pode ser esttirlndo &'lb 
. o prisma <ln Cieneia experimental, c!a 
FiJ05of'ia racional e da Religião,· po
rem não é nem jamais poderá ser 
urna verdmJ1;int Heligião, Filosofia 
on Cierniia. Quando nmito será lllll'.l 

falsa n,Jigiào - como tantas outras 
-; uma filosofia cn-onca, para nu

.mentar o numero infinito das ..iá 
existe11tes e uma ciencia de nome e 
npal'encia, jamais de autoridade' o 
objetividade, 

DOTE" NÃO SE DIFE- sinceros e leais -agradecimentos, pelo 
RENCIA, · EM NADA, DO alto . conceito . genuinaritente catolico, 
"DIA DO. SACERDOTE.". · d 

A diferença que existe . ou ·l)05Sá 
existir é apenas aparentemente. É uma 
questão. de termos. Tanto assim que, 
em alguns países; o "Sabado do Sa·
cerdote" foi batizado com o nome· de 
"Dia do Sacerdote" ou "Dia, Sacerdo
tal". É o caso da Italia, onde os folhe
'tozinhos de 4 paginas da "La Giorna
ta Sace1·dotale". (O Dia do Sâcerdote), 
profusamente dífundidos · por toda • a 
Península ita!iéa;· absolutamente nao 
se diferenciam do nosso folheto de 4 
paginas, co'nheeido por· todo: o BtasH. 
É por que, o titulo, a denominação de 
"Sabado do Sacerdote" é um elemen
to extrínseco· à · obra providencial do 
Pe. Pascoal Sclunid, S. D. S. Portan
to, não afetando o ·elemento. proprio 
e constitutivo da ideia. · Por esta ra
z5.o, a Inglaterra, a Espanha, de11omi-, 
naram .a ideia· do Padre salvatoriano 
com o nome de "Quinta-feira,do Sa
cerdote", por· motivos peculiares: E ,os 
Santos Padres Pio XI .. e Pio XII,· 'a.,. 
bençoando e aprovando o·"Sabado.do 
Sacerdote" falam· do ''piedoso exerd
cio dé oferecer, em ·determinado dia 
do mês, a santa missa, !1- sagrà<ia .'c.ô
munhão .. " · Assim se exprim4"am os, 
dois grandes · Chefes da eristandac!e 
po1· saberem que o "Sabadq · do Sacer
dcte" leva nomes diferentes ·em outros 
paises. · ' · : . . 

que. :faz. do. padre - que' compre~n e 
o virtuoso missivista poi,- (!Dia do S~
cerdote". · . . · ,, 

Outra vez respondemos que sua 
louvavel ideia é compatível coni a 
do "Sabado do Sacerdote". Entra 
no lleú i:iuadro, no seu progra
ma :de açãó. E Jàzendo nossa a respos
ta do LEGIONARIO de ·1 de agosto, 
transcrevemos! "Quem , sabe se, para 
incentivar o "Sabado do· Sacerdote" 
poderia . ser feita uma , cerimonia pu
blica todos os anos"? E frizamós mais 
acentuadamente as palavras que se
guem do mesmo destemido hébdoma
dario ·.catolico . dé São Paulo, no seu 
nuniero 573,. de 1 do corrente: "É 
questãç, .a· ser examinad? e tratada _di:.. 
retamente. com a Autoridade Ecles1as
tica; unica compe,tente neste assunto". 

é::oncluim·os, apresentando nossos 
paral;>ens ao piedoso missivista que 
manifestou tão acendrado amor e vi
~o interesse pelo i:iosso problema sa~· 
cerdotái. No dia em que os catolicos 
brasileÍros se. interessarem. vivamcmte 
pd0$ seus sacerdot~s; em· que o "Sa'." 
bado do Sacerdote" ajuntar-se-á .à. 
grande e. pre~tigiosa ''Obra. das Voca
çõ~s Sacerdotais': par<\. trabalhar, om
br~ a o~bro, pela solução do proble
ma sacerdotal de •nossa Patriá, tere
mos dadó ~ grande passo por ·essa 

· grandé ,causa!. 

... infantil na Irlanda é a tuberculose, 
pêlo .que o . combate a essas molestia é 
urna .grande preocupação· das··obras de 
àSsistenda soçial •. 

O Preventorio de Santa Maria; em 
BaUyroan, a cargo · das Irmãs . das 
Meréês é · uma grap.de instituição ir
.Janélesa, que f!e preoi;upa com e~e 
problema, .i,br~gando creanças 'de me
nos de. cinco anos,·· atingidas de tuber .. 

;,.c!;!l~e,,,Dllnd~~u./ap9i9'.,l\.-,ess_á,,.Qbrá;·; 
o EXino. e Réfuio. Mons. John Mc
Quatd, Arceb~po de Dúblin,. ofereceu, 
recentemente, val~oso donativo 'à Su
periora da ' comunidade, afirmando, 
assim, o valor da referidá' obra. 

SCIENTIFICAMENTE 

AS SUAS fERIDAS 
• Pomada •ec:cativa Sõo Sebast!õo 
combate aelénlilicament• Ioda • 
qualquer alleccdo cutaneo como 
selam: l'eridas em qeral Ulceras. 
Chagàa antigas. Eczemas. Eiyslpela. 
frieiras. Racha_g nos pés e nos seios. 
Espinhas. Hemc.rroldes. Quelmado
raft, Erupçóea, Picadas de m0$qu11oa 
• i?lsectos venenCtSOI. 

r •1L. _ ,_ 
. ~ 

!!! .. ~~!~~!~.~-~ 

mm C3? 

da Federação das Congregai:;õcs Ma-· 
solene Missa cantada, da feSta do rianas até o dia de sua sa:nta morte, 
Senhor Bom Jesus, tendo .ainda as- . 

o.corrida, às 18 hora.s do dia 1.o <l~ sistido a outros atos piedosos <lo 
agosto, no Sanatórió «Santa Catari-

dia. na», de,sta Capital;' , 

Sabado, dia 7 _ Sua. Excia. re.· A ninguem escapa o vasto ambi-
cl P . a pela manhã to em que· exerceu o seu apostolieo gressou e irapor , . · 

1 
· D' ~ 

tendo atendido cm Palacio varias ; zelo, pr1:1c1pa mente como~ 1retor :'ª 
d. · , es· 1·a0 a} s 16 horas ; Federaçao <las Congr'egaçoes :tv!a.ria-a u macias e pr 1c 1 • . · r À · - · · t 

uma reunião da Diretoria da Esc,o; . ,,;as. : d s rct:nio:s. ~ensaiÁ ª eara .g · 
í~. de Se1·viço, So~ial, visitando <1e1 / ogo~ . o dseu cen. usiasndio. . s cone~a-

.· . t · 1 · 5 de bndencias dtt men-\ t.raçoes os ongr~g~ os 1mprcss10-
p_ois 1°< aEs ª 1 P · ,t navam pela gran<l1os1dade e ordem .• 
ciouac a ~sco a. Q 1 b · - d'f d' l . . . • ·t ue e e . ens nao I un iram nas a -

As 20 horas Su~. Ex:rn· visi ou a mas os Retiros promovidos pela Fe• 
Qttcrmcsse da Acltmai:n:0 , Pm bene- · deração, prínei;palmente os pregados 
ficio elas obras da Igre:1 ~l, ·11. ('.e pelo próprio Pàdre Diretor, que chu• 
Nossa Senhora do Carmo \,a, Ach- gou a reunir .em tôrno de.sua cátedra 
ma1:ão. mais de 2.000 retirantes! A nova se

CURIA METROPOLITANA 

.A VI SO 

:Falecimento do Revmo. Padre Irine.1r 
Cursino de Moura,, S.J., Diretor cl.a 
Federação · das . Congregações J\,fo. 

ria.nas do Estado de São Paulo 

Quem aos 5 de março de 1941 :1,
sistin às manifestações promovidas . 
,por ocasião do jubileu sacerdotal iio 
Revmo. Pe. Irincu Cursiilo <le Moura, 
S.J., muito longe estava de imaginar 
que tão ceclo, .com apenasi 50 anos 
incompletos, o viesse colher a mor
te. 

Nas~cu o Hevmo .. Pe .. Irineu Cur
siüo de MÕura, S.J., em Taubaté, aos 
13 de a<>osto de 1893,' sendo se!Js 
pais o ri'"r. Cursino de 1,Ioura e D. 
Elísa, de Abreu. Fez ·seus prim•!Í~os 
estudos no Colégio' de São. Lufa,. de 
Hú, onde se matritulam em 190-1. 
Passou daí para o Seminário Menor 
de Piraporu, que frequentou _quran
te seis anos, de 1905 até 1910. Trans
feriusse depois · para o antigo Semi
nário Provincial de São Paulo, onde 
fez os estudos de filosofia e teologin, 
terminados os quais recebeu das 
mãos .de Dom Duarte Leopoldo e Silo 
va a ordenação sacerdotal; no dia 5 
de março <le 1916. 

de da Federação, da rua Con<le de 
Sarzedas, com suas obras .dé setTi-' 
ço soda!; a Casa iié descanso e r<Jti. 
ros de Baruerí e a Obra das Voca
ções foram frutos opimos da ativi• 
dade dessa gra:ndê alma de apóstolo. 
Quem pode esquecer o pij,pel que de
sc;mpenhou durante o ultimo Con-.· 
gresso Euea:ristico Nacional, estimu.' 
!ando multidões de homens e con
quistando-os para Cristo 1 

Na Santíssima Eucaiis.tia e na ora
ção ia o Padre lrineu Cursino ~le 
Moura beber o nectar que o tomava, 
incansavel para as obras de Dens, 
Apesar das· absorventes ocupações, 
ní[o sacrificava nunca os seus exer~ 
cicios espirituais, que reputava ir.. .. 
dispcusaveis às suas obras de zelo. 

Com o coração oprimido de sau
dade e de· tristeza, só resta à Ar,pi
dioccse de São Paulo pedir instan
temente a Deus que suscite novos 
ap6stolos da mesma rija 1têmpcra do 
finado Padre Cu1·sjno, para conti~ 
nuar-lhe as beneméritas atividadrs, 
sobretudo no setor das Congregaçõ,is 
l\farianas. · 

O que, porem, vingou entre ·n6s foi 
a denominação de "Sabado d~ Sacer:-
dote", seguindo nós . o·. exemplo .da 
quase totalidade dos paises · onde ·~ 
"Sábado do Sacerdote" é conhecido e 
praticado. A ideia se · aclimatou e foi 
batizada com o nome de "Sabado do. 
Sacerdote", havendo recebido uma 
aceitação tanto simpatica · como uni• 
versai, como provam as, cartas- que· os 
Senhores Bispos . nos_ :enviaram. 

HSTA. DA POLONIA MARTIR 
No mesmo ano, .a 7 de scte1nlir11, 

inoT,,sou o neo-sacerclote no n,wié 
ci;do da Compani!ia de Jesus, que 
funcionava, então, nà Avenida Hú
drio-ucs Alves, na Vila Mariana. Aí 
d cu" os pl'imeiros passos na·· vida. re
ligiosa <la Companhia de Jesus, sob 
a diroção do Rcvmo. Pe. José. Dàúti, 
S.J., que foi o seu Mestre de novi-

Sua Excia. Revma. o Senhor Aree• 
bispo .Metropolitano que sempre teve 
o Padre Cursino de Moura na maior 
estima e a'feii:ão, recomenda aos· su
frágios do Rev·mo .. Clero e fiéis do 
Arcebispado a santa alma <lo virtuü
so Sacerdote, que soube servir :)Om 
tamanha honra e lustre a Igreja, a 
Pátria e a Companhia de Jesus. 

São Paulo,-1.o de agosto de ·19'13 
- Cônego Paulo Rolim Loureiro,. -
Chanceler <lo A r"rhi<spnclo'. 

Por conseguinte seria desnecessaria 
a introdução de 'lJm( "Dia do. Saéerdó
te", quândo este existe e. é conheci
do por todo o Brasil, "Entia nón sunt 
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Na Polonia católica deste «O }.H. 
!agre sobro· Vistúlu todos os anos 
se celebrava no dia1 15 de agosto o 
dia da Vitória sobre as forças das 
trevas ;que por intercessão da Vü·
gem de Gzen&tochowa, alcauçon o 
•:aloroso soldado polonês. Por isso 
este. dia foi escolhido pela, nação · co- · 
mo «Dia do soldado», e «Dia da Vir
gem da Vitória». 

Neste, ano, este 'dia recebeu por 
força. .· dos acontecimentos, o cunho 
todo e~pecial o soldado polonês eho
ra · a 'iwrda irreparavel do- seu gufa, 
na ttajetoria penosa de lutas: amigo 
no. crilio, consolador na dor, o· so1·
'i·iso .. esperançoso· tlo ·dia melhor, -
GENERAL LADISLA.0 SIKORSKI. 

General Sikorski, em cujo peito ba-. 
tia>o coração .do Soldado e do cat6-
lico que tomou· parte saliente na Vi
tór1a. de· 1920, ,que soube .levar O. nO• 
me :da Patria, nos d~as mais tri:stes 
-.- o; Sr. Churchill que teve em Si
korski .seu melhor colaborador e já . 
!)' distinguio como batalhador. não 
~' para sua pátria.~ mas ;eara todii 

Humanidade - ~m novo Kosciuszko, 
eliminado· misteriosamente, · é mais 
uma vitima, que, da Luz eterna ,an
te o trono divino, pede a Vingan!;a. 

ços. •rcrminado o· primeiro ano <le 
~i\. Colouia Polonesà. g-niada pP,]o noviciado, foi-lhe confiada a dire-

Rcvmo. Sr. Pe. Paulo Sliwinski, fa- ção' da Escola. Apostólica, onde ma-
rá. neste dia 15 de agosto como.de nifestou eximias dotes ele formadot. 
costume, uma . comemoração religiõ- Feitos os votos religiosos, foi trans- · 
sa-civica A missa celeb:i.ada no altur .ferido para O Colégio de Santo In.í· 
de Nossa Senhora. do Czenstocho1va, cio, <la; Capital F'oderal, onde· se clis
serf à11 .11 horas, no santuario de . , tinguiu co.rno J>ref'eito e professor. Do 
Nossa Senhora Ali:.:iliadora, ã pra~a Rio de Janeiro, ein l!J20, sef,"lliu pam 

. Ccl. Fcmando Prestes... ,,Vais, prês le Puy (Fl'anç:a), e aí re-
A Associação de Nossa Senhora. ce capitulou, no escolasticado da pro

Czenstocho,va convidá a 'todos os pó- , vincia de Ch,i.mpan.ha, ·toda a ri!o~ 
lonoses e os amigos da .Poloui.a. para· . sofia. No ano segu~ute passou ·a E:ig
toruarem parte nesta comemoração, hicn (Bélgica), onde, depois de pou
solidarios com. as tra:di~ões. co mais de nm ano, se capacitou à 

Avisá-se, ainda, que no dia 26 •1t• prestar exame de toda a teologia 
agosto, dia liturgieo de.Nossa Senho- «ad gradum». 
ra de Czenstocl:iôwa, vai ser celebra- Voltando ~ pátria, foi pelos Supe-
i{a a missa 'em honra à Virgem SS. riores destinaclo ao :Colégio de São 
de Czenstochowa, Rainha da Polo- Luiz, em São Paulo, onde ocúpou, du
nia, As 9' horas,no mesmo. santuario, rante eineo anos (1923-1927), os car. 
Cen~to. d~ 9!)!o~· ;E'c:>,loª~~;óljcª• gos de prefeito da divisão dos mai~· 

', 

CABELOS BRANCOS ••• , 
1 

Envelhecem 

Faz· desc1parecer e 
EVITA-OS S~ TINGIR 

' 

Emporio, Padaria e 
Paranâ Confeitaria 

Gêneros 111imentt-ios. pães e bis- · 
· coutos -de todas as qualidac!es -

Apronta-se l!!Dcom .. ndas. para ca
samentos batizados. "soirées" etc. 

AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.o .1197 

FONE: 7-0553 
·, 
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A Bolivia e seu presente desenvolvimento economiçp -social 
Os- entendimentos amistosos Brasil-Bollvia· 

' .' . . --
Ao tra11-scorrer a data r.~axirria da 

J~.:.b~·c :!.1a;Cic b:!i";!an.o., o::-:-:-t~.u:~o .:!:1::...1 

transportar para estas colunas alguns 
clados robra este pais que,. iião o\Jstante 
a pouca Iigaçáo até agora eictstente, sem
pre manteve cóm o Brasil os mal:: cor
ltiais laços de ami~dE., e.streitact,,s cada 
vez mais nos rcciprocc.s tratados de irÍ
tcrcambjo e boa Vi.siuha,nça. 

Ainda. agorà, os govenws de ambos 
:pa!ses- acert .. ram medidas de grande 
ialcance, cujos frutos começamos colher. 

Bolivia, país eminenteme1,tr r.atólicn. 
11ão poderia. ter outras· diretrlus que 
não fossem as que tomou, de · espirita 
inteiramente cristão. 

Aos Rcvmos. e Exmos. ··;srs. D. Abel 
Antez3.lla y Rojas e D. Daniel de Ri
heros, Arcebispos de La Paz e Sucre. 
bem como, aos Exmo.,. ,Srs. Bispos <! 

Clero . da Bollvla quere1nos manife!tu
nossas homem1.gens por tão bi-ilhàut11 
ütoria. ·· 

O tirw de ter .. o Presidente, 'Pen11-
nmda 'determinaélti e man\iado in
cluir nas escolas bolivlan.as Q ·ensino da 
:religião católica como di.sc;dpli.na ncces
saria à fovmaçã.o do v&dadciro clda
<ião, constitue mri belo ·t-x,,mp'.o. 

·-O sr. Consul ,;ta Bolívia em ,São Paulo, 
dr, .Albert\) Palacios, autoridade em ;,s-, 
~noos· economicos e financil.róS. pois·. 
já exerceu por tres vezes o cargo de 

· :ministro de Estado em seu· pa.ís. nas 
pastas das Relações Exteriol'ts e Fnzén- · 
ela. alem dos cargos de ~o.risuJ nos ts
tados "Unido~ durante de,:, ano~ e ,Pre
sidente do Banco Central, dé que foi 
c.rnador, seria a, ~s.s,1p, indicada pflra 
faller um 1·elato l'ione~to . .wbre o país 
amigo. por cujo motivo agazalhamOI> as 

_jnformaçõas .abail«,o fornecidas por ss. 
cin cntr~vista. cóncedida a Agencia No• 
tÍc!osa. Sul Àmericana - "Asapress": 

"Como a essencia da füántura e in
formação 'ornali~lica é Q estilo taconi
co e. a ar~ .·cte .apresentar fatos cuJriü
J1antes. FACTS como dizem os a111eri
canos. limitarei aqui· àquele.~ de m~.is 
evidenci$. da viela econom!ca da Bofüia. 

:.\IINERlOS E COl\lERCIO 

:Bolívia é sobre ·tudo um?. terra mi· 
helra. e desde que ôs primeiros conquis
tadores escalanmi as sua.s. cordilheiras 
andinas até ho.ie e1n dia. ali se escava 
o solo por seculo: sem cessar, extrain
do ouro, prata; estanho. antilnoniu. c:>
bre. · zinco, ·chumbo, asbestos e· enxofre, 
Jssi) que constitua énvicfaveis . récursos 
pa.ra. uma. nação todavia pór um extra
nho i)aradoxo. ao mesmo tempo que pro
porciona certa claei,e de riqueza., tem 
iido causa para ·qu;, a agi·icultura -e ou
tras industrias se .. desenvolvam muito 
paulatinamente. obrigaiído-nos à~p<'n-
1:ler . do csüangeir<í P.m . artigo,q de !-;~i
mcira necessidade que são de· fB cii ~FO• 

rluçáo na Bolívia os qua!.i por cstl\ razão 
l'stão sendo produzidos somente eiu pc
<tuena. escala. Em n<>..ssa.s terras. ,:.d) fa
to de se encontrar entre os 11.o e 23.o 
g~·'.l.us de latitude e ,devlcto ,taml.iem ao 
seu sistema.· orogafrico· a.ndino, que cui
;.Jina em·.altlssimns moirtanllas. sé cu!-. '. .. · .. , ... 
tiva e é possível faze-lo, éfo grande es
c:,,la, toda a clru,.se. de cerenis, \·cgelais, 
frutas ,e 'desde as planfas polares' às 
equatoriaí.$. · 

Neste momento. a 'Boli\'ia c~nt:•ibue 
lJCra a ·nobre causa.' das democmcias cnm 
minerais valio~os e indispénsaveif; e ainda 
com . ó intuito ele !!Stimular es.'>3. µro-

. dução .. o Governo da Nação .decretou a 
mobilização. industrial Mim de emlar 
estes · mincra:s ém quantidades sempre 
<'rescentes ·aos Estados Unidos e Ini.:a
terra. 

A. exportação no ano 1941 alcançou 
n impcrtanci..'1. de BsS .l.226.023.000 e 
:se constituiu prínclpalmente de estanho e 
outros minerais . sendo ·secundado na' 
urdem vegetal pelà .. bOrra~a. quina. fo
lhas de coka e ainda, µo1 ultimu de 
gado e· coc1ros. N J· . i:nesmo periocio as 
importações atingiram a. 13.s~ ••...... 
l.087.6ii8.881J • ..,.. Os prÓdJt\Jh exportadoõ 
fo1;am · embarcadÓ& errt q1ta~i sua totaii
dade para· os Estados. Ui1ido~ e Ingla
terra; e as im))ortaçõcs· Joi·a\n feitas, de 
acordo com seu v!\1or. cios Estados Uni
dos, Argentina. . Peru. · Chile. Brasil 'l 
outros países .. É significlÍtivo notar que 
a partir, de 1942 as, imporLações de ot'i
gcin do Bra~il te1n aumentado con:,i• 
c\eravelmente, poclendu-se dizer que àpe• 

.:nas 1:eccntcmente :oi iniciado um ln• 
tcrcambio .c.omerclal . positívtJ. Um . dado 
:isolado comprová. essa .afümação: NO 
nno de 1912 foram enviadas d~ São Paulo 
1JCr mar ( vla estreito de Maga.lllács) 
mercadorias manut.turadas num valor 
ele .crs 2.000.000 'ao passo que nos cin

. co primeil·os meses deste ano toram fri
tos' embarques de mais d~ Deis i\!Jlhões 
de Cruzeiros. Estes , dados reforem-~ 
apenM as ·exJ)Ortações efatuadas • pelo 
Estado de São Paulo, sem incluir Rio de 
·Janeiro e outros portos _do Bra~i!. 

l'ET\tOLEO 

Os poços pctrolifere& · que se mcon~. 
tram cm procluçáo e os· estudos de ex
~ôloração · praticados em , var!a.s regiões. 
demonstram que a Bolivia encerra ·ccn
sideraveis reservM. ele petroleo. 

Rl":CEITA OltÇA:IIENTARIA NAClO• 
:',.\L t; SITl',\Ç.'iO l"l:'.'1.\:-i'ÇEIJ.U. 

As arrecadações da n:i.ção sob1·e lm• 
1,ostos inte-rnos (renda e outros) e. ·di· 
reitos 1!.lfandegarios em 1041 .foram de 
B.sS-- 936.007.983 e em 1U2 de Bs ,' •.• 
l .Ôl 7 24L629 ~ndo havido .·em ambos 
e:,;erclcios um superavit de aproxtma(ja• 
mente Cem mil pesos BoUvl:mos em 
reJae; o !tOS gastos orçanientarios 1e, que 
~ distribuem nas s~suintcs porcenta
gens: 

Educação, Higiene, Tl'alial110 e . 
Previsão social . . . . . . . . . . . . 26% 

, D<1f~ Nacional ......... .' .. : .. . 
LeaiSJ.ativo, Justiça, Governo, Rei. 

Exteriores Fazenda a E$tll.tls~ 
, tica .............. ,' ...... ; . 

EcoMmla e Agricuiturn,, Obras 
publica.s; e comuniéações ..• 

Obrigações do ~tado ...... , .. 
Ou~ras ........................ . 

20% 

15% 
13'~ 

2%, 

mentar o cultlvo da terra. Foi estudado 
cuidaclosammte um projeto com .:fin~l
dades claras e posjtlvas para o melhora
mento · dos metodos 1ie cultivo e pa.ra ' 
I\S 'obraa, (le regadio Cl,lnfiado · ao . Comité 
de Fomento Agricola y· Regadio, orga-
11ísmo esse independente com atribuições 
plenas e que disporá de recursos ade
quados a · ,suá · reB,Jlzação •. :o prlmeiro 

·. pontocto progl'l1JtÍa ',abra.nge os seguuttes. 
topices:.: melhorain.!nto~ doi; metodM · díl 
cultivo, expeÍ:lméllta(}ão agticola. san!da
d/f '.vegetal; ··estudoo 'agro}oglcos il c!hnà~' 
tologicos, manejo· ê, standart!saçãô 'dos· 
produtos. manutenção <le arina1.ens de 
Fomento Agrtcola, já em funcionamen
to, e que vendém ilnpletnentos agrlco
lM, maquinismos e semerites a p1·eço de 
~sto. e , dispondo de agro1101nos .· que çn• 
sinam o manejo dos únplementos · como 
tambem di~põem . de equipos agrícolai 
para. experieúci.as 'e. ensino .aos· agrlcuí-
tores. · 

O segundo ponto ou seja o Regadio 
Para JuÍgar com' àJgulll!I. exatidão ain- abrange. 0 -:;eguinte: a. i- Terminar a 

eia que muito ligeiramen~ nesta expo· represa de Angt>.<stura. na cidade de co-
sição, damo-,; a. .seguir alguns dados so- chabamba. destinada. .a. regar !Í:500 hec-
bre a Balança rnterna-..lonal de Bolívia, tares e cujo estudo e execu~o foi con~ 
relativos ao intcreambio comercial · do fiado a um· grupo de erigenhelr~ Mc-
exercicio de 1940 os quais 'fóra:i;n tira•. .xicanos que s<Jb. o ·auspicio do Oove1·no. 
do~ de um cuidadoso estudo coníecio- Mexicano nos proporclonoa esteis :tec-

. na cio pela Direção Gera.!. de Estatlstlca. nicos qu; j~ haviam realizado trabalMs 
ó, La Paz, _t<-ndo sido tomada.'·para ~ similares em seu pals, b. - ·Apresamen• 
efeito a moeda, ouro americana. to elo Rlp "racagua em ébellapat;à para 

regar .. 5.000 hectares. - c - . Apresa-
Importa,ões $oã. 24.902.100 lllellk1 do R1o. Pilcoma.yo. em VH!aino11-
Ewortaçõe11 :soa. 3!!.908.300 ~s .com ~apacidad~ para regar 45.000 
E:alctc favoravel rrni. 14.006.200 hectares e cujos trabalhos já foram il'ii-

Este saudo favoravcl, logicamente fi- · ' ciaclos. d - Projeto ,de apresamento do· 
ca reduzido depois de tomax-se cm conta Rio·,nesagúadcró em- óruio· coni .. capa-
todos os elemento~ inelusiveis ~m .tima cidade para, 3.ooo· he.ctaies e -~ Alem 
Balarn;:a Cie Pagamentos c.heg«ndO•Se ti• dLtl83 estão l!lll estudos 'ouiros 'tres pro.~. 
naln1e11te ao 'V-seguinte .r~sultado: jetos que em total pcde1·ão :dispor . de 

HA V.ER. - A1·recadação por expor- agua )31\ra regàr varios. milhareii de, 
taçóe.~; f•.ndos importa.dos pôr emig1·an- hectares. Todo esté plano cjeve1'á i,er 
ws e turistas: somas recebidas do·· €s- reaíiu.do _num perlodo de 3 "rios. e para; 
t.rangeiro. por .iuros, dividendos etu: a sua detlvidácle f:ii elaborado tambem. 
:,oa. 53.768.400 uni programa economico estimado 110 

UEVE - l\Iercadór.las importadas;, n1!n1mo ênl quinhentos milhões de petos 
Jums e divicle11dos p~os no estranael- boll\iillnos. · · · 
'too: fl'etes e se~uros; gastos na.fundi- CÓRPORAÇÃO 80Ll\"IANA DE· 
~ão do.,; minerai.s ei;l)s)rtados; .servlçJs FOMENTO e.A. 
telcgtâficos; importalicias g~t.as. Í)Ót bo-
livianos no exterlor: gastos ·do. corpo Outro programa de grand~, transce-."· 
ctipiomat!co; obrigaçõ~s do 'Estado' etc: dénc!a para, o de:;envolvimento econo-
soa. 50.292/00 · mico. da BolMa :com Ó escopo principal 

SALDO FAVORA VEL $oa. 3.476.000 

de fomentar Ci descobrimento de novos 
recursos naturais e· .sua exploração ra0 

c:ional é a fundação da Corporação 
Boliviarui. de Pomento S.A. :e suficiente 
transcrever o seguinte paragrafo da sua 
constituição legal para fazer-se uma; 
idea da suâ enorme ímportancia; assim 
diz o paragrafo: . . 

"A sociadade terá ,como objetivo o 
de~envolvlmento e exploração· dos 1·ecur
sos naturais da Bolívia, :o desenvolvi
meút9, · incremento e, aperfeiçoamento da 
11.gricúltura, dos minérios, do · petroleo, 
clós.' bosques, à ~ndustrm e ,comercio em 
.g-cral, os trallilp\1rtcs assim como a cons
tl'Uçáo das· obras publicas e outras de 
i11teressc e utllidade geral dentro da ·Re
publica da ,Bolivia "., 

As ' leis. estàtutM e coiltrafos que 
constituem es:;e novo orga.nism:o formam 
um corpo legal e cconomico não só de 
ca'tater !ntsrnó como lnternac~nal .bas
tartdo para este mQClesto" artigo notar o 
seguinte: - J , Corpo1·().ção legalmente 
é uma· SOcledade An'.lnima, com· um ca
l>ital. autorizado de ':&$ 1.250,000.000 · 
d~,·endo as . süas . a<,ões serem · yendidas 
a. .medida · que sejam emitid.as na pro
porçil.o · de ·95% a.o povemo e os 5% · 
restantes à entidades B'.llivlin:as de ca-
1·ate1· semi-pubEcÓ ( Câmaras de Com~r~ 

·, cio, lndustri;l. c~c). ·o Govemo cm paga
mento de suas ações entregará a cor-
1;.oração duzentos e Cino~ent:i. mil do
'lares memais :.durante certo· numerJ cie 
.anoo. 

Afim de que a corpoÍ-aç1\o foça de
senvoll'er u:nedi.atamente o'. seu progra
ma a Export Import Bank de Washin3-
ton fará um emprestímo:de. quinze mi
!lhõis e 'quinl1e11tos ~l do lares paga ye :s 
em 12 anos· e à.. juros de 4'l'~ ao ano. 
E~te emprcstimo poderá ser retirado a 
medid? •. que foi' necesmr.io e a corpora

' cão d(stinará e, tes. fund;;s· a.ssim como 
outros mais atê a quantia· de . Vinte 
r\nc'> ~1:ilhões C!<J dolarzs assim como os 
}tJCl'OS qu·e Ya c:;tendJ,. ao~· Objetivos 
jú .enumerados,, · · · · 

, Em .resumo como se pode . Óo!igit foi . 
rzalimdo o ·seguinte: pr)mein;. fundir. 
uma entidade .coni ·l\mpla '.indep~nden
cia é .. a.trfüuições para a realizaçiío .de · 
um plai10 construtivo; segµndo;. crear 
nm s!stema financeiro otl!!'inà! pelo qual , 

SISTI t'.1.A BANCA~IO 

Todo· o s:stema banca.rio dé Boliv!á ~ 
ba,eado princiJ'lQl!Uente Jio do Bà;nco 
central de Bôliyia que é a unlca. lnst!• 
tuição emissora dê pa.pel moeda, regu~ 
!adora do cambio oficial morietarlo, de
JJOSitarla de todas as a_rrecadações e 
faodos nacionais tanto depart&mentai.s 
como munic~pa.Ls e o •lrganll!mo que fi
nancia. diversas elas.ses de emprostin'lllS,, 
bonus e valores fiscais. O llanco Oen
tnü de Bo1ivia foi fundado em 1928 
d<? conformidade e-0m estudos e reco
wenclaçõt.~ feitas por uma. com!F.são ele . 
Lia:nqueiros e financlstas a.mericanos, 
contra.!2.dcs especialmente para acon
Sl'lllar·· a. constituiçã_o de um corpo ele 
legisla~~-º bancaria, · Alem do .Banco 
Ceutral o<: Bolivia exl$tem out1-os bán
cos com~rr,ids e h!poteca1·ioo: e.<stes ul
Llmos des,,aados. a · propo1ciÓ11ar cre• 
djt<Js a 1011,-0 pr~ (até· 25 a.noo) i;o- , · 

bt-e ptopr(tdades urbanas e rurais. A 
r:a.rantla do />9.pel moeda bancario é am~ 
phmeúte s,Jguro conforme sa pode cons
tatar comparanço as seguintes cifras: 
m1 Dezembro de 19¼2 o papel moeda 
Clll, circÍJlaçào atingiu a Bs$ 818,000.000 

NOSSA SENHORA. DE COPACABANA 

e QS depusltos no Banco Centrai à, Bs$ 
wií'.000.000 uu Sllja. um· total clê BsS 
lt!l 6 .r:ú1 .OüO Antecipando isso, o encaixe 

· con.stü,u!do \}Or ouro mét~lico e depo
sltD"- de ouro no exterior. alca.nça a B~$ 
9:16.000.000 ou seja, o ene&lxe repre~rn
ta. 53 % do µa,pel moeda ci:·culante e 
clcp~sitcs combina.dos: porem. si toma1·
mos .somente em consideràçãó o ' papel , 
monetario em mão do publico, a gar1tn
tb do mesmo é de ,124% o que quer 
dlzcr que e.ada. peso boll\'ia110 teria uma 
p;arantia. ém ouro de aproximadamente 
l·l,4%. sobre o seu valor noll).i.na.l. 

Ifa poucoo ,anos : foi fundado o Ba11co 
III!nero com o principal objet-lvo de 
proporcionai· ajuda aos p-ecjuenos n11-
neiroo. já t<indo prestado muitas ·raclli
d ades cvitaúdv desta forma. que, aque
J:,s fos.':em .:xí>lorados por terceiros. :Este 
ba11co 1uwírt.a toda. a classe de mate
riais necessarios ao,s mineiro.s. tais CQ• 

1110 maquinas, · fenament-as, exploi;;\~08 
etc. etc. e os ~cnde aos pequenos nlinrl- · 
i-os a U!ll preço favoravel: · aó mesmo 
tempo compra tamoom· a. produção da~ 
quales evitando a lnterferencia de te1·
ceiros ni. ·exportacão. Este ba.nco .ta.m
llca1 presta eficforite colaboração ·tcc• 
nica por ·1nr.ermedio de engenheiros cs• 
peciali.sa,dos. 

Com ·r,ual finalidade, para a ajuda a 
um outro ramo cie nossa. economia, foi 
fu11dacio no ano pM.'Ía.do .o Banco Agl'i• 
cola cuja missão é a de pre$tar prote
ção a agricultura e cria.ão de gado 
mcc1•ante concernílo de. emprestimo· a 
10ngo -prazo para os trabalhos de cul
tiro e colhctas, exploração c!e plant:is, 
in1plantação de moinhos e leitedas, -cria 
de gado vacum e lanar, aquisição do 
sementes e fcrtillsan~ll. orga.ri~ão d~ 
as.'locia.çôes de peque@6 produtores,· as
sis~ncla tecnlm. e finalmente impor

. taçM de -maquil1aria itgricola etc .. · 

PRÓGRESSO AGltICOLA 
' . 

l1nqpem de Nossa Senhora de Cqpaoabana que se i:cnerc na Bol:t'ia 

pacabam1, ~ ullos funeionarios do 
Itamaratí. Chet'ia a (hdcg·ueão r!e ~e
iiliora$ holivia11;1s, que ~co,lllpanh:,m 
a imatcrn, a Ben hora Ana 'J'omas Elin, 
•.>~posa ,lo Ci111ilcPlcr dll Boliviu, (' a 
viu.a •Jo coronel B;iscl1, <'x-pr,\:;Í-

. dente daquela Hepubitca, . 

mo, (;\.SAl'l:ESS) -- Tlo,ic, H. 
lerá lugar o solene aio. 1la co1·,i;1,0 ,w 
da :-.to;~ª SnnlHll'H de cc:j)HCl\bil;'ª• 
~r.11<10 a ~oroa ofáta tla~ ;,enhor,1;; e 
filhas cios ultos fnncional'ios elo l':t· 
lac·io Hamaratí. O ato será oficüii1o 

po1· 8. Exciu. o Sr. NtUH;Ío Apo~t·). 

Jico:, pregand~ .i\Ions. Rczeuilc. 

o espírito catolicQ de seu 
? ' 

povo-
o Estado entra pa.ulatinàmentc com 
fw1dos até · completar totalmentz o ca-

··· tufa e .1~nnaii¼ite, ~r inca.pàcidade àll- J3rasil: ·c.:oncederá um . tr;1tamento . pre~ 
s.o1ut.a .e tempora,ia, e!) .. m,l\aP,açitJade . forencial às expçirtaçõ~s para a .Bo!i\•i'.l. 

. ' i:>a,tclal e ~ril1a.nen:te, e). in~paêidade de mercadorias cons:deradas 'essellCliais 
pa:rcjal e . temporá.ria; exlsUndp: IJ/llª .es- pa.ra uso ·e · consumo das popu~ões bo-
.cala' proporcio.nal pa.ra'·ll> 1mportri.néia. da lli•iamis nas zoruis fro1iú!irl~.as. em ,quan~ 
'.1.ndenisaéãÔ. ' . . . . . ' . ·' tidadéS. que ' não ultrapaSSé!U às exi• 

' . É recÓnhecldo o- direitb de Í!S$0Claç~i:> . geitcfas •' {!.:l, estrita necessidade l,eal; 
éin sindicatos, patronais,~ de trabalha• .em que.o- 6overnó da; Boliviá continua-

. pital social; tei·celre>: .entre,gar assim. a 
uni organlsm.o inc;lepenge11te .e tecnico .os 
proje.tcs, éstudoa e . execução de obras · 
de cai-ater soci;l e publico; . quarto: . obter 
creditas imegiatam~nte a longo prazo e 
a juros 1i:íoderad!ls da . Export ImJY.)rt 
llank de Washington; 'quinto: confiar a 
realização financeira adm!nl.stràtiva e 
tecnlca. a úni Dlretorto Bolivlani:,;.Amé• 
l:icano que está. constituid')' por . seis 
membros, tres dos quai.s nomeados pelo 
Governo . da Bollvia ·e·· tres pelo Export 
Jm.port Ba.nl,t,. · dé,~ndo · o Pr~ideritc · e 
Vice-);.'residerite ~erem eleitos dentre ,o$ 
Boliv!ànos nómeàdos: pc'la Jiepub)icà., · 

.• ,dores, gosando ~tes. u),timós das fa.cul• n\ a. permitir a exportação para o Bra· 
d~des cfo ', énlebrá.rem. côntj:a.tos. coleti• su · de gado pr!uncio do Pando é Beni 

:l LEIS DO TRABALHO 

· D2sdc .i920 .QU3· se iniciou a. clita1· 
lei!; e outras dispos'içõei para regula~ 
mrnt.ar as condições' d.o. trabalhO. e pro
téjcr as classes assala-rladas. Em· 24 de· 

· Maio de 1939· foi. ditada a "Lei Geral 
do Traba:lho" incorporando . O coilS!
guido até' entã.:>, àúmentándo. imp0rtan~ 
tiss;mas modlfica.ções ' e introduzindo 
reformas radicais de ordem ·.toda( ·em 
defesa, proveito . e .gararitia . daquelas.' . ' 
.,Mencionarei somente algmnas das di.s· 

posições dessa · Lei. 
O coi1trat:> de -trabalho pode ser. in• 

c!Ívidltal ou coletivo porem si . um sh1di
cato . de fraba!h.adores 'solicitar que . O· 

contrilto seja. coletivo. o empreiadór esta 
obrlga:do ao mesmo. ·-'--, A . jornada de 
traba.)110 é ,de · ~ horas d!Rrias· e ·!IS horas 
€Xt\·àord!nÚiàs · devem ser pagas cr,,m o 
auménto de' 100%:.;_; Para a di,spensa 
do empregado se deve dir. aviso · de 90 
dias f)l'eyios e para o operaria 30 dias, 
_; Que:,ido un1 empregado 'óu operarb 
for <1ispe1isado, 1io1; .causas · à.Jhe!a.s. a, sua 
,,ontacJé e· c!etermimicJas excepções, ·Se,·:1, 
iridenisado coou uma importan.cia .equi
valente a. um mês de s.alario por a:110 de 
serviço pí·tlStado. - Ê proibido pagar sa
la.r!ç:; 'menores aos minlnós . esta~Iecidos 
pelo Mini.sterio do. Trabalho: :--,: . Os- e~
p,;'egàdores · .. que·· tenham . àufetido tucrós 

·n':> Jim elo a.no pagarão a seiís. emprega.: 
dos ou operari:>s uma· gratificação equi-

. valent~ ó, ·uni mês e quinze dias ai sa
lario re.spétivarue11te, --' E proibido· o 
tÍ·abllJho ·aos. menores de 14 anos, si}YO 

ern · cas:> d~ api·endizagem. - ·As. mu- ·. 
. uieres ,eill e,stad<> de gravidez des~ansà- ' 

rão 15. dJas an~ e .45 dias depois do 
parto co!Ssel'vanélo · seu · direito··.llo é:11-·· 
prego· e·· percebando lic, % do. seu . salar!o'. 
_:__ · 011 empregadores que · ocupem • maiii 
de ~o• operarias deverão mantei· -beÍ-ça 0 

rics afim de atender as criallÇa8 ·Cll" . 

quanto suas , mães . estejam no tri:balho. ~ 
- As vagás dos emµregós serão pre
enchidas · pelos empregados . imediatos 
sempre que. reunam honradez, .. compe
tencla e ll,ntiguidade. ~ Os emprega
dores está!> obrigados a a.dotar· precr,ú
çcíes necessarlas parà a proteção dá vi
cia. segurança e moralidade do.s trabà• 
1l1actores. . 

'. As empresas qu~ . tenham mais dé 80 
t.taba!hàdorcs mante.rão serviço' per-. 
111ai1ente gratuito de medieo e .farmacia. 
e cm 'se tratando de .enfemiida.cta atd

'1;ulde. A profll;.são, prestarão ns.slsteli• 
eia. até um iruixin10 · de. sel.s meses a03 
€mpregados e ti·es ln~sss, ,a.os operarios 

· em cujcs.pe,ió~;>s ~µs. fmpi·ego~ fica- . 
!'ão reservados e .1·ece!>erão talados u1-
tegrni.s; passados estes perlo.dos lle .. fàrá. 

, a c;u~,liflcação de incapacidade . para . c.s 
fins de inden!s::çí.&, No caso ela. emprc~ 

. ro não dlsp:r de hcsp.ital proprló o tra
t?.mento se · fani. em ··outrá pa.i't~ ·por 

. profüsiona\s pagos pelo empregador. Os· 
aciélentes e enfermidades ,profissionais 
dão ,direito a. iliden!sa.çã.o nos seguintes 

-rn~cs: e.) mort.e, b) incapacidade abso-

Pia União do Ext ema to s. José· 
. CONCENTRAÇÃO DAS FlLfü\S 

'DE MARIA 

Dcv<'ndo realizar-se no pro?-irno 
rlin '15 a. c,oncentração. de.· todas ;is 
l<'ilha~ de 1Iatia,Jlo :r;:;:ternato S. Jo
i-;é, a Diretoria da Pia· Cnião exp•Jdia-
o ·seguint,(, .c:0J1vite: · 

«Prezada J,'illia de ::\fol'ia ·por t!i:
\'Otiio. 

Sah·c ).ló.riu. 
A ·Diretoria da Pi:t t:niãó· do E_~., 

· ter;1ato Si:o Jo~é tem o 'úra,,er de 
cu11 vida-ia para tom:ir parte 11:i 
couccntra,ão Jc todas ns Filhas ,lc 
)faria deste· sot1alicio, qti'e BC reali
z;:mí llO dia 15 de Agosto p. · f. 

Havcd )fissa, às i,-15 hs., cclelrnt• 
tlu })fll' S. l~xcin. Hcvm:i. · D. Erncfto 
<lc 'Paula. 

.Após ,t 2.\lissa · lia \·el'á Assenl')kfa, 
Geral». _ r 

Pot· intermédio do LEGIOXARlO» 
a Pi.1t U:uião convitfa a .todas as• l"i
lhus de :.\laria às <piais não fo:·:na 
c,nriaclos cou,ites por faita de ei;dt•
reço, 

Ql)O UAtULIC .. 0 
o e v e I a· r o 

"LJ<;GtONARlQ" 

vO); e; rcp~e_se:IJtar a. 'se~ ip.~m1>.ros em 'e outras . regiões fronteiriças que seJam 
sµÍ\3'' ' ,tÓCJ.âÍrià.çôesi :~.l'i'esén~,l()s' .ent OU p0SSB,h1 Vir a ,Scir ltbastecedoras dos 
qu'êst&'.,s' coletivas;· 'e'' orgtinwari_~oope-.,., 1ricrcados brasileiros e, com esse obje
rátivas de co~íimo-~tê;'1~;'· · ... · '. ... til'o, manterá. as .• facilidades ora exis

,,_,, ':?0..rá·:Mluclona,i"'.~ii:!1,1,?sW.S·ct1(trapa• ' tentes e crlará outras que, porventura, 
, IM ex,!$Ú!~~m·,pr!Jrtêir-?,'- ~1c1titr :a.s J,un~., :se tornem nBcessaria.s a:, aba.stechnen· 
A~t :.çJ.~C:P~~9llia.Ç,,.O:'e'ern-'~Undo lj:Íg:lll' · <to lias populações brasileiras, fronteiri~ 
. uíh Trib'.ai:ia:J :M'b!~l:.a!:;'.' , .. , , ' ,; ças; em que o Govcmo do. Il~asil se 

t racónhecldo <> di~l!it() · .da gteyé, po~ . ·compromete a simplificai· na medida. 
·.rclll e:;tA 'ê,qitalq~r:óutrá sus~nsíi,-0 ele do possive\ as. forrha.liclades ora em vi-
trabalho. ~ <e ;'l)Ossivel :{>rodúzir,se ~'lº gor para exp<>rtaçõ~s de artigos eêllen-
éiiso . em 11úê: .não .se 'tetü\a> chegado: a . eia-is. p11rll D Bollvià; ·em.· que o Qo~erno 
urti acordo .ànte as érttlciádes' já men• · Boliviano se compi·cmete a 1 co11ceder ao 
clonadas. Bloasil 'i,:ma quota ·mensal de expo1-tação 

Por ,outras. ~is ,esp!aclai.s foram· crea~ de petroleo de suas fontes ora em ex-
dos o Seguro Social ObrigatorlQ e cai~ . ploração e a lhe . facilitar o imediato 
xas de Ap0seritâdorias dltádas em con fornecimento desse produto; e em· que 
fórmic!Ade coin ,a lei anterior e pa1·a .dar ós .dois Governos em face das dificul-
a.plic. âçãÓ :.ém··var!aa de. suas 'dispos!- . dades atuais, promoverão· os entendi

mentos necess;i.rios para a fixação de 
qiiotas a,rma.!s . de exportação de esta
nho e sulfato de· quinina da Bollvia para. 
o :Brasil. Deliberaram ai11c!A constituir 
uma comissão Mlxta, com tres . mero.~ 
bros de cada pais que Be reu.nirá 11esta. 
Capital. para estudar e pi'opor, ·dentro 
de 30. dias após .. a. sua instalação, as 
meciidâs · de oi·dem pratica necessarias · à, 

execuçã&, a·e cà,da. artigo do convenio., 
Estê será ratificado e, entrará em vigor 
3Ô: dias depois da troca das ratifica
cões ,em La Paz e vigprará por' um· ano, 
;, se não for denunciado mediante avls:> 
previo de ties meses. pór uma-das par~ 
tes éoútratantcs, será, tacitaménte pÚ1r
rogado por períodos sucessivos de um 

·ano. 

ções. 

DESEN'VOLVI_MENTO INDUSTRIAL 

Antes de. 1925 p. industrj;I. fab1'il .em 
Bolivia · era insignificante; flt'om a. füs~ 
ta!ação da ·priméita. ,fabricá,. de recidos 
de ,algodão ·110 a110· de 1926 -se êniclou 
uma nova ·era. ,e então foia.baÚ'dotiad;i 
a pretensa idea da.: !mpossibilidàde 'de 
tais- empr2e11dimentos no :pái.s •. A .essa 
fal3rlca ~gulram-se muita$ ·outras, .ai.~ 
cançanc:lo em '17 anos ·res.ultá.dos . sur
preenderi~--s baatarido. dizer·, que,·~ nua 
mero .da.s pÍ-lnéÍpa.is fabricas at.uaJmente 
atinge a 400 com . uin capital globài de 
citccentõs e cincoe#i.ta;. mllhões · de · boli: 
vianos. Existen1 fabricas -0e: tecidos· de 
algodão d~. vái·ia.s qualidades e tip.os, 

, l;i.m (casemiras, ~bertores ·e artigos 
pár~ senhor~Y. vid1-oi; :t-ais ,como· gar-

/rafas·, .· ·copc11, vasos crls~a.le,la,,. cunento, 
cha.peós, -n1éiruÍ, past.lfip!os, biscoitos, 
éo11servás de carne· e 'fi·µt:a._s, .~a.rmora~ . 
ri.ál:, cen·ejas, · 9.!lUas mineralsi. -fabricas 
de calç,ado, \ciga1'l:o;;, .sàbão,' vinlw.s, car~ · 
tão, ·fa,dnha.. de trigo - . artes- · gráficas, 
l,Jijjl.\teria. ·'e ai'tig'os 'de prata · e' 'Ciútras ' 

,ma's. A · produção eÍri · ~940 atingíú a 
530 Ínilhôés .de boíivJ...nos .- sobre•· cujo 
.1norttante: .35% ·é o ·Válor'.â!is>~ateriás 
prilna~ ih1)Íort~as cio ~trangeil·ci para 
a tabrfoàção fi!!ur'àndo os -05%, .. 1·estan
:tes âe. materia.s primas nll.cioúais e mi'.o 
de obni. do pa!s,· · . · . · 

3.o) O CONVENlO DE TURISMO El 
A CONCESSÃO DE FACILIDADÉS PA
RA A ENTRADA DE NACIONAIS DOS 
DOIS PAISES tem por objetivo pr1n
cipa! outorgar aos nàcionais dos dois 
paises as ·.maiores facilidades para a en
trada · nos respectivos teáitorios'. P_ára. 
isso ficarão isentos de p~ámento de 
quaisquer emolumentos, inipo·stos oi) ta
xas os · brasileh·os que foreni ·.a '·Bolívia 
e os .bolivianos. que. vierem .. ào Brasll 
cm· viagem de· turismo,· excursão cien~ 
tifica, artistica, esportiva ou no .hlte
résse de .seus •. ~g<;>cios ,desde que' sµa 
J)Cl'lU.tnencia não exceda o periódo de 
12 ni.escs. Esses via.jantes receberão o 
vi.sto·' consulár de "tempor.atbs ". 

Rclatival)lelÍ.te a qualidade dos. pro- -
.duto, l)Odemos a.firma.r ,.qi;e ·em. geral é 
multo . sati.sf;Úorja, . pois' que : téndc~se 
instalado Íl8 . .fabricas. nós úÍtilrios anos 
todo O maqulnLs1no. é dos mal:! moder
·nos. · • Tecniéos especia.l!SÍtdoi;- · tarriliem 
yiaram; par:.i a' Bol!via, .<le ~ódo .que 

. ·4:0) ·coNVENIO DE EXAMlll:DE ES~ 
TUDOS PETROLIFER-::>S - Os Gover-
11os se comproinetem a entrar .em a.cor- · 
:ao. sobre a forma de pr:Jsseguir e .ativar . 
os trabalhos de exploraç~o e sobre 'o 
finahciamenfo, para que seja . possível 
a : imediata. perfuração dasi .estruturas' 
feri·oviarias afim de · descobÍ·ir ja.ziclas 
petrolíferas. Os dois 'Governos se .com- . 
prometem àinda a estudar e· ajustar em 
definitivo as normas·. que serão . e.dotadas 
para a produção, tmspo'rte· !l comercio · 

a quaJida.d.e- e aca.b~.mento. _dos' ártigos 
ic;ão 'tão bOJ.lS como ?S int_lilores produ
zidos em outros grandes centros .. manu· 
faturelrÓs. ' 

os ENTENDI:\lENTO.S AMISTOSOS . 

. B~ASIL-bóLI,VB. 

A ,·isita. do Sr. :Pr~slâente Oe1~eral 
·:?;:_l)fiC!,l)~ • .Pe1\Àra11CÍa. ,Çàst~llo ·:. ao Bl'as\l, 
pro~rc:011ou ocasião ..• pã.râ. ·. qu~ . d!tersoo 
J>rOjetos; ·já de ha. muito tempo em es~ 
tudos cheiasseln a uma' completa. reá.u
zaçê.o dentro de .. um ,espir1~o .. ele . maior 
COl'dfalidàde e franco ·entendiment:>i 

:Nad&· · i5oderá . _caracterll,ar melllor . os 
alt9s i~eais de conftatei·rÜsaçáo, de al

·'/cance não ·llome11te· local co1rio tambcm 
·,(!e uma amplitud-, ,extensiva aJs prin~ 
, ,c!p!c,; · .americanos, do que as . seguintes 
•:1,111avras proferidas ,pelo 'sr:' Presidente , 
nr: ,Getuuo vargas em seu ·cuscm·so ao 
Prcsident~ . Penàranda: 

"É · o traballl:> a que nos consagra-.' 
lllOS neste ~iomento .. As ~nossas chan
céla:ria:i, intimamente .1ig6,das,, empe-
1iham-:,e. num· ambiente dé perfeita fra· 
tet·t'iidàdcJ ein ai:e~eiçc:li-.' o lli>iso cO
mercio já.' .exiStente de mercadorí.as- e 
de idel.as ·e em .'amplla~ló, atravez de 
noYos tratado$ e ·convênl;:s, 

Da-1110s de~a .forma, Se1tl101· Presi
delltc, mr.t exemplo que, .sem vàidadc-, 
podemos. destacár, Nfastramos COlllJ os 
povos pedem ,•irer. respeitando-se, au
xi!la11do-se e em páz. Assim desejamos· 
séjo. o. mm1do de' amanhã: um .mund) 

,wguat ao n'oosó, .baseado. na liberdade, 
na justiça, 110. entendimento·. 

t pr\'!CÍ.SO organizar. a.. economia·. den
tro de~a ideia. · e flrÍnn.r a- fraternidade 
dcs povos., pelo. colaboração; pelo COt· 
mercio .. pacifico, suprimindo, cu1:té o 
que. custar, as tlran\as e ,;s imper!aJis-
. mos." · A 

·1.0) CONVENIO SOBRE O REGIME 
CÁMBIA.L PARi'o CO:ç,iERCIO FRON~ 
"l'EIRIÇO, peló qual ·iserttam . o c,omer-. 
ció a varejo, que se reali2a entre as 
populações fron_telri/;_~s .dos dois países, 
d~ todas ai; obrigações . .sob:i:e fiscaliza
ção de cambio ora 'em· ~igor- ·ou que de 
futuro venham a .ser cda.das · abrangen- · 
do com carater exclusivo o: trafico de 
mercadmias de consumo Imediato e dia-· 
rio, · que se. exerça 11Íls regiõês frontei
ri,.M .e que; por sua na.tureza., não pos
sam ser armazemidas. . · ·· . 

z.o) CONVENIO' PARA A CONCES
SÃO .DE REC!PROCAS FACILIDADES 
DE . ÉXPORTAÇé.O. DE PRODUTOS 
ESSENCIAÍS . em que· ú , Governo do 

. do riétroleo boliviano. 
5.o) PROLO!~GAi\lIENTO DA ESTRA~ 

DA DE FERRO BRASIL-BOLIVI~ . 
Ficou est~belccidó que· ,a · E~trada de 
,Ferro Brasil-Bol!vla, ·-de CJrumbá a 

_ Santa: Cruz de· la ··siel'ra0 será' prolonga~ , . 
c!Í\ até Vila~Vila., para o. que a Comis:..,. 
são Mixta Ferrovla1ia fncumbi<t!J. '<la. 
sua construção, . estudm:á o . assunto · ei 
apresentará, n, mais breve prazo· poss1-
ve1, à.- consideração dos do:s Governo&, 
relatorios compietos contendo · o Órça·• 
mmto da 'Obra e as bases para seu ,fi• 
nancia.mento. Aprovado esse relatorh 
ajust .. i·ão· um aco1·clo para . · iniclár· a 
cónstmção. 
, Por es.5e .. entendimento, como disse no 

discurso proferidci no Palacio Itamara- · 
ti o S1·. Presidente Penaranda .. a Estra-', 

. dr. de Ferro .nrasil.Bolivla se .entrónca
rá. cm ó sistema fcrroviar') boliviano 
e re concluirá a ligac;ão . ferroviaria en~ 
h-.,· os dois oceanos de Ai-icá., r.o Pad~ 
flco, a santos, no Atlantico. 

G.o·) ENTREP0:3TO DE-- DEPOSITO : 
FRANCO DE SANTOS que cstabél~ce- · 
fa instalado logo ~;ue se inicie .o bra.fc
para as nfercadorias . exportadas da Bo~ 
llvia ou po,· ela. importadas e qu~· se
ní. instaiado Jogo que se inicio o trafe• 
go que seja possivr,J na cidade de La 
Iiolivia, quando essa medida· terá a uti• 
!idade pratica que se ·tem em vista: / 

7.o) AGENCIA DO BANCO DO BRA
SIL ÉM'. LA PAZ ~ Será instalado, lo
go que se ja . passivei na c;idade cie La 
Paz, uina agenc:a · <:lo Banéo d_o · Brasil, 
cujJ ·estabelecimento ali . muito co11tri,
bufrn para aquele · ·objetivo comum. 

8.o) UM PORTO" :.o .CANAL. TA~ 
MENGO PARA A BOLIVIA -. Por tro

. c~ de notas entre os Srs. 'Ministro. Os• 
vatdo Aranh?, e o Embaixador Da Yid 
Alvestegui, como conclusão. dos enten
dimentos .realizados ern COincldencia CÓlll 

a, honrosa visita ao . nosso . pais do . Pre
sidente Penara11da, o Governo do Bfa-. 
sü,: acedendo aos desejos expressos pe• 
la Bolivia, autorizarâ os delegados· bra
sil.eiras da COJ 'iSáO .Mi~ta clemarcadora' 
de Limites, a .estudar em conjunto com 
os seus coleg&s bolivhnos, uma nova lo~ 
ca.Uzação, mal.$ ao sul de Sucre, iie uni 
porto no canal de Tamengo, que desa• 
,g~a no rio Paraguai, bem às.sim a, . 

compensição thritorlal corrcspo11dente 
p:ir pÚtc da BoJi\·ia. 

A produção atual dos . poços desco
bertos se acha. encomenda.d ... ao "Ya• 
cimentos · Petrol!feros · Flscrues ·. Boilvla-
11c1"; a, Y.P.F.B. é uma. organi.2J\ção 
dependeu~ e capi;a!ísade. ~lo 'Estado 
porem com atribuições autonomas pa
ra financiar, administra; produzlr, refi
nar e vender .o petroleó e seus deriva
dos como· sejam a g.11.SOlina, o querozene 

Ca.be ntencionar aqui outi:as resolu• 
ções de gr:mde alcar.ce que foram· re• 
centemente adotaruis:e que se pode qtia
lificat como llaslcas · para.· úma. Údical 
tra.ru.fOl'maçã,o tios metodos USltdos até 
e11tã.o e que tem a. fina.lidade clé incre• 

RH), (ASAPin:SS) ·~ Confo:·me 
foi anunci.aélo, chcgon a esta capital, 
na manhã do dia 5 do corl'ente, a 
cópia ela imag·em de Nos$a ·Senhnr_LJ; 
de Cop:wabana: que Ee Ycncra nHs 
margens do Lag'O 'l'iticaea, na Boli
Yia. A. çópia é ofc'rta das senhoras 
holj\'ian:is às se1i,l1oras. b1•asih:iL·u;;, 
tendo n .. infoiat.iva partido 'cla gcnHo,·a 
do ,zeneril] Penarauda. O ti·em i!,•12 
tntr-àda na gare Ped1·0 li As lJ,ao iis., 
Sl'Ldo' rccebiuo por ~Tuncle lllllltel o 
<ie sculwras, destucando-so a8 scnh,1, 
!'as <los em baixadore.~ ,Ah'cste1rn i, 
Leão Velo~o,. l•'éitosa, Lafaiete C;n·. 
Yalho, Cy1;0 Freitas Vale, .l\laee!lo 
Soares, l'ecJro · Ca!m011. '.l'a1~be111 ;;e 
<'ncontt•avurn na gare o ivini;;tro o~
valdo .A.ranha e sua esposa, presidí':i
te da Comissão de Recepção; alem do 
di ver,<!OS cmoaixitdores, ô repre.si:n
tante do. ministro ela Justi~a, o Pa~ 
<lre Castelo Branco, Vigário, de Co-

Dificuldades das missões cátolicas na Chinâ ECZEMAS,·. PU'STULAS, -PERE'BAS j: 

· etc. eto. 
A produção da. Y.P.F.B. nos µltlmos 

tres anos foi em termo med!ó de qua~ 
rnnta. mÚhões de litros dos qurus re• 
finou e vendeu vinte milhões de Ut;·os 
de gasolina e.o resfante em· outros sub• 
produtos. · 

Contudo, estas cüras são i:e!Ati\'as 
e de nenhuma. manêlra; r<ipresentam a 
capacidade de produçã<> que com .maior 
desenvolvimento satisfará às necessidades 
do pais e disporá de. quantidades a,pre• 
ciaveis para a eX]JO,tação, espeeialmlm• 
te 1>arn o :=irasil, com o qual foi-am ceie• 
brados .acordos esP41cials· · destinados em 
primeiro Iugar a desenvolver a. explora
ção de peti'oleo em determinadas zo
nas e ei:n segundo luga.u ·pw:a ·b· trans• 
porte õ. .. fronteira .Brasileira por estrada. 
ele ferro qe Corumbá ?-, ~nta C1·uz (es• 
tradu. a;..ialr,1ente cm .. co1i.ótrnção), 

" 
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A" Rndio Vaticano frradiou ha 
2)ouco tempo algumas inform:iç;õcs 
sobre as missões católicas tlo Ex
tremo Oriente; l:'oram estes os }lrin
cipai8 to picos da. referida transmis. 
são= 

«Uma carta 1)rove11ic11le <le Zi
kawei, lÓcalida<le -éhinesa proxima 
<le Shangai, relata a serie de obsta .. 
culos que se antepõem atualmente 
as · obras missionarias . catolicas. 
Shangai · esta convertido em mú. 
grande campo, de ooncontra~ão. is 
pessoas pertencentes a nações · ini• 
migas. do Japão,· 11iío iJoclem aban
donar a cidácle. De ha muito que os 

, miss.ional'ios jesuitas norte america
no~ foram i11tc1•nados no eologio de 
Zikawei. Quasi todos os membros 
<:a'nadensQs <la . mesma -Companhi:i 
i.tiuda continuavam .em snas missões, · 
mas sen fntnl'o era muito ineC>l'to. , · 

Xo ycl'Zlo o ,pl/c1;0 (,los .' a rbgo~ de 
,, 

• 

.. ' / 

primeira nccessidacle subiu enô:t.'• 
memente e ainda assim ·não eraiu 
encontr:idos. Isto naturalmente·· pre
judicou· 1Ímiti.;;símo as obras·· d:i~ 
1/1íssões e ilcter1hin6u· o afastamento 
de -muitos missio1iarios de suas ati- .. 
Yidades estritamente religiosas· vara . 
ínnções com, caratlJl'. <lo. assistencia •.. · 

A missão de 1Ia2·yknoll · foi tam• 
bem. feeliacla ·· pelos ·uiponfoils e os · 
religiosos fõràm internados, ' 

Bm :Uacau, a missão portuguesa 
viu-se seria111cnte ameaça<la })ela. 
decisão das autoridades de Holig •. 
Kong-, que ,confiscaram os manfr, 
mentas ali deposita<los pelos Sacer-. · 
dotes, A fome rondava· o aldeia. 
moüto. dos mi~stonarios portugueses, · 
pois, agravando 'a situação, as , CO• 

lheitas de. -ai'roz ele l\Iaéau · foraru 

quasi totalmente deatruida~ 1)e!a~ 
inuuê:Lt~ÔcE.;, 

'ciártros, e~pingens •. fistulas, erupções .da péle, fócos · de. supu- j . 
. ração, ulcerações na garganta, lábios, canto da bpca ou em f 
... qualquer parte .. do .. corpo, tumores profundos. nas ·.carnes: e l 

ossos, ek são causados pela impureza do sangue. 

. iÍtuiêa~o C9ll10 auxiliar 110 tratamento da Sífilis, é O depura
tivo aconselhado pára · fazer desaparecer estes . niales que 
tanto vexáni e r~pulsa causam. Comece a usá-lo hoje mesmo 
antes qüe seu mal se agrave, 

1_6'EC 
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AGENCIA NOTICIOSA SULAMERICANA S/A SÃO JOÃO MARIA VIANNEY 
continuativo que "jamais ele permitiu 
que tomassem partc- nos bailes de so
ciedade ·e nem síquer assistissem a t> 
les como simples. espectadores". 

Ah! se o Pe. Vianney vivesse cm 
nossos tempos. Ele que teve palavras 
candentes para condenar as dansas 
rdativamente artisticas e delicadas 
de seu tempo, o que não diria das 
dansas moder 

®akria il?aulista 

N otjcias de todo o Brasil para os brasileiros. A Asapr€ss 
-- a mais completa agencia noticiosa do país - suprime dis
tancias e solidifica a união nacional, tornando conhecidos, em 
todos os l_}Ontos do ter-ritorio nacional, os fatos de importan
cia sucedidos cm cada um deles. 

E V A N G E L H o _, _______________ _ 
PRlTDENCli\, 

OITAVO DOMINGO. DEPOIS DE PENTECOSTES' 

(S. Luc3:s, 16, 1-9) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parabol:i.: lfavi:i t-Jíl 

homem rico que tinha um economo, que lhe foi denunciado como dissipad,n 
úe seus bens. - Mandou chama-lo e lhe disse: - Que é isto-que· oucó, (la ti? 
Presta-me conta ele tua administração, porque, de, ora em deante, ,nã; podei.is 
mais administrar os meus ben.s. Então disse o economo -consigo mesmo: ·
Que hei de fazer, poi.; que o meu Senhor me tira. a. administra.cão de se111 
bens? N:ão posso trabalhar cavando a terta, e tenho vergonha de meudiga.r. 
Mas, já sei o ·que devo fazer para que, quando me tirarem a administraçit,J, 
enc()ntre quem me teceba em sua casa. --" Assim ·pois, tendo ,chama.do a cada. 
um dos deveclores de ~eu amo, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? 
- Cem barris de oleo. respondeu. ele. B o econom·o lhe disse: - Toma :1 t11?, 

obrigaçã·o, senta-te depressa. e escreve outra de ·cincoenta. - Disse aind.i ao 
:segundo: ....; E tu. quanto de,res? - Cem medidas de trigo, :respondeu ele. -
;Toma as tua,s letras e escreve outra de oitenta,· -,- E o Senhor louvou o ccú
nomo infiel por ter a.gido prudentemente, ,pois os filhos do século são mais 
prudentes, em seu., negócios, do que os filhos-' da luz. - E eu vos digo. -·
Procurai adquirir amigos com a,s ri11uezal!' d.a iniquidade, afim de que, quaP.d~ 
vierdes a precisar. vos recebam nos-·tab~aculos eternos. 

l' O :\1 E ~ T .\ H 1, O 

dletta ra.tio a~ibili::1tp, def·i,v, a 
Pi:udcncia ::-lanto 'roni;í, dr Aqni,1,,, 
seguindo o .Filo,(,fo. E·. p,,i.0 , 11111,1, 

,·irtt1dc que ordcl!a l>ern a, ,H;ô,·s. irn
lllanas, e, como hd, .1a111ai~ ir1di!1,.,!a 
para o mal; porquaJJtu d,t \·in,i,:e 
«uemo rnale utitllr>J, - l'art:tl', .J,·,u1-
fo desta elouLri11a du Doutor Co11n:n1, 
extranha a expre~súo do !Ji1·ino :-I,-•,
trc, neste passo tio bv:111!:'"l!Jo: ,J>~ 
filhos d,estc só~ulú s~o 11,ai,; pnd,·1<
tes do que os ,t'i!11os da lnz na >'lla 
geração». Se· a prudeneia é tm:a i:ir
tude que só inclina para 0 bem. c:on,,> 
:Podem os n1aus pos:;uj.f~ e eu, túo 
elévado gnm que ~<· 1n,i~1 re111 n,,11~ 

J?rudentcs do que os fil!1üs da i,1,. / 
Expliea Santo Tou,;\:; que, n-i,to 

Ser p1'0p1'Ío da pc~~ºª prwll,1:te di,.
pôr .bem as a~iic~ eu, 1·i,ta dtJ u,.-, 
fim bom, aquele (jllP, em ,·i~ta de 1w1 
j;im mau, clispô; l1t)J11 a,; tnusa,; qu,i 
conduzem a c:;te f"irn t~,n unm lakt 
JJt·udencia». -· Na H111 11a!H1'r!za, 
pois, a\ prudcnein é uma ,·i1i:1i°dc in
telectual que auxilia11rl,;-:-c• da ;1er,
picacia, dispõe os u,ci»s "" rn:111,•i1·.i 
a conseguir um ritll dl'tcnni11ado. ~o 
e.stc fim fot l,0111, e ns 111C•ios aplt.-s 
para consegui-lo rC'ln-. 1,,1111-.s :i. ,., ,._ 

tude da }Jl'llllPll(:Í:l: ,-f• C) rilll for 111'1 ll, 

ou os meio, cle:sh(111c:;lo", 1i;io lia, pru
í)encia, DW:-i uma di!'1io~kiin ,1111~ ::;,, 

lhe assemelha. Nper·in l 111p1,t" 11a 11::t

néira ele ))l'Oectler dp., [,, 1·í rt 11<1 "• <· 
por isso, os maus q:i,- a;:,·111 tom :itc-a
r;ão, lllfeligcJJCÍa. J)Cl'~j>Íc•;11•ia, tJWd;}
I'<I.ÇÜOf simulando haliiluwnte HIil~ 

•rnrdadeil"as· i11te11~[11•:;. po,l,·1u. r111 e,:1·
to sentir.lo. dizl'renl·:-e ,, rn:,dcnt,,,,>. a 
saber, «iu generalio111• ~n:n, i,tv <i 
cm seus negocios. 

J:,J nesta lmbilid:idf' •:t• d i,pi'il' ,·,~ 
lneios de mauein-J u <:1.111:--l':.!·uí r o tn:i;1 

fim a que se propõe, H: i;.111a :;u,;eo 
Senhoi: Jesus Cri,to. ,,r,J cles lll.i 1,; 

t)rudcntes, mnis ,-autelo,,,,;, t11:• i,; 
·perspicazes, Hé!<·111 rlc 111111w1 ra 1n:J 1~ 

segura, afim de 11,10 e•>rnpromi•ki- n. 
sua obra, do qne o;; l1nn,, os l'i l:1os 
ila luz. · 

Neste ponto, se,i:im-no, per:nili
clas duas observa<;Õe$. 

Em geral, a imprt1Jt•n('ia <lo.; :;onc;, 
nas suas empre-,as. :1po,tolirns, p;·u
téde de .,sua prnpria boutlade. Bon;;, 
isto é, com a vontade reta. não irnr,
ginam que podem com facilidade 01• 

contrar pessoas sem reta intenção, 
acham difícil. que possa haver íi.di
viduos mal intencionados, e por isw 
!ie mostram de todo abertos, confi:m
clo facilinente nos homens, antes c1e 
«provar o seu espírito» como lá: nos 
nconselham as 8agradas Escrituras, 
1<1 daí lt: abunc1ancia de quintas co
lunas nas empresas católicas. Con
fessemos que si, de mn lado, esta iu
genuidade ahoua a boa \'On tatle eles• 
tas pessoas, não deixa ela de supol' 
uma certa negligencia em assuntos 
irnportanteH, um certo e3quecimen~o 
i:1o,; conselhos que, com freriuenc:ia, 
!los dão os Santos Evangelhos, um 
certo torpor, certa falla de fortaleza, 
po1'quauLo a vigilan<"Ía (·onlirnu não 
e eousa agr8davel. - Tarn!Jem ,Cúil• 

i:lorre· para esta <<i11ge11ui<ladc» a prtJ
cipitação com que se costumá dese
jar ver logo realiwdas ª" proprh1s 
a,ph·ações, avultridn~ n~ pl'oprias i:Jj. 
éiativas, em suma, apalpar alguma 
i;O.U§II, _çle concreto como por Yez,·5 i:.u 

011ye dizei·. Esquece.se facilm,iale, 
que o maior dos · npo~tolos, ,Je2:i.s 
t:1·i~to, de eqncreto, 110, seu. apostoh
du, uacla umb realizou do que nns 
po,w9s' peseit<lores tirnidos, ciue :ô<?-

1·ian1; no futuro, depois <la <le~ti,Lt 
tio l.liviuo E~pirito Santo, as cu'ci. 
i.,1-s da IgreJa. l'oi-qne nos~o npo~l·J
la<lo não poderá consistir tam0t·m 
ele uunHt se11wutcira iiue só mais tar
de, será fccimdada ·pelo gspii:ito ,!e 
llcus l Kão .. são ü grandes- re~li>:,1-: 
~õ,•,, .corno .tais, q\te são. as .our•a.;. de 
Deu~; ma~ .. aqudas em que $li pni~ 
cura exclusfr:uneutc . a gloria de 
lJ~us, e estas po<lcm ser· <le.õprcú
re1s aos olhos <lo mundo.· 

Como se dere tomar· cm con,i,ie
r-ação esta vel'dade e~pccialmcntc <le~ 
pois <la· ad'C'értcll(,ía <lo DÍvino ::.lfos
tre. que os l'ilhos das ·ticvas s,Io uw i;; 
prnclc11f.és do que,os filho,; da Ju;;'. 

. Outra· obsci·ra<;ãn é- a re,poito ,la 
·foialidade da i,rudencia, e de um 
ton:;eq11m1te couccito crroneo quü l,a 
<'obre a UH':Sma. A prudcncia é <ld:
nida Hecta ratio agiuiliu11rn. l!:' "º''· 
t<111to, orde11:1<la: para a ai;iío. Prnar,1-
t,? é aquele t{Ue· ordena seus atos de 
n1aneint lt eunseguii, de modo po~i-. 
ti\J>, o fim q11e tem em vista; Por 0:1-
tra~ · palan·a,, 11:io se comprcmH:c 
prnden<-ia nu111 i11diddt1ó que .não ~e· 

·l'l'npoul1a um fim que alc·aural'. Parn 
ha,·cr p1·u<le11ci:1 é preciso lm1·er ,1~.io. 
A~ontc<,e que o bo°n1ern prnd~ntc nito 
<le-. e ser pre<:ipita,lo. 

!'~11· isso frcquc11temeute a pru,l,.•i1-
cia é 11prcscnta<la como uma virtu,!~ 

• • • 1 

t:t1Ja e,;sencrn consista em calar, ei.1 
rcr·1m1·,. em contt:rnpor·izar, e111 :fo" i1· 
u., atitnt!cs defi11idas. Em uma pa.Ía
nu: cm não agir. Ora,· nada rna i;; 
cui1!.ral'io a· eúa 1·irlttde que if a \.i 1·

. tudo <la ação, O homem prndeil!e 
uginí com cautela: devagar, Íla 1;n,n
ria do., ca~os; 1m1s ,agil'á. 11-lais .. A 
111·1Hicrrcia, 1.Jcrn q1itJ seja·mais· prOil:-ia 
da . a~ão que sú aparece <lcpui::; ·. d" 
rnn pcrioclo, gei-almcnte, um tan:.u 
longo de consich•rações, de elauom,::io 
de plano;;, não :'e pode m:t11ter se:11 
e,ta ·6'11staç-:io que a precede e .q:1e 
nb~o!utamcntc não I é p a ,t ~. i t" a, 
n1as profnnda.mente atirn. Nela é 
que_ t·epou:m t~cla a prec:isão, perspi
cae:rn, oportunidade que se admirnm 
bas açõc~ prudentes. Do maneira CJll-3 
·a propr1a ponderação neccssnria, â 
!'l'Udencia está m_11ito longe de uma 
passividade cómprometedora de io
das as empresas de vulto. A prude;i,
c[a é de !.temem vigilante, e.,ei-gi~o, 
se~hor de si e de seus atos, de ma
neira que age sempre, mas s~n;ipre 
no tM!nento_ opo.rtuno, e. tanto :qu:m, 
to as nec:essidades exigem, uem • mais 
nem menos~·· 

Em linguagem . mjlitar, tlirinmos. 
que a .prudencia rião se. aplica +.ani.o 
r,as i·etirldas esti-ategicas, como nas . 
oEe,.sivas cr-..'quistadoras. Não é com 
retiradas estrategicás que se gai1bnm 
guerraç. R·não se dirá, que exis~e unrn 
t'i rtude · cujç, exercicie. se reserva pa
ra as derrotas. Pois, 11:1 ordem, e,pi
ritnal esta concepção da prudencía é 
muito ma:~ nefasta, pois que, nesta 
ordem, o. qile está ,em' jógo é a sal vi .. 
çã, ... eterna ·das ~lm~s, e não a con
servaçlí.fJ f],e umas tantas riquezas de 
o:·Jea1 tenworal. c,f'..,m,,,·~,. Xos;;a 1:ni-

eu ra 
Nos fins do seculo XVIII vh·ia em 

Ecully, povoado proximo de Lyon, na 
França, um casal de agricultores cha
mados Mateus e Maria. Vianncy. Eram 
pessoas de posses modestas, mas cris
tâos fervorosos, principalmente Maria, 
que era de uma piedade eminente. 

Foi desse casamento que, em 8 de 
maio de 178G, nasceu aquele. diante de 
cujas reliquias. um dia, o Sumo Pon
tífice ~e ajoelharia cm veneração: 
João Maria Viunney. 

Desde a mais tenra infancia, João 
Maria foi de piedade 'não comum, co
mo o demonstn1 o fato de ter conser
vado a inoccncia batismal durante t,;
da sua vida e só kr conhecido o mal 
atrnvez das confissões dos seus peni
tentes. Setenta anos mais tarde ele po
d.:0rá dizer: "A Santissima Virgem é a 
minha mais antiga afeição: amei-a an
tes mesmo ele a conhecer". Cedo con
verteu-se em apostolo e catequista 
dos meninos de sua idade. Ao rnes
me tempo, era de temp<?ramcnto ale
gre e gostava de brincr.r, 

NO SEML'iARIO 

Aos vinte anos, João Maria teve a 
g,·ande felicidade de poder correspon
der à vocação sacerdotal que ha mui
te sentia, matriculando-se na Escola 
Presbiterial do Padre Balley, rnnto 
Sacerdote a quem muito havia de fi
car devendo. Daí passou-se para o 
Snninario Maior de Verrieres e depois 
para o de Lyon. ' 

Foram quasi dez anos de rude pro~ 
v.:,c~o. Embora tivesse espírito. e bser
\'2dor, frescura de imaginação, gran- ' 
,.fo bom senso, observações finas e ati
ladas, (Cgo. Trochu, "O Santo Cura 
d'Ars") Vianney não era muito inte
li<?ente, sentindo enormes dificulda
ce3 no c~tuuo. Alem disso. não tinha 

<l'Ars 
trabalham nos domingos: "-Que aca
bais de fazer?", bem poderiam res
ponder: "Acabamos de vender nossa 
aima ao demônio e de cruciíicur a 

, Nosso Senhor... Estamos no comi
nho do inferno". Quando os vejo tra
balhando com carroças aos domingos, 
t"nho a impressão de os ver carregan
do suas almas para o inferno!" "Esprit 
c!u Curé d'Ars", p. 286). 

Para reforçar o efeito desses ser
mões, o Santo Padroeiro dos que tem 
cura de almas, negava a absolvição 
aos que frequentassem tabernas ou 
blasfemassem o Santq Nome de Deu.,, 
cnquantC> eles n~o se corng1ssem. 
Graças a isso, em breve não havia 
mais nenhuma taberna em Ars, e os 
blnsfemadores, beberrões e profana
dores do dia do Senhor se tornaram 
bons cidadãos. 

A LUTA CONTRi, 
AS DANÇAS 

Q3 bailes est.:,vam muito arraigados 
nos habitas das duas centenas e meia 
de paroquianos do Pe. João Maria. O 
Santo Cura compreendeu que en
q,mnto não extirpasse completamer,1e 
esse pessímo habito, "as pompas de 
Satanaz estariam send,> prestigiadas, 
o Príncipe das Trevas teria ficado 
verdadeiro se1)hoi.: da situação" (Mons. 
Convert). 

"Refletiu nisso, e, desde então, se 
resolveu a apliéar, ao pé da letra os 
principies da Teologia Moral sobre os 
pecadores ocasionais e os reincidentes, 
c.:>m uma grande bondade, mus tam
bcm com. uma energia de b1·onze que 
nada faria recuar" (idem). 

Durante dez anos o Santo rc-petiu 
a3 mesmas instruções: 

"Não ha um só mandamento na lei 
da Deus que o baile não trnnsgrida". 

A luta que o Santo teve que man
ter foi dura e aspera. Mas, ao cabo de 
25 'anos de combate, ninguem mais 
dançnva em Ars. 

08 FRUTOS DO 
APOSTOLADO 
DO SANTO 

Que fecundidade exfraordinaria nã-1 
tem o apostolado de uma alma trans
formada - nu express;_o de S. Ber
ncrdo - cm reservatorw e em largo 
canal da vida divina! O Pe. Vianney 
tinh~, como vimos, recebido dotes na
turais muito medíocres. E, no entan
to, cm 1827, 3 unos depois de assumi t· 
a cura da paroquia, o Santo podia 
exclamar do pulpito: "Ars não é mais 
Ars. Tenho confessado e pregado em 
mi1;sões e jubileus. Nada encontrei co
mo aqui''. 

A pequena aldeia de Ars tornou-se 
"um centro irradiante de santida
de" (Cgo. Trochu, op. cit.), era como 
t:m santuário (Brac de la Pcrriere, 
"Souv. de deux pelerin, à Ars"). Em 
ccnscquencia, a popti\nção aumentou 
a prosperidade material se fez notar e 
todos eram alegres e joviais. 

Mas, antes de obter esse sucesso, o 
Pe. Vianney sofreu tanto, que decla
rou mais tarde que se tivesse sabido 
os sofrimentos que o esperavam, te
ria morrido só com a noticia. 

A PEREGRINAÇÃO 
DE ARS 

Como era de se eoj.lerar, em pouco 
tc>mpo a foma das virtudes do Paro
c:, da modesta aldeiola começ,;m a se 
e;palhar. Em consequencia disso, Ars 
foi testemunha durante 30 anos -
1827 a 1859 - .de uma incessante pe
regrinação, oonstituida de milhares <lc 
pessoas (80.000 de 1858 a 1859), de to
das as categorias - Carclü:is da San
ta Igreja Romana, Bispos, Sacerdotes, 
sábios, fidalgos, camponeses, cochei
ros - que iam se lançar aos pés da
quele humilde Sacerdote, no confes
sionário e ouvir seus sermões e suas 
aulas de catecismo. Era preciso geral
mente esperar oito dias para poder 
falar com o Santo, mas todos se julga
vnm bem pngos. 

DONS EX1'RAORDINARIOS 
QUE RECEBEU 

Centenas de pecadores empederni
dos se converteram com algumas pa
lavras do Santo. !numeras almas se 
encaminhm:am · decididamente na via 
da perfei~ão graças. a ele. 

O ·Santo recebera dons extraordi
nr-.rios para dirigir as ª!mas. Adivi
nhava os pecados comêtidos e. sem 
que lhe e:xp'tisessen, âs circunstancias, 
d~vil conselhós que pareciam ser ab
solutamente imprndentes, e que de
püis se· ·vel'iiicava seren1. aàmiravei's. 

· Assim, disse a: uma modista a quem 
nunca hnvia visto e que gostava do 
mundo, que se fizesse religiosa. ES5a 

. Oç MQí)~(_) . 

Recomendamos 
aproveitar 
nossas 

as 

OFERTAS DE OCASIÃO ' :r. 

RUA DIREITA, 162~190 

1 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
Filhas de Maria aa Arquidiocese" 

l' AI,:$01:?Y:tENTO 

A F.nl.li\ sentiu com todas v"l 
Congrcgrtções Marianas, o falecimen
to do Revmo. Diretor da Fednr~i·;ão 
das Congregações .i\larianas, Pa,lro 
Jrlneu Cursino ele J\Ioura. A$ Fill.ws 
de l\(aria da At•quidiocesc, pre,tan,'!o 
m:úa ultima homenagem ao ila,trn 
fale<:ido, .estfreram presente:; ,·1:1 

grande numero; no Colegi.o :-i. Lui,: 
e ·no enterro, te11.Jo a F.?.LF. ~om
parecido à· Missa: de Corpo presentt•, 
realizada no dia 2 p.p .. Por inten\;ã,1 
do UeYmO~ Pe. Cm;sino, rn:ind,n ,,,._ 
lebrar uma Missa na Igreja da Bua. 
lllortc, ontem,. às 9 hora~. 

DIA DE RECOLHIMENTO 

Visando implo1•ar de Deus :Ko~m· 
Senhor o ineremcnto das \1 oeaçííe~ 
Sacet'dotais, a l~.l\LB'., promove,, lh) 

dia 2!J·do corrente,, um Dia tlc He,·o
lhimen.to, :no Colegio Assun~ão,. i::'· 

tando· convi<ladus, para esse pieJo
so lllóvimento: todas as .Pilhas d~ 
Mal'ia, A :Clltrlda está marcada pa 1:n 
as.8 horas e o encerramento par.1 a:. 
1rthoras. 

O SA.,'."FO CV,:..1. D'ARS NO s:w .LEITO pE NORTE moça veio ser a virtuosa .Sorôr Maria 
Helena Bal.\cfin, da Qrdem da visita-

J\ l'.:.\f.F. eontin:.ia empcnhadi~á
rna na organiza~ão da <<Bolsa» c::i.1,l' 

iinalitlade - dar mais um Sacenfo
te ao Brasil - é digna de aplauso:;; 
e principalmente do nosso avoio. f';>l
pcrn r1uc, no proximo dia 15, fo~tà 
,h As,un1:ão de Ko,sa Senhora, ~e 
f:i~a uma coleta ospecial entro as 
Antigas Filhas' ele ;\faria qnc se l"CU

niriio, natumlmPute, em suas Pias 
rniões. Assim c•sta <<Bolsa» pode con
hlr não só com o auxilio das atua~s 
Filhas ele ?ilaáa, mas tauibem col!l o 
tl:,quclas que, por algum motivo, ,-,\o 
h1,je, Filhas de :\la ria. por clern,:ãn. · 
:'saturalme11t<', ser·llies-á explica..!~ 
o ,lesr jo ele ioda, nós. que foi o Je 
tndo o povo brasileii'o por or.msião do, 
IV Congres8o Encaristico 1$acio1,:,l 
<l~ São Paulo: « .•. dignai-rns tarn
bem, ó Je,;us, incrcme11tar e <lcsPn
i-oh·cr <'lll nossa patria. a Obra ,!as 
\' oeaçücs Suecrdotais, conccdcnth
r.•Vi por meio drla, muitos e vírt:io,,,s 
l'acl1·es, modelados toilos na escola do 
rns,o Corn~iro ~:ucari,;tico , .», de~e
ju que se tomará rcalidadé, se pói
o<·a;iúo 110 ani, ersario deste gloriei
"º cel'tame, pudermos oferecei' fül 

J-:,rno. o l{evmo. Sr. Arcebispo, a 
qnantia <:orrnspondcnle a «B<>i,a» 
para forma~ào de um Sacerdote. E~
pcrmnos pois, de todas as Pias Uniõd 
o npoio a esta idéia, principah\J~n· 
to a propaganda no dia das f}lhi.~ 

TRANSFERIDA A REUNIÃO 
MENSAL ba\e, pois esquecera quasi totaimentz "Meu Deus, poderão ter olhos t:fo çi:io de Montlucl. , . . . . . . . 

o pouco que aprendem na escola ru~ •veúdados. a. po11to de crerem que não Outro dom extraordina~·ió que ti-
ra! que havia frequentado: "'' '>h:t•'.'filíH'l'ià:~&-n.@;~ti<lo ela 'é·a -cai·,-,,··· nha'·,er.tcti>. ·Wprever ó. .. fttturó'; ,;: 

ifo com quê ó' demôp~o arrasta mÚis - Fez . riúmerosos milagfos; embora 
dCJ :uarín. por ilevo~iío-" ~ 

Ei\l ARS 

. Depois cle exercer durante tres anos 
o cargo de coadjutor de seu velho 
mestre Pe. Balley, o Pc. Vianney foi 
r,ncarregado ··do governo espidtual de 
Ars, aldeia de' 230 almas, localizada 
no departamento de Ain. 

O Conde Prospero de Garcts, pre
frito de Ars, declarou no "Processo do 
Ordinário" ( qtie precede o Processo 
ApoEtolico de Canonização) que "ha-' 
via na paroquia uma grande ·deca
doncia, uma certa negliccnc!a e in
diferentismo. Não creio. porem que 
tivesse havido grandes desordens». 
Havia "cert'< fundo religioso, mas 
muito pouca piedade";· conforme 
declarou o Pe. Rougemont no Pro
ce~so Apostolico Continuativo da 
Causa de Beatificação. A facilidade 
cm faltár à Sanin Missa, a ignoran
da religiosa, as blasfêmias, os bailes 
e as tabernas eram cs 'pdncip:ús m:,
les que cumpria· extirpar. 

Para converter sua grei o Pc. Vian,.
ney confiou principalmente na oração. 

A' oração juntou a mortificação e 
tão heroico foi nesse ponto, que um 
Padre da Granda Cartuxa - os Car
luxos, como é sabido, levam uma vi
dJ aspérrima - pou<le dizer: "Não 

· nos atrevemos a seguir o Cura d' Ars 
senão com o olhar de nossa afetuosa 
admiração'.'. 

Mais ardente ainda foi o zelo que 
empregou: para instruir o .povo por 
meio de ptegação. Teve que lutar com 
grandes dificuldades pois est,iva lon
g<1 de ser urn bom orador. Todavi::, 
n·ccbeu dons extraordinários, a pon-

. to do proprio Lacordairc admirá-lo. 

FRANQUEZA APOSTOI,,ICA 

Se em .seus sermões havia trechos 
tern10s e amenos, geralmente consti
tuiain uma realização Jo conselho de 
S. Paulo: "Repreende-os severamen
te para que tenham uma fé sã" (Tito, 

· I, 23). ·suas repreensões eram "vivas, 
diretas e pessoais" (Mons. Convert, 
''Notas"). Eis alguns· exemplos: "Po
bre gente, como sois infelizes, Segui 
vosso caminho rotineiro; segui-o,. que 
o inferno vos espera", (Sermões, t. III, 
p. -132). Refere-se aos pecadores di
zendo "que arfàstam por toda a par
te .'as correntes do inferno". 

Mh! os taberneiros, o demônio não 
os importuna muito, pelo c·ontrario, 
dc,spreza-os 'e lhes cospe· cm cima" (S. 
t. ·m, p. 86). 

Contra os que profanavam' os do
mingos e festas, prorrompia .em iguais 
exclamações de santa .. cólera: • 

"Vós trabalhais, mas o que ganhais 
é a ruina para vossa alina. · e vosso 
corpo. Se perguntassemos aos que 

denda, pois jamais signifique tnrn
sigcncia com o m·ro, pacto eorn o 1n:i.l.i 
sacrificio de príncipios. A tolcrm1-

. ci1t que, na ordem pratica, por Ye· 
zes é aulorizada, só sirva para me- . 
lh9.r e mais eficazmente se obter o 
fim que temos em vista, e a ouj:i 
consecução a prndeneia ordena tc,
das a~ eucrgias tle ml~c:i alma 

almas pará o inferno? .... As pessoas huml!demente os atribuísse oxdusiva-
que entram num salão de baile, dei- mente a . Santa · Filomena, dé quem 
x.im na porta o seu Anjo da Guarda er« muito devoto. 
e o demônio o substitue, de sorte que . No, meio de seu imensamente árduo 
ha tantos demônios quanto são os m:nisterío S. João. Mada conservou e 
da.nsarinos" (Citado pelo Cgo. Trn- an\ncntou a intensidáde de sua vi-
chÚ, "O Santo Cura díArs;'; p. 140 da interior. Uma de suas maiores tris-
cla l.a edição bra~ileii-a). tezas era não· conseguir que seu Biepo 

Aos pais que pení1itiam que seus o dispensasse do paroqúiató, para po-
filhos fossem a bailes lança frases co- der chornr sua "pobre vida", como 
mo estas: dizia na süa grnn'de huihildade. 

"Ide, pais e mães réprobos, ide pa- Muito se poderi~ dizer sobre os dons 
ra o· inferno, onde vos espera a ü-a de misticos com que foi enriqueci9-o. 
Deus. Lá vos aguardam as boas obras No meio de toda essa vc,·dadcira 
que tendes feito, deixando à vontade gloria,· o Cura d' Ars se conservou pro-
cs vossos filhos. Ide, eles se njuntarão fondamente humilde. 
a vós, pois tão bem lhes ensinastes o 
caminho ... " (Citudo · pelo Cgo. Fran
cis 'l'rochu, "O Santo Cura d' Ars", p. 
140 da l.a ediçiio brasileira). 
· "Sei· muito bem que não dareis um 
pa~so n mais para cumpl'irdes os vos
sos deveres para com vossos filhos; 
que não vos inquietais com isso; e por . 
co'to tendes razão, pois não faltará 
tempo para serdes atormentados por 
toda n eternidade ... " ( Sermões, t. III, 
p. 316). 

A MORTE DO SANTO 

No. dia 4 de agosto de 18.53, o .Padre. 
João· Maria Batista Vianney, depois da 
aguardar por alguns dias com gran
de tranquilidade a morte, entregou 
sua bela nlma à Deus Nosso Senhor. O 
Santo contava então 73 anos de ida
de, dos · quais 41 passados como Cura 
de Ars. 

CONVITE 

,:onvidan1os, especialmente a, sc
gnint,•s !'ias Uuiôt·~ para nos darem 
notieia, da. cumpai°1lia em fa\'Ot' da 
«Boba bilias de .:lluria da Aqui
<!Ío<:esc», e de seus projetos e idéias 
que poderiam ser aproYeítados pcli,~ 
oulrn,: Dispcnsal'io N. S. Consola
~ào, Esc. Dom. L. SPnlioras Catl,Ji. 
ca,, E,c. Dom. ?iiqria Imaculada, E:.• 
frrnato ?\. S. Auxiliadont, ExLcru,1,. 
to ::;ão Jo:;ú, Freg11czia do 0', Guaia
una. Guarm·ema, Uuarulhos, Gin. As
sun~ão, Gin. Sto. Agostinho, llo;,pí
tal l\. !::i. Aparecida Imacula,la, 
Coucciç:io, lnst. Cego$ Po. Chico, lpi~ 
ranga, Itapecirica, Itaquera, Itaiin, 
l'ias l'niõcs de Itú, .Ja1:anã, Piiis 
l;11i<':íes de Juncliaí, Lapa, Liceu l•'ran
c,o Brasileiro, Mog·í d:ts Cruzes, N. S. 
.1pa1·<'cida de l11dia116pofü o ele Ipi
rnuga, Nossa Senhora . Auxiliadora. 

• Enqunnto julgava provavcl que a 
pessoa voltasse a dançnr, o Pe. Vian
ney lhe recusava a absolvição . .Assim, 
durante seis anos negou-se a absolver 
uma moça de At·s que se confessava 
por ocasião .das grandes festas Htur
gicas, porque ela uma vez por ano 
dançava um pouco, em casa de · uns 
seus parentes. O Santo dava-lhe a 
b€-nção e dizia-lhe: "Se não se cor
rigir dos bailes está ·condenada". 

CONGREGADO MARIANO! 

Uma· outra moça teve qUE: esperar 
duas oÚ três semanas só por ter ido a 
uni lugar onde se dansava, einbora 
não tivesse ela mesma dançado. 

A's pessoas que lhe diziam que já 
que ele lhes recusava a absolvição, 
iriam se confessar com algum Sace1'
dote mais benigno, respondia que iam 
"buscar u mpassaporte para o infer
np", e "calcai· aos pés o Sangue ado_. 
rnvcl de Jesus Cristo··. 

A um pai de familia que lhe pedia 
po-missão para acompanhar a filha 
ao baile, garantindo que não a deixa
ria dançar, o nosso Santo respondeu 
com esta reflexão cheia da mais pro
funda psicologia: "Oh! se ela não 
dançar, dansará o seu coração". 
(M.ons Convert, "Notas':). 

Tais foram as normas que o San
to Pároco seguiu cm materia de dan
sas du~·ante toda sua vida. Guiou-se 
por elas não só na direção de seus 
paroquianos, mas de todos aqueles 
que lhe pediam conselhos. O Pe. Rou
gcmond depôs no Processo Apostolico 

ACADEMIA 
MARIANA 

(Sob Inspéção Federal) 

·Rua Barã~· de Paranapiacaba, 50 
Telefone 3-7995 

CUaRSOS: Propedêutico, Con
tador e DACTILOGRAFIA 

Curso de Admissão ao Comérdo 
de 14 às 18.30 inteiramente 

gratuito. 
l\IATRICULAS ABERTAS 

PHT<;TENDJ~S ?.IATRICCL\R-TE XO 
'TIRO, QCALQUER QCE ELE SE,JA'? 

Procura, então, a Academia Mariana, à R~a Barão de Paranapia
caba, 5() e c!eixa o teu noíne, E' uma questão de disciplina à Autoridade 
Eclesiaslíca. Não tardes, pois, os Tiros terão inicio em Setembro próxi.,. 
mo! Terás a vantagem de inúmeras orações e boas obras praticadas por 
tua intenção, durante o tempo em que estiveres afastado da Congrega
ção, alem do olhar paternal da Autoridade que zelar-á pelos interesses 
ele tua alma durante esse período de afastamento das práticas habituais 
Ja vida mariana. 

. INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: 3-í995 

AS FESTAS POPULARES PODEM SER 
UMA FONTE DE INFORTUNIOS PARA . OS POBRES 

Em 11ma peti~ão dirigida ao Co
w,1·11ador do Departamento de A n
tioquia; 200 pessoas da sociedade tk 
1Icc1cllin, solicítaro.m <le S. S. que se 
exercesse séria vigilaneia no senfrlo 
ele se regularem os festit'ais estu
clnntinos que iriam se1· rcaliza<l(ls 
naquela cidade. 

<<Nós aceitamos e a cidade admi.te 
complacentemente que o grêmio es
tu<lautiuo dedique alguns dias do ano 
à expansão de sua alegi:ia, cOillo a 

· farsa inofensiva de seus disfarces 
e maschradas, diz a alú<lidà petição. 

. l\Ias o quó µão aclian)os_justo,. µem 
· oportuno, nos tempos que correm, de 
incerteza e angustia, e que à sort1b:rà 

' do Carnaval estndantino se fa~:i.m 
festas populares, com todo seu cor
tejo de cscandalos e a livre manifes
ta~iio do~. vícios e paixões hmnanas. 

«Sua Senhoria não nos poderá t:i
~ar de ultramontanos e exagcracfos 
si dissermos que estes f:este.ios popu
lares são a r11ina dos lares e fonte 
fceunch de tlorcs e angu5tias pn:r:i 
a média e haíx:,t clasªc dg, §9Ciq1a,Je. 

A hora de mi,:fria e de fome que 
es tarn os ri vendo não .é a mais' pro
picia para abrir a porta às paixões 
inalsãs do povo; pelo contrário, é de 
previdência · e poupança para fazer 
frente a sacrificios a que talvez so
jamos forçados no <lia de .amanhiill-. 
O aludido documento conelue com 
o pedido de que <<Seja re'C'ogada ·a li
cença para a popularização do car. 
naval ele 1943, e o deixe reduzido tão 
somente. a uma fosta a!egl.'e da .i-:1-
vcntude estudiosa», 

· Hora Santa das Empregadas 
~.!lmesticas 

Realizar-,• á no proximo domingo, 
dia 15, das 17 às 18 lioras, rfa. 1 Ca
pela das Servas do SS. Sacram,~nto, 

à Rua Barão de Iguape,. a Hora San-
. ta para as empregadas domesticas 

promovida pela Pia União do Extcr
natQ $.ã.Q J Q~ 

\ . 
. Realizando-se, no proximo domin-

go; dia 15, .cm grande numero <'.e 
Pias Uniões, ,a festa de eonfrat.-crni· 
zação .das Filhas de Maria, reunin
do-se às ativas as que, pof terem con
tt:.:iido matrimonio, p~ssaram para ,i 

categoria de Filhas de Maria por ck
voção, resolveu a F.M'.F. adiar a rmi
nião i:nensal para o dia 29, por oea
siüo do recolhimento no Col.Sgio As
i;un~ão. 

CURSO DE PORTUGUÊS 

.Contilluam abcrtas,na Sede da Fe
deraçãQ. as matriculas para o C,mo 
ele ·português que a Acadeniia Mari:i-
11a organizo\; para as Filhas de ?,[a. 
riá. · · 

CIRCULO PARA MESTRAS DE 
ASPlltANTES 

Como liabitt.falÍnen~e rcalizal'·SC
ão, no 3.o domingo às 14,15, na ,Curia, 
e· na 3.a quarta-feira, à~ 17.30, 1',n 
Sede, os- circulos para l\Icstras tle 
Aspirantes. 

O Eq~ador. corôa ·em fervorosa 
apoteose a sua Rainha a 

Virgem de «Quinche)) 
CERCA DE 70.000 FIEIS COMUN
GAM COLETIVAMENTE NA l\lISSA 

. . DA COROAÇÃO 

QUITO (N. C.) - Cerca ele 70.000 
pessoas i'eéeberam a Santa Comunhão 
no solene e Pontifical celebrado nesta 
cidade como preludio à coroação ca
nohica de Nossa Senhora ele Quincho, 
Rainha do Equador. 

.A cerca· de cento e eincoenta miJ pes
soas, ou seja quase a totalidadl da po
pulação · normal da cidade, os prela
dos. do ~qí.tador -e duzentos sacerdo
tes distribuiram a. comunhão. Um cô~ 
ro de 4.000 meninos e trezentos •reli
giosos entoaram a Missa ~'De Ange
lis''. CQni a participação de toclás as 
esci>l~s de Quito, os Seminarios e as 
comúriidades religiosas. 
, Concluida a Santa Missa, o Exmo. 
e Revmo. Mons. Carlos Maria Del• 
la Torre, Arcebispo de Quito, oficiou 
a cerimonia da Coroação no Altar Mo
numental. A seus pés faziam guarda 
de 'honrá uma delegação de índios 
Oyacachi. No meio da mais profun-· 
da emoção da gigantesca multidão, re
presentitda por todas as classes sociais 
se elevaram salvas e. marchas milita-. 
res enquanto que o . povo entoou a 
tradicional canção "Salve, Salve, Grã 
Senhorá". 

ô ~oÍ'nal ."Ó Comércio'',esereveu a
cerca da cerimonia que a Virgem de 
Quiticho, que é a Virgem Naciona! 
po~que o povo a invoca e a ela se en• 
trego~ com sincera e profunda fé, ben: 
poderia levantàr-se <:omo insignia d~ 
""cionalidade. 
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POLONIA MARTIR-TELEGRAMAS DO RIO -
DECRETOS PRESIDENCIAIS 
GRATIFICAÇÕES A FUNCIONARIOS 
l>A POLICIA CIVIL EM SERVIÇO NO 

ESTRANGEIRO 
RIO, (ASAPRESS) - Pelo Presiden

te da Republica te: assinado um decre
to-lei, no Minlsterlo da Justiça, abrindo 
o. credito especial de 45 mil cruzeiros 
:para. as despezas de gratificações a fun
cionarlos da ·.Policia. . Civil em serviço 
no estrangeiro. 
LUTO OFlClAL PELO· FALECIMENTO 

·no PRESIDENTE DA CHINA 
~10, (ASAPRESS) _;_ O Presidente 

Getullo Vargas assinou um decreto de
clarando luto oficinJ por 3 dias por mo
tivo do falecimento do Presidenté da 
China. . 
CRIADA A COMISSÃO . CENTRAL DE 
. REQUISIÇÕES 

RIO, (ASAPRESS) - o Presidente 
da Republica a-ssi.nou, um decreto lei 
criando a. Comissão Ce11tral de Requi
sições. 

DISTRITO DE OBRAS E SANEA• 
MENTO EM S. PAULO 

RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 
i:la Republica n.ssinou um decreto crian
do o Distrito do Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento em São Paulo. 
U:õl lUILhÃO l'ARA PAGAMENTO DE 

JUROS DA::: OBRIGAÇÕES DE 
GUERRA 

RIO, (A$APRESS) - O Presidente 
da Republica ass'-icu um decreto-lei 
abrindo. pelo Mini.sterio da Far.enda. o 
credito especial de um milhão de cru-
1',elros para ntender, nos exerclcios de 
194.3 a. 1945 ao pagamento dos juros das 
Obrigações de ·Guerra. 
CREDITO PARA A REALIZAÇÃO DE 

OBRAS DO MINJSTERlO DA 
JUSTIÇA . 

RIO. (ASAPRESS) - O Presidente 
da Republica aprovou a concessão de 
creditas- especiais para a reailização de 
varias obra.s previstas no orçamento o 
destinadas ao Mi.nisterio da Justiça, pa
ra diversas finalidades relacionadas com 
a quinta e . .ltlma. etapa do plano es
pecial de obras publicas e aparelha
mento para a defesa nacional. Entre elas 
existe uma.' de 250 · mil crttr.eiros para o 
in!.clo dos estudos do projeto· do futuro 

Palacio d:.. Justiça, na esplanada do 
Casl3lo. 

SERVl•;:o NACIONAL DE 
TUBERCULOSE 

RIO, (ASAPRESS) - o presidente 
da Republica assinou decreto aprovando 
o regimento do ''lerviçó Nacional de 
Tuberculose, que tem por finalidade 
realizar estudos sobre o problema da 
tuberculose; planejnr a respectiva. cam
panha profila.tica; orientar. coordenar 
e fiscalizar as atividades das institui
ções ou organ!z9,ções publica.-;; e priva· 
da., empenhadas na luta contra a tu
berculose e constltuil·-se em orgão rea
llzador da parte que no programa fixa
do. couber à administração federal, 
CONCESSÃO DE PASSAGENS GRA• 

TUITAS PELAS EMPRESAS DE 
NAVEGAÇAO 

RIO, (ASAPRESS) - o Presidente 
da Republica assinou um decreto-lei re
vogando as disposições de leis e regu
lamentos sobre a concessão de pas.sagens 
grat-uitas pelos armadores e empr~as de 
navegação. 
SUSPENSA A COBRANÇA DE DIREI~ 
TOS E TAXAS ADUANEI~AS SOBRE 

A MANTEIGA 111-lPORTADA 
RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 

da. Rspublíca. assi.nOu um decreto-lei 
suspendendo pelo praw de 6 ·meses a 
cobrança do.s dh·elto.s e taxas aduatiei
raa que incidam sobre a manteiga. Impor
tada. A deliberação atinge a manteiga 
que esteja nos portos nacionais e aquela 
cujo:; docwnentos estejam submetidos a. 
despacho. 

NOTAS ECONOMICAS 
(;RIADO O SERV1ÇO n:; PRIORIDA

DES NOS TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 

RIO, (ASAPRESS) - o Ministro 
,'João Alberto. Coordenador da Mobiliza· 
ção Economica, a.-sslnou uma portaria. 
cri.ando o Serviço de Prioridades nos 
Transportes l<'erroviarios, com · podei·es 
:rara. estabelecer e ccntrolàr a priori
dade nos transportes fefrovlarios das 
mercadorias·.· no Distrito Federal e nos 
Estados. do Rio, São Paulo, Minas Ge
l'a!S, Espirlto Santo, nas. pa1tes abran
gidas pelas Estradas d<- Ferro am
tra.1 do Brasil e Ü!opoldlna. Foi desig· 
nado para dirigir este serviço o major 
Eurico ,Souza. Gome.s conhecedor profun
do dos problemas ferroviarios e que exer
ce atualmente funções no gabinete do 
major Alencastro · Guimarães diretor da. 
Cent.ral do Brasil-
lNSTALAÇliO POR INDUSTRIAIS 
:PAULISTAS DE Ull-lA USINA META· 

LURGICA Ei\1 RIO NEGRO 
RIO. (ASAPRESS) - Chegaram a 

um feliz exlto as demarches do Inter
ventor no Rio Grande, general Cor.dei
ro de Farias, eom os lnd ustrlais pa úlls
tas, pa.ra. .a. ,nstalacão de uma Us!na·Me
talurgica em Rto· Negro. Será feito o 

-,iproveitamento industrial do cobre e do 
carvão daquela região com a constt'1.ll}ii.O 
dessa. Usina, cujas obras serão iniciadas 
imediatamente. · , 
ALTERAÇÃO. NO ACORDO l)E E:::'J'o\
BILISAÇÃO FEITO ENTRE O BRA~XL 

E OS ESTADOS . UNIDOS 
RIO,. (ASAPRESS) - Uma neva 

. prova de colaboração . brasilefro-ame-
1·icana tornori-se patente atra vez da a:-
1:eração feita no acordo de estabilil:.'lçáo 
1:>eJ.os dois goverpos. O Departa.mento do 

Tesouro dos Estados Unido., concordou 
em comprar ou vender ouro ao governo 
brasl!elro, até a lmportancia de 200 
milhões de dotares. Pelo acordo original 
e&~a hnporta.ncia era de apena.s · 50 mi
lhões. 

CO:'.'JSTRU( .• O DE VAGÕES DE 
CARGA PELA CENTRAL 

RIO. (ASAPRESS) - A Central do 
Brasil vai construir 300 vagões de 30 
toneladas para ti-ansporte do carvão do 
norte do Par~.ná para São Pa,ulo. Uma' 
ve,: adquirido o material. os vagões fi· 
carão prontos em 10 ou 12 meses, sen
do as primeira.<; entregas feitas depqis 
de 4 meses. Serão aproveitados os eixos 
de bitala larga para construção dos 
mesmos em bitola. estreita. 
SUJEITOS AO REGIME DE LICENÇA 

PREVIA 
RJ;O. (ASAPRii:SS) - o. Ministro da 

Fazenct11., tendo em vista 11, . solicitação 
da Cli.rt?.lra. de Exportação do Banco 
do BrnsU, declarou que ta.mbem estão 
sujeito1,, r,o regime de licença previa, a 
expol'tH)i'> de carvão coque e fio de 
sed:,. 
E.\l PLifüO VIGOR AS TABELAS DE 

. PREÇOS 
RIO, (AS!,!'JtESS) - o gabinete dó 

Coordenr.dor cio, Mobil!zação Economi
ca. distribuiu a seguinte nota à im• 
prehsa: . · 

"Afim de esclarecer as duvidas· surgi
das ct)m a ext!ndío dt> Setor de. Pregos 
o Coordenador coniunica que continuam 
,•.n pleno ,·igO!' todas as tabelas esta., 
bel"r,,idaR até ei;ta data, mudando-se, 
a oenas. a des"'entralização ' e,dminLstra
tim do preço, Qualquer modlficaçlío não 
poderá se 11c1·ifirnr sem a apro\·ação do 
c~rdcnador''. 

-----------
N·o-r I C IAS M I L I T A R E S 
, ,\. VIAGEJl DO Ull\'I.-lTRO D.\ G{;ER- 1d<>r Vasconcelos, do coriio de Saucle 

. RA A.OS I,:S'l'A.DOS UNIDOS da Armada, contem 83 pagina~ e 41 
RIO, 1 ASAPB..li:SS) _ O Ministro i..:11- grnvuras. · destinando-se ao treino 
rico Gaspa.r Outra, titular <la i'asta suplementar dos membros das unida-
da. Guerra, ultima, os sous prer,aratl- <les ,i,, defesa civil, foca!lzando a 
vos vara ir, viagem que devera. em.. atenção dos m€'sn1os á-obr.e o n1odo de 
preender aos ]-i;sta.dos U11id<>~,.- t.: con- agir nas oinerg·encias que requeiram 
vite do governo daquele grande país cuidados <>SlH>ciais, sol> o ponto do 
e.liado. Entre oa oficiais que inte• vista <la defesa civil. · 
grarão a comitiva do Ministro aa µr.~11nAr. 0r1~ GUSTAVO GOULAnT 
Guerra do Brasil. destaca-se o Coro- RIO. (ASi\P.RillSSJ - Acompanha• 
nel .Toão Bina Ual'11ado, que duran• elo de sua esposa, clleg-ou a esta ca• 
te largos anos serviu como àdido mt- 1,ital, procedente <le Belem, pelo Cl!P• 
Htar junto à nos::,a, Embaixada em ver d" Pan-American, o almirante 
'Washington. Custa vo Goulart. coman<lante Nà.va~ 
:ilIAi\'OBUAS DA ESCOLA lUILITAn elo setor .Norte. com sede na capital <Jo 

RIO, (ASAPRESS) - A Escola l\lJ. Pará.. . 
litar e:;tá real!za:1do n,anobras no~ Jf,l~SPONllERA PIDLO EXPEDIE:\'. 
campos proxlmos a .Rezende, no Es· 'J'l~ IIO GAIHl\'l!:'l'I·: DO IIIINISTRO 
tado do Rio. Cerca de 1.500 alunos DA GUERRA . 
dessa Escola estão ali eirnréitaudo-se HJO, < ASA.l-'Rb'JSS) -,- O Adjuntq do 
para os arduos deveres de sol<lado, Gabinete do Ministro da Guerra, te-
.As manobras, rlirig-idas pelo coronel ne.nte corollel José de Lima .l<'lguei-
1\'Iarlo 'fravassos, te1u obtido os 1ne.. redo, resnoiH1f'rá. 1,~10 expedientê .da. .. 
lhores resultados. A Unha de frente, quele Gallinete, durante o tempo cm 
.<>nde S<> desenrolam os prineipafs <IU<> 0 coronel José Bina Machado 
·exercicios compreende unia; tinorrue: penna.necer nos Estados Unidos, fii• 
area, abr.angendn Jtezende,." li'lorin.110, z~ndº parte <la Comitiva do general 
·pombal até a b'azenda. sa·nta Luzta, Eurico Gaspa,r Dutra. ' , 
a.presentando toda essa região ,,un AGHACJAIIO l'E:l.O GOVERXO um 
verdadeiro aspecto de' guerra, tá! o s. lJO.llll\Gos O ~IIXIS'l'RO 1:u1uúo 
realismo que vem sendo dado aos DUTRA 
ex:e,·clcios. P..10, i ASAPRC:SS) - No gabinete 
GE:\'ERAL PEDRO CAV ,\J.CANTl ()o Ministro da Guerra teve· 1uga:r a 

RIO, ( ASAPRESS) _ O general c"rlmonla da entrega das condecora. 
Pedro Cavalcantl, seguirá para a Bata, qi°>os é.onferi<las t>eln Gover110 da.· ue .. 
afim de realizar uma viagem de 1ns- public:1 Domlnic<1na, ao '.ritular <la 

·poção \s unidades que lhe são sub• Pastª Guerra, general Gaspar Dutt·a. 
metidas. O referido militar é inspe- A cerimonia revestiu-se de grande 
tor do l.o Grup.o de Regiões l\1ilita- brilhantismo estando presentes, alem 

c1o en1ba.ixa.dor, uumerosos oficiai~. 
l'alou o 1'-:mbaixador Dominicano ten
do agradecido o Ministro Gaspa1· .VU• 
tra.. 

·res. 
J(;LGAlUEXTO SECltETO NO TRI• 

llUNAL l\lARl'J'llllO ADl!ll,US• 
. 'J'IlATIVO , 

RIO, (ASAPRES) - Reunido sob 
1t presldencia do almirante Mario de 
Oliveira Sampaio, o Tribunal Mar!· 
timo .Administrativo reuniu-se, em 
sessão secreta, p,na julgar· o proces
so 756 do qual é relator o juiz dr. 
João Stoll Gonçalves. Nada transp1-

·1·ou da decisão, sabendo-se, · apenas, 
que os autos do, processo lnstauratlo 
por autoridades navais llrasilelras, 
se referem ao nau!raglo do m,vlo 110-

landês "Marlse". Adianta-se ainda 
· · que o referido navio foi destruldo a; 

setenta. milhas do largo da costa bra•
síleira. Alem do almirante presidente, 
tomaram parte da sessão d_o Trtbu

. nàt Marltl.n.10 Administrativo os ju1-
zes capitães de mar e gu_erra Amerl
co de Arau.io Pimentel e Haul Homeu 
·:Braga, drs. Carlos L. B. de Mlrancta 
e o procurador. adjunto Ulisses Gomes 
de ·ouveira, Secre-._,:irlou a sessão o 
oficial administrativo Gilbfrto do 
Alencar .. Sabola. 
"UANUA.L DE l'lU:\IElROS SQCOR

JlOS" EDITADO J'EJ,A Hll'RENS,\ 
. ~ ~A.~AL . 
RIO. (ASAPRillSS) - Editado pela 

lmprensa Naval, por iniciat!",a aa 
Diretoria de Sau<le Naval, acaba de 

· ,sas · repartições da Marinha o "llla• 
entrar em distrlbulc;:ão pelas diver
nual de Primeiros. 8ocoi-ros". prepa
rado pelo U.S. Oflce ot Clv!lla~ Ve• 
fense em cooperacão com a Cruz Ver. 

'melna· · Am~r!càna,, O Interessante 
trabalho, que. fol trad1.12l.do pelo prl
tu!:.lro t1mcnto medico dr. l'<elson üer-

l'c'I.RA OS ESTUDOS DA ESTRADA 
S,lO l'A Ul,O•Crt;JABA 

RIO, ( ASAPRESS) - O Ministro 
aa Guerra, general Eurico Gaspar 
Dutra, por aviso, d1rigiào à. Secrc-
tarla Geral do Mlnisterio da Guc:,r
ra, dcelarôu (Jlle fica o efeth•o dos 
oflc)ais úl1l comis.são nos estudos pa.rà. 
a construção da rodovia São Paulo 
Cuiablt, aumentaolo de um prlmefro 
ou segundo tenente intendente cio 
Es:eréíto. 

BOTES DE ASSA.LTO 
RIO, (ASAPRESS) - Estão sendo 

feitas lmpo1·tantes experiencias com 
botes <le assalto fabricados no· Bra~ 
sil, encontrando-se para esse fim; en1 
Rczendó mha Comissão composta·. por 
altas patent~s do Eite~cito Nacio·nal, 
:tsslstlndo às <lemonst_,·acões no Rio 
Para1ba. . _ 
CONS'I'RUÇ/1.0 DE ESTRADAS l't,;LO 

:1-,o BA'r,\l,JliiO llODOVIA.RIO . 
Rro, ( ASAPRESS) -, A direeorla ae 

Engenharht l\Illítar aprovou para 
execução elas obras o projeto para. a 
construcão <l., e.stra,da ·Ponte Alta. do 
Sul - Santa Cecilla. 

Bnçarregar-se•á dos -trabalhos o 
2.o Bata.lhf10 H.oàovlarlo. 

CHEl>t•l DO GAUIJ\'ETE. UO 
Hll~l,TRO DA GUERl't,\ 

RIO, (ASAPRESS) - Recentemente 
11omeado. assumiu ontem o cargo de 
chefe do Gabinete do ministro d~ 
Guerra, o coronel José. Blna Machrulo, 
em sul)stitulção ao general Ca.id!dO 
CA.l<las, <1ne tambêm recentemente, foi 
promovido ;,. esse posto, 

Monumento a N. Senhora 
do Libano 

rao. (ASAPRESS) - Perante 1111-
merosa assistencla e fíguras expres
sivas da colonla sido-libanesa, reali
zou-se, o lançamento da pedra fun
damental do monumento a .Nossa Se
nhora do Libano, na rua Condo do 
Bonfim. Essa Santa ê venerada no 
L!bano àa mesma forma que o e 
Nossa Senhora de Aparecida no Bra
sil. O seu monumento no l,ibano tem 
30 metros de altura e está. situado 
multo proxlmo do Mar Mediterraneo 
sobre o cume da montanha Hnrica, 
proxlmo a Belruth, e onde se encon
tra. o Santuario de Nossa senhora do 
Líbano, vlsltado anualmente por iul· 
lhares de fieis de todo o continento 
europeu. A Santa tem, lambem, a sua 
devoção no Brasil desde 1931, tendo 
D. Sebastião Leme Inaugurado o seu 
templo nesta capital, e, desde ess:t 

e11oea. varlos templos tem se levanta_ 
do em diversas cidad~s · do pais. 

Naufragos de um navio 
inglês 

RIO, (ASAPRESS) - De bordo <lo 
petroleiro argentino 'l'aci-to, chei;·ado 
ao porto desta capital, desembarca
ram 53 naufragos de um na vlo brita
nico afundado no Atlantico. E11tre 
os mesmos se·- encontra o coma.n .. 
dante do navio inglês. 

Motocicleta a gazogenio 
RIO, (ASAPRESS) Apareceu, 

boje, Jlela primeira vez, na cidade, 
uma motocicleta. movlc1a a g-azogen 10. 
O aparelho comporta 7 · quilos õe 
combustlvcl para um percurso de 60 
quilometros, gastando, assim, 20 cen
tavos de combu~tivel por quilometro, 

Nomeado membro da Co= 
missão censtaria nacional 

ltIO, (ASAPRESS) - O Presidente 
da Republlca assinou m decrêto-lcl 
designando o capitão .Amílcar J:)utra 
de Menezes, Diretor Geral do JJepar• 
tamento de Impren'sa e Propagamla, 
Para meníbro da Comissão Censitaria 
Nacional. 

Adido naval argentino 
RIO, (ASAPRESS) - Com destino 

a Bocnos Aires· seguiu o capitão <t~ 
íragatit Vitcrio Mala.testa, que seguiu 
polo Cl!pper da .Pan American em 
companhia de sua esposa. O coman
dante Malatesta vinha exercendo · as 
(unções· de adido naval junto à, Emº 
baixá.da. · argentina no Rio, sendo 
substitaldo pelo capitão de corveta 
E,clgardo lzquierdo Brown. O coman
dante Malatesta, vai assumil1 o co
mando de um dos vasos de guerra da 
armáàa platina, em observancia aos 
preceitos· regulamentares, a.fim de 
ser promovlclo ao posto do capitão dé 
mar e guerra. 

Menor~s desamparados 
RIO, (ASAPRESS) - O ministro 

Marcoildesr Filho reuniu em seu ga
blnete, no Palaclo Monroe, os n-s• 
ponsaveis pela. exeeuçi'to das leis ele 
proteção à, ·tnfancia desvalida; arti
culando· ·providencias para ser ime
dlàtamente "enfrentada a situar.ão 
criada com os menores desanipara
dos,. que circulam dia e noite nas ar
terias do Rio, Sabendo-se que mui
tos· menores a11dam pela metropole 
pcrd.ldos e não se enépntro..m c1n <'!:-
ta<lo d'e in.digencin ou abandono, po.-
1·,Hn,' ·como ·são pequenas ,;itimas oun1 
.injusUficavel descuido paterno. H
con deliberado c1ue as autoridndes 
a._g·Jrão enerc-tcatncnte. Esses · tra.ba
lbos seri,o inlca<los Jogo, ainda d•) 
eeordo com as·· determinações <lo .Mi .. 
nistro interino da Justiça. 

Senhora Celia Amenazaga 
RIO, (ASAPI!ESS) - Chegou a es

ta capital a senhora Celia, Amenaza.
ga, esposa do presidente tlo Uruguai. 
A· primeira dama da, vrsinlrn repu
blica viajou em companhia da srta, 
Helena Bittencourt, filha do chan
<"-eler uruguaio Cara, sc!nclo nmbas 
rMebidas na Estação D, Pedro II vor 
autoridades o pessoas da alta so~ic · 
ilade· carioca, q110 lhes apresentaram 
os votos de boa vinda, 

Sepultura para _os advoga= 
dos pobres 

,UIO, (ASAPRESS) - · Atendendo a 
um pedido do lllstituto da Ord"m dOH 

Advogados do Brasil, a mesa <la San•. 
ta, Casa de M!s.-rícor<lia desta Cap!• 
t.tl, .acaba ·de ceder uma .area ,ie ter· 
reno tlum: dO~ seus CeJUiteriOS, }Hlra 
a construção de um tumulo destinado 
a sepultura. dos advogados que mor-
1·crem pobres. A peãra fundamental 
do "1!ausoleu do Advoga<lo Pobre", 
será lançada, nos prlmêlros dias sul>• 
se4uente.s ao dia 7 d_e agosto. 

Denunciados ao Tribunal de 
Segurança Nacional 

ll-IO, (ASAPRESS) ...:... O procurado~ 
Eduardo Jara, denunciou ao 'l.'ribu
nal . da Seguranca Nacional, o ex-d!· 
reto1· ·do .l'Jlltreposto Federal de Pes
ca, Jorge Barreto Albuquerque e seu 
àu~iliar Hçnrique Silva, quo retive
rarn grandé quantidade <lo pclx<', ven
dendo-ó máis tarde a uma flrma des
ta ca.pital, embora sabendo que o 
produto estava estragado. 

.,,.., 
FRACOS e 
AN~MICOS 

TOMEM 

Vinho Creasotado 
"SIL VEiaA .. 

Gr1ríde Tónico 

Consul do Brasil em Chicago 
RIO, (ASAPRESS) - Com destino 

n Miami. seguiram, pelo Cllpper ela 
Pan Amer!can, o srs. Argeu Segadas 
Machado Gulmari'i.ts e Donatelo Crie
co quo vão assumir ns funções de 
Consul <lo Brasil em Chicago e assls
t.e.n te do Escrltorio de Propagànda e 
Expansão Comercial do Brasil em 
Nova York, respectivamente. 

Revisão de processo de ex= 
major condenado como· 

comunista 
RIO, (ASAPRESS) - Foi posta na 

p,iuta revisão criminal do ex-major 
do Exei-cito Carlos Costa Leite, con -
denado p€!lo 'fribunal de Scguranç:a. 
Nacional, por ter ton1arlo parto na 
lc,·ante .. cornunista · do 1~35. 

Salvaguarda da dignidade 
· pessoal 

IUO, (ASAPRESS) - No processo 
em <1ue estaYa envolvido o cidadão 
Artur Dias do ArauJo, que fora au
ttmdo por dcsacnto, por não ter dei
xado que urn policial o revistasse, o 
Juiz Alves de Souza proferiu o · se· 
guint~ <lespacho: "Ha necessldado 
evlc1ente de melhor compreensão por 
parte de todo a<1uele que assume p:ir
ccla de autoridade e cumpro os de
veres o obrigações lmp<>stas pelas 
leis em exercicio do função public:a,. 
11recisamente tlorque a essencial ta· 
refa em cum!lrir a lei ê eusinat a 
manutenção do respeito mutuo entro 
os 1nen1bros da cénnunidac.le": - J:l"'oi 
a.ssitn arquivado o processá cm. ques
tão, <1é1e constando ainda a· seguinte 
refer<>ncla ·do Promotor· Alcldes Gen• 
til, que pediu o arqul\·a.ménto: · '.'não 
existo lei alguma <1ue mande a qual· 
quer cidadão· <lelxar-se revistar por 
in véstigadores da pollct'a, sem qual-

. quer form~lidade, condição ou requi- · 
sito". 

Abatimento na Centrai 
RIO, (ASAPRESS) o ,Diretor da 

Central do Brasil autorizou a redu• 
ção <le 30 por cento no preço das pas
sagens de Ida e volta pàra as pes
soas que comparccer()m à Segunda. 
Conferencia Inter-Americana de 
Advogados e ao Congresso · _.Turldico 
Nacional a reunir-se, ·rcspectlvamen· 
te, de 7 a 12 de agosto o 15 ao· cor· 
rente a 7 de setembro. Os interessa
dos deverão provar a sua qualidada 
de congressistas. 

Entrega de cred~nciais 
RIO, (ASAPUESS) -· Realizou-se 

<lia a,· a entrega <las credenciais. do 
embaixador espeoial de .Costa. Hlca 
;tunto ao governo br.aaileiro, sr. Ma• 
11uel Francisco Jl~enez Ortiz. 

25. 0 aniversario dó· embar= 
que para a Europa da Mis= 
são Medica brasileira na 1. ª 

conflagração mundial 
nro, (ASAPRT~SS) - Scr:1 condlg

nan1ente con1en1orado, a 13 do co1· .. 
rente. o 3j.o aniversario do etnbai~ .. 
c1ue para. a Europa,· á.fim cJe _ton1ar 
parte na Guerra Jiluropéia,· ·da .. i\Iissão 
l\fodíca Brasileira que embarcou a 
bordo do transporte <le guerra: "Pla-
1u.". Os seus 1ne1nhros sobreviventes 
tfc:-etn intenQfio de co1nemorar a data. 
com um almoGo do quàl deverão to• 
111ar Jlarte todos os que' naquele clia. 
embarcaram parn, servir n. pati-ia en1 
tcrritorio estra.nSoii-o. 

Fernando de Noronha terá 
um governador 

nro, (ASAPRJ;:SS) - Os jOrlHl.ÍS 
noticia.tu o ato do prúsídente ela He .. 

• J>Ublfca determinando <1ue o Tcrrito ... 
rio de Iternando de Noro11l1a seja acJ .. 
m ir.istratlo por uni governador. Bssu. 
medida vem sólucionar um proble
r,1a tle gran<i.o en vergadúra, qual seja. 
o <.le atonder a.os i.ntt:n·esses· daquela 

.(,::.;t..rategica h.ase, considerada, :.t sen
tinela a,·ança.cla elo HrasB. 

Regulamentada" a profissão 
de corretor de seguros 

RIO. (ASAPRESS) -· .O l\linistro 
do 'l't'abalho, baixou uma 11ortarta 
regulamentando a profissão de cor• 
rHor de seguros. 

Aniversario da, 
·Especial 

Policia 

nro, (ASAPRJsSS) - Transcorreu 
dia 5 o 11.o anive,·sarlo <la Policia Es
pecial, organisação que ten1 prásH1-
<1os rolcvnntes sen:iços na. ma.nuten .. 
~ão d,1 ordem publica ·<la Capital ]'e-
dcral. · 

Transferido o julgamento 
do Sr. Mofa .Lima 

RIO, (ASAPRESS) - O Supremo 
Tribunal l\lilitar, a requerimento <la 
deresa, transferiu o. julgamento <lo 
Jornalista Pedro itota Lima, marca
do relevalltes servi~os na manuten
g;unda-fclra. 

Enfermo o Sr. Mar conde~ 
Filho 

RIO. (ASAPHESS) O :Ministro 
J\Jarconcles I<'ilho, titulnr ,1,., PastR do 
1:r;.1.halho e interino .<la Pasta da Jus
tiça, encontra-Se enferino e a:catna(].o. 

A Polonia trabalhará pela 
da Russia. 

conversão 

Troca de presentes entre o 
Sr. Oetulio Vargas e Avila 

Camacho 
RIO, (ASAPTIESS) -. O embaixador 

<lo :illcxico entregou ao Presidente Ge
tullo Varg·us um calendario azteca, 
todo e1n prata. '.rrata-sc <le um pre
aentc do general Avila Camacho no 
Presidente da Republica, tendo este, 
e1n-iado àquele uma rica lembrança, a 
qual será <lepositad,i 110 Museu Na
cional .. 

O tremor de terra na Baia · 
RIO, (ASAPRBSS) - A propMito 

do telegrama Uivülgado pela "As.a
r,ress" e procedente do Salvador a 
respeito de um tremor. de terra na 
capital baiana, o "Globo" ouviu o 
tecnico do Observatorio, tenclo este 
iníorn1ado que, a cxe1n11lo elo tremor 
acontecido no Ct-)arlt,. os sismog:t"afos 
nada ·registraran1," por s.er o 1nesmo 
de•'\)asiadamente local o cl~1nasiado 
rapido. 

Guerra aos cães e gatos 
RIO, (ASAPRESS) - Continua em 

grande intensidade a campanha para 
apreensão do cãos e gatos -·nas ruas 
desta· capital. Ht forRm apreendi aos 
112 cães .e 48 gatos, tendo sido éstes 
eletrocutados. ,Já foram sacrificados, 
descle o liücio <la campanha, 256 ani-
1na.is. 

Submeti~o a uma operação 
Sir Noel Charles 

RIO, (ASAPRESS) - ]'oi operado, 
na manhã· de hoJe, no .Hospital <lo·s 
f,;:s.trangeh·os, o I•Jnibaixador da Iü· 
glatcrra junto ao gOvcrno brasileiro 
A opera~ão a ·que se submeteu. foi <le 
apendice, tendo os sintomas se l'C· 
velado na manhã· de hoje. O "estaõo 

· de saude do embaixador é satisfato
rio. 

Nova , modalidad,e de Segu .. 
ros pleiteada_ pelo Sindica= 

to· dos Empregado~ no 
Comercio 

ruo, (;\.SAPRESS) - o ·Sindicato 
elos Empregados no Comercio elo Uio, 
vai apresentar sugestões ao governo 
no- sentido de ser criada uma riova 
mo,lalidade <lo seguro, cujo valor _·se
ja a1)llcado, logo que seja ocorrido o 
sinistro,, no amparo dos empregado~. 
seift prejulzo das obrigações legais já 
existentes. · 

Será publicada, no dia 9,. a 
_ Coi1solid3:ç,ão das leis d9 

Trabalho 
RIO, (ASAPRI':SS) - A Consolida· 

cão das Leis do 'l'rabalho <iuo foi 
aprovada pelo decreto.lei .. 5.452 . de 
primeiro clc l\Iaio_ do co-rrente 'àn.o.·se
ra publicàda nà: integra pelo "Diario 
Oficial da· União" no 'diu. ~ do. cor-

. rente:, 

A. partir de Sete-rubro serão 
entregues aos funcionarios 

publicos os .titulos das 
obrigações 'de guerra 

llIO, (ASAPHESS) - Noticia-se qae 
a parti]~ de Sotornbro. terú. inicio a. el, .. 
tl·ega d·os títulos de ObrigaGões de 
Gunrra aos funcionarlos 11\lblicos o 
aos que,_. pelo n1esn10 1>rocessd ele 
aquisi~ão sofrem <le'scontos ªº fun,lo 
de guerra: e1n seus vencimento·s. T:1n1-
l)enl rccebcrtio os títulos os que óon
tribuem para.' o imposto de renda. 

Credito aberto para des:.. 
pesas de pessoal e material 

da Coordenação . ~ 

r:ro. (ASAPRESSl - o Presiliente 
d,t·. ' H:epul~licu, asf•dnott tkcretó lei 
abrindo pelo l\:tinisterio da 1~.,.azc11cl:.J. 1 

credito espechtl ele <lois milhões rle 
c:rµzei.l'Os:, un.ra as d<>pe~a.s de ll~ssoaJ 
e material, da. Coordenação da l\1ohl
lizaçã.o lflcononrica. 

FUNDA -SE . NA INDIA . UM 
PARTIDO. CATOUCO 

CALCUTÁ, Indía, 14 de -Julho (N. 
C.) - Depois de uma serie de coníe
rências entre os catolicos eminentes 
da Indià e outros dirigentes não ca
tolicos, concltliràm-se os ·acordos pa
ra a formação da União Catolica da 
India, que terá por objetivo . salva
guardar .os interesses sociais . e ·poli~ 
ticos dos catolicos em toda a nação. 
Foram impressos os estatutos, que· fo
rnm enviados a todas as regiões do 
país para a sua aprovaçfio. 

A Radio emissora da cidade l1o 
Vali.cano, na onda de 50,26 metros, 
transmitiu a seguinte noticia: 

«Em uma de nossaas transmissões 
anteriores consideramos a miss1io 
historica da Polonia de um ponto de 
vista a posteriori, e vimos- que con
sisti9, em propaga;;, e se fosse nece,;
sario defencler a Igreja Católica e 
a JJ'é' na Europa Oriental. _Hoje tra
tamos do mesmo assunto a priori, ou 
seja, sob o ponto de üstli dos-;pri::1d-
pios e das causas. . . 

«O bem supremo do ser humano 
sobre a terra é a . realização de sua 

· missão. Diz-se a mesma. '.coisa <las 
nações, D~_us nos manda aiuar. a nos
sa patria 'segundo o quarto :Manda
mento da lei de Detts. 

«Não pode existir outra razão;ver
dacleira para o amor da patria. senão 
os· desiô'nios de Deus concernentes à 
mt~íio de cada qual, em cujo cumpri
mento todos qevem tomar a p~rte 
que lhes toca. « Venha a nós o Vosso 
Réino» pedimos no «Padre Nosso». 
Como, Ullla comunidade devemos· co
laborar com os Mandamentos de-Deus 
na terra .. 

«Pois bem, que representa a inis
süo da Polonia 1 «Para reéuJYerar seu 
lugar tradicional na familil!. das na· 
ções - escreve o autor, da rida: de 
Sifo Josafat - os polon:eses devem 
levar a cabo sua missão· civilizadora, 
Da mesma mal)eira que no· principio 
de sua historia, converteram a Po
merania e mais tarde a Lituania, t.,m 
iclentico ·dever· no fotu:ro p[lra 'com 
a Russia. 

«Situada no limite geogi-afico ()l'i

enta:l da Igreja Católica latinaf .a 
nação polonesa constitue a interme
diaria natural da civilização católi
ca entre o Oeste e o LesÚ. 

«O celebre polemista, Revmo. Pc. 
Ivat1 Gajarin, que pertencia à .mais 
alta aristocracia russa, reconlwce 
isto e afirma: «A ·Providencia quis 
destinar a Polonia à grande missão 
de trazer ao catolicismo toda f;ami
lia eslava», 

«Que faremos, então,. para a ,c.on
vers_ão .<la. Russia ~». êA Polonia já 
foi ·grande e poderosa --- escreveu o 
Revmo. J e. Gajarin ha mais de meio 
seeulo. Agora. está sofrendo, porem, 
ós poloneses não fizeram nestes anos 
recentes, mais que durante. os' c1clos 
inteiros em que dominou a Polonia? 
Nas niãos de Deus, a impotenei:i.e o 
sofrimento constituem nm meio tão 
bom como o poder e a gloria». 

Um altar artistico · pa.ra. o cr~ador 
polonês «Dragão1> · 

A . Sociedade Anglo'.Polonesa, 
fundada 110 principio desta guerra, 
ol'ereceli um a~istieo · altar ao crurn
<lor polonês 4:Dragão».' O altar foi 
executado por artistas· e éscí.í:ltécs· 
polÓneses e ingleses. Ao meio da ar-

. --ti-stica. pal'te ·súpel'ior do altar .... stã 
uma linda reprodução da imageIJ.1 cc 
NOS da Senhôrn de · Ostrobrama, com 
Santa Barbara,. padroeira <la a1'tilha
ria, à direita, e São Cristovão, o IJ;1-

cl roeiro dos marinheiros e dos aV:ia
dores à esquerda. Todo. ó .ti·abaiho 
feito no altar foi esculpido à m.i.ó. 
A consagração elo altar e a ofert,a à 
Marinha Polonesa foi ftJita no 1.nar 
,:-m junho de 1943. ' 1-:nquanto' que 
Vili.o e a imagem· o~iginaJ <le No-~sa 
Senhora de. o~tt"Oumma estão · pre
sentemente debaixo do inimigo ••• a 
imagem de ~os,;a Senhora de Ostro
brama bril1ia rom todo o ·esplenclol' 
ahorclo rle um nado de guerra poló
nils - o unic•o territorio· da Repuq.lí
ca Polone~:i livre do inimígo -"'."' 1Ja 
esperançu <lc que mn <lia, e em breve~ 
o crnqarlor po lonfüi tenha como porto 
de ol'i6em nma Polonia livre e in<lc-
pcudcntc. · 

O füspo Radonski recorda a. fideli
dade. dos. cidadãos de Lwow 

E' · de especial significação, sem du
vida alguma. a formação da União . 
Catolica da India, visto como ela con
grega e propulsiona as atividades de 
cada catolico, que por sf só estariam 
sujeitas ao perecimento. -Deve ser in
centivada, com o devido· empenho, a 
fundação de àgremiaçõe;; ' catolic_as, 
afim de que se norteiem e intensifi,
quern as· ~tividades isol;.idas. 

Em Londres, <lnrante o (iQO anfror
sario do· retomo de Lwow e Czc1·
wiensk à Polonía, o Bispo rtadons.ki 
pregou· uru eloquente se1·mão na [g~(l
ja Polones1i clevundo a constuute 
leal<tacle à Polonia dos cidadãos t1e 
Lwo,I'. F:le disse. em parte: «O. lmt
zão de armas de Lwo,v n1ántem o.le
ma: «Srirnpcr Fide!iS)) (Sempre l•'iel). 
T•1stas não 'são pala nas de. simples 
galhardia. Durante seiscentos 'llnils a 
ci<la<le de [,wow tem-se · prova,lo nl!J· 

recedora àe se:r chamada a mais len,I 
das eidades Polonesas. L,,ow foi 
sempre leal 11, Deus. Deu à Igreja-r.a 
Polonía · <loi8 graudes intercessores: 
,Jakoh Strzeniio - um· .slintiticu1l0 
pastor e um eminente e merece<lor 
l.'star1ist11. polouôs, o santificado ,llln 
ele IJukla, cujos restos permaner.,im 
na fireja Uernar<li11a eni Lwow. Nos 
A rcebisµos llilczew~ki e TeÔ<lorowiez, 
c,onheddos pelá sua santídade de vi
_da e por grandes serviços patrioli~ 
ro~ à Po!oniit, Lwow tem· mais dois 
fílhos <lc quem justa1:ne11!'.c · tem or~ 
g·ulho .. Finalmente, con10 podçmos 
e,qneecr qllê foi de Lwow que a nos
sa oraç;ão <,Ha ínha da Coroa Polone
sa, orai por 11Ó5ll primei~o se J~vaÜtou 

A União, 13egundo se. determinou, 
·· poderá filiar-.se a outras organizações 

de carater cristão para trabalhar em 
pi-oi do melhoramento da· India, no 
campo· politico e social,' ·e em outras 
atividades. 

ao cé11 desde então para ser 1:epeti<la 
pela. na.ção polonesa. Lwow tem si.l•J 
sempre leal à .Polonia. As suas pa
i;edes. suportaram constantes arrebn. 
tes de rebanhos infieis, foí · um bas
tião pàra o resto da Polonia, Não re
presenta a . he1•oica ·defesa de Lwow: 
pelas suas crianças (Nota da Red. 
em 1919) uma das paginas imortais 
da nossa historia1 De ·setembro de 
1939 através da rioitc negra da. ntJ.. 
subjugação presente, uma. luz bri. 
lhante de esperança vaí na vangua.:. 

· da: «Sem per Fidelis». Comemoramos 
hoje o retorno, ha· seiscentos. ano~, 
de Lwow e do tenitorio de . Cze~
wiensk à terra da A.guia Branca, CO• 

ma das mais preciosas pedras di1 Co. 
roa Polonesa. Presentemente Lwow, 
em comum com a l\íãe Patria, sofre 
os mais horrendos dissabores ••• hoje 
está ameaçada em ambas as :frontoi
ras, treme pelo seu futu1·0. No entaÍ1-
to, retem a sua indomitavel coragem 
e ó seu espírito· não· está quebrado:), 

( 

As noticias fictícias sobre os Bispo~ 
alemães são obra. do Dr. Goebbels 

,Segundo as informações forneci,fas. 
pela Agencia de Imprensa Alemi 
Tranzocean, controlada . pelo Dl'. 
Goebbels,· os Bispos de Munster, Ber~ 
lim e Osnabruéck, foram de viagem 
ao V~ticauo para informarem o· Sn· 
n-.1 Pontifice da grande dest111ição de 
Igrejas e suàs- propriedades causa<la 
pelos bombardeios· aereos anglo-ame
ricanos sobre o Refoh. 

. Esta. noticia é mais uma proeza (1c, 
Dr. Goebbels e o Vaticano imecliat:i 

, e categorfoal,Jl.ento negou a noticia, 
dizendo .que nunca se realizou tal 
visita ao Papa e que nem esperam quu 
isso suceda nó futuro pro:s:imó, · 

«NEM TANTO PIEDADE COMO 
JUSTIÇA» 

ltevmo,. Pe. J, E. McAuley 

Durante os serviços que se reali~ 
zaram em louvor da Polonia. por to
da a p\lrte da Inglaterra e ·da Irlan
da, nas igrejas, sacerdotes emine:1-
tes falaram do grande papel desein
penhado pela Polonia na evolução ,ia 
cuftura cristã. e da sua bravura na. 
presente guerra. Durante a •celebra• 
11ão de uma missa solene na Cate. 
dral Católica do Liverpool, cledÍcada 
à Polonía, o Revmo. Pe. J, 1\IcAnleY, 
diss.e: 

«Não é de. piedade que_ a. Polonia 
· precisa ou dó, mas sim de justiça. 
Eu. não sei se expresso corr:etamen'" 
te <JS vossos ·sentjmentos, meus anü• 
gos poloneses, se puzcr nas vossas 
bocas essàs, palavras: nem tanto iJie-
dade como juti!:a ... » · . · 

«A ten'a da Pófonia é .o .seu cor-. 
po; Q seu espirita nacional a suá âl
n1a. Em oonjuntoisto constituo o que 

· se chama a Polonia. Nós uão devemos 
alterar este fato, porque ele não P"~ 
de ser mudádo • • • esta realidade q 
que nos. impeliu a. entra,r na presei1-

. te guerra. · E apesar: deste .h,;irrh'<'l 
<:onflito ser ter· espalhado por to,lr> 

. o. m1mdo, nós não nos devem.os es
quecer da razão que nos forç:ou a pe
gar em armas; - a' defesa da: inrc
gri.dade territorial da· Polonia.' J;;m 

. qualquer novà ordem que seja ·fo!'
. mada; a su~ !é é indispensavcl, a s1m 
fé em Cristo - que é fé .em si pro
pria, a. sua fé no seu trabalho ,e u:i 
sua obra a favor da civilizacão, lini~ 
mada pela sua alma~. 

A RADIO· SECRETA POLONESA 
:PEDE DESFORRAS 

,A 1·adio secreta polones1t swr·e 
informa que os alemães estiio outm 
,·ez a realizar prisões e éxecn~õcs em 
maSlla na Poloµia, e pede para <li.le 
essas afões sejàm yingadas~ 

'o. Arcebispo Mooney fala acerca da 
reconstrução da. Polonia depoi,; 

da. guerra 

- .Falando a seminari~tas, ao corpo 
. de estudantes· .de fáeuldade cm· Or
chard Lake, Jl,fichignn, o Aree\Jispo 
:Mooney falou dos grandes trabalho:;. 
culturais de americanos de desceí1-
,leneia Polone$a e urgiu .a necessida
de da restauração da Polonia .Cat.J. 
lica clepois · da guerra. «Nós Católi~ 
cos _na Amcrica», disse o Mccbispo 
Mooney, «teremos a oportunidacfo e 
a honra de. levar auxilio à 'teri'a. <le 
vossos pais. O Comité Episcopal Ame
ricano tem lia muito já· cletermínn.rlo . 
saldar o _seu debito de gratidão à 
Polonia martirizada». 

«Presentemente, força brutal do
. mina , a nação de vossos pais', ma$ 
toremos a oportunidade - e toma~ 
remo-la - de an:s:iliar .ua restaura
i;ão duma: Polonia _Católica». 

u;s li l'KOl'AUAR o 

·"LEGJC >NARIOº 
e · DEVER -ne TODOS 
OS OA:IOtlOOS r · C Ã S ~M 1 R A S , BRlNS,.LINHOS E AVIAl\'lENTOS , 

• • • • 

, So na 
_LARGO S. BENTO, 

VE N·D AS 

CASA ALBERTO 
40 - {S. PAULO) ::-: 

ESPECIAIS AOS 
' 

R. FREI GASPAR, 39 ... ~(SANTOS.) 
S E N H O R E S A .L F .A'J A T E S J 



.São Paulo, 8 de A~os!o de 194~ 

TE A T R OS E C I N EM A S 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

A~T PALACIO - Correspondente fenomeno. com Bob Hope. - R. 
BANDEIRANTES - Um rapaz decidido. com-.Joe E .. Brown. - AilfC, 
IPIRANGA - E a vida cont\wia, com Ronalcl Coln:an. -APA. 

, .'lfETRO - Mocidade do barulho; com Virgmia Wêidler. - A. 
OPERA - Farol dos espias, com James Craig. ~ APA . 
PEDRO II - Paga o justo pelo pecador, com Kent. Taylor. - APA. 

Cavalo Ju~t1ceiro, com Bob Livlngstone - ÂMC.. · 
RITZ - Alô belezas, com Benny Goodman. - AP A:, 
Sii.O BENTO - Crime ao luar, com Raymond Massey •. - p. 

Volta ao lar, com Dallielle Darri~ux. - D, · 

SEGUNDOS EXIBIDORES . 

ALHAMBRA - A canção dos bairros: com Hugo dei Carril. - Ir.,· 
Espiã. fascinadora, com Boris Karlof. - AM'C; 

AMERICA - Pesadelo, com Brian Donlevy . .,.- All!C. 
Cuidado com as saias, com Don Ameche. - APA 

ASTORIA - Mister V. com Leslle Howard. - A. 
Saiu cluza, com Stan Laurel. - A. 

AVENIDA - Lobos do norte, com George Raft. --R. 
Ferradura fatal, com William Boyd. - A. 

BABILONIA - Renuncia de amor, com Li\Jcrtad Lamarquc, -- AP,L 
Corações enamorados, com William Holden. - AMC. 

BRASIL - Odio e paixão, com nandolpll Scott;. ;...;. APA.. · 
Cumpre o teu dever. com Robert Young. - AMC. 

BRAZ POUTEAMA - Emboscada em alto mar; com George Murphy. - 1111.;C. 
Perigo louro, com Ann Sotllern. - APA. 

BROADWAY - Aço da mesma ·tempera, com Edward '.Arnold. - A. 
CAl\1BUCt - Sargento York. com Gary Cooper. - APA. · 

Garotas apimentadas, com Margaret Lookwood. - R. 
CAPITOU0 - Soml>ra do passado, com conrad: Ve!dt. - APA. 

Clarão no ilorizcntc, com Fred Mac Murray. - R. 
CAR!,0S GOMES - O delator, com Victor Mac Laglen. - APA, 

Mulher sinistra. com Denis O'Keefe. - AMC. 
CJNEMUNDI - Galantt: aventureiro, com Gary Cooper. - AMC., 

Nas azas da dança. com ~obert Pa!ge. - APA. 
COLISEU - Bonita como nunca, com Fred Astaire. :.... APA. 

A luva perdida, com Frank Morgan. - APA. 
COLON - Jeronimo. com Prestou Fostcr. - .All'IC. 

Rivais até a morte, com Rochele Hudson . .,- AMC. . 
Cl-i.UZEIRO - Solteira.s às soltas . .:om Rosalind Rusiiêl. - Al'A, 

Emboscada em alto mar. com George Murphy . ..:... AMC.· 
ESl'ERIÁ - Aconteceu durante o· baile, com Richard Cronwell - A. 

Brincando com o amor, com Edmund Lowe. - APA. 
Vaqueiro solitario, com John Kimbrough. - AMC. 

FENIX - Dois fantasmas vivos, com Stan Laurel. - APA. 
Kathleen, com Shirley Temple. - A. 

GLORIA - Mowgli, o me.nino lobo, com Sabú. - AJ'.!C. 
Os terrores de Kansas. com Robert Livingstone. - APA: 

IiOLLYW0OIJ - um clarão no hoiizonte, com Paulette Goddard. .te. 
Sombras do pa,;sado. com Conrad Veidt. - Al'A .. 

IDEAi, - Sob a luz das estrelas, com Margaret Lockwoorl. .- A?A. 
Que par de botas, com John Howard. ~ APA. 
B1·incando com " amor. com Edmund Lowe. - APA. 

!RIS - Boemios erran'.es. com Spencer Tracy. - AMC. 
Forja de bravos, com Tom Brov,n. - A. 
Arriscando com a sorte. com William Gargan. - AP.1. 

LUX _:. ,Sargent-0 York. com Gary Cooper. - APA. 
Ba!n·o Japonês, com Preston Foster. - Ail,[C, 

MA,RCONI - Dracu!a e os anjos, com Bela Lugosi. - Al\IC, 
Estranho rncurso. rom Artl1u1· Kencdy, - APA. 
O marido da solt~ira, c:im Melvyn Douglas. - APA. 

MODERNO - E,trada proibida. com Robert Taylor. - APA. 
o. m!Herlo cte Maria Roget. com Maria M•Jntez. - APA, 
Arriscamlo com a sorte, com William Gargan. - APA. 

·0BERD·.Uv .- Inimigos do batente, com Ruth Hussey. - APA ... 
. Três ilhados em Paris, com Hugo dei Carril. - APA. 

ODEON - tSala azul l - Idilio a muque. com Robert Taylor -- R. 
.Ambição sem freios, com Richard Arlen. - AMC. 
<Sala vermeU:a) - Duas semanas "de prazer, com· Bing Cl'osby. A. 
O jovem Mistel' Pitt, com Robert Donat. ~~,A ... 

·oLIMPIA .:... Pesadelo, com Brian Donlevy. - · AMC. 
. Cumpre ·o teu dever. com Robert Young-, - AJYlC. 

PAIUIZO. - Nossos mortos serão vingados, com Brlan Doulcvy. - AMC. 
Garotas apimentadas. com Margaret Lockwood. ·- R. 

PARAMOUNT - As mil e uma noites. com John Hall. --:- R. 
Piratas no prado com Tim &olt. - AMC. · 

PARA1'0D0S - Bodas no gelo. com. Souja Henie. - APA. 
Solteiras âs soltas, com Rosalind Russell. - APA. 

PAULISTA - BonHa cvmo nunca, com Fred Astaire . ..:... APA. 
Se a lúa contasse. com Constaiicé Benrfet ...... APA. · 

PAULISTANO :_ Marinheiros de agua doce, com Lou Costcllo . .;__ A, 
O traido. com John· Wayne. - AMC. 

PENHA_ - Espião mvisivel, com John Hall. - APA, . 
· Flagelo, da injustiça. com Jacl.t Holt, ~ A_: . · 

PIRATININGA - Os comandos atacam de madrugada, _com Paul Muni. - ·API. 
. .Vingança .. do .oeste, com,.Bl!l Elliot, ·,- AM.C •. , .. ··._·, ... : '· ·-·.-:,:.: .. : ·' ·': : :.,.:. 

'il.EC'!iEI0 (Centro) .,..; Vendaval de paixões, com ,Ray. Mllla.nd. - :,U>,1, 
.. · · uusão· de mulher, com Barbara Read. -. AMC. ·. · · . ·. 
RECRÊ{O (Lapa) - Seis destinos; com Charles· ·Boyer . ....: R. 

· o. segredo do prnl'essor. com Richard Carlson. , Al' A. 
REX - Inimigos amistosos, com Charles· Vin;::er. - A. 

Maclame espiã, com Constance Bennett .. - AM.C. 
RlALTO - Como é tl'ist.e recordar. com Liberta.d Lamarque. -APA. 

O amor que não morreu. coní Je~nette Mac Dónald· ..:... D, 
ROIAL - Se a Lua contasse, com Constancc Bcnnett. - APA; 

"Phatas-·no prado, com Tim Holt.- - AMC. 
ROSARI0 -- Era uma lua de mel,. com Oing~r Rogers. - R. 
ROXI· - Scarface, com Paul Muni. - R. 

zoombie, a legião dos mortos, com Bela Lugosi. - R. 
SANTA CECILIA. - Bodas no gelo, com Sonja Henie.·- APA. 

Solteiras ás soltas, com Rosalind Russell. - APA. 
SANTA HEI.:ENA - Silencio de medico, com John Beal. - BPA. 

Da ,justiça ninguem escapa ,com Eddle Albert. - A. 
SANTO ANTONIO -" Tropei~de oarbaros, -,om l>ruce Cabot. - APA, 

Aventura no Sahara, com Paul H:clly. - AMÇ. . ; 
SÃO.CAETANO - Tai·zan coutra o mundo, cuni Johnny )Ve1ssn1uller. - A 

Tropel de barbaras. com Bruce Cabot. - APA. 
SÃO CARLOS - Traição de Irmão, .com Robert Starka. APA 

Barulho a bordo, com Eleanor Powell. - APA. 
Sii.O · GERALDO - Odio no coração, com Tyrone Power. R. 

O il1trepido General Custel', com Erro! Flyn. - APA. 
Sii.O JOSE - Tempestades d'alma, com Je.mes Stewart. - AMC. 

. Périgo 110 Pacifico. com Don Terry. - AMC. 
SAO ·LUIZ - Loura de Singapura, com Virgínia Bmce. - APA. 

Quem ri por ultimo, com Lucile Bali. ~ APA. 
Sii.O PAULO - Renuncia de amor. com Libertad Lamarque. APA. 

· A luva pe1dida, com P'rank Morgan. - APA. 
SÃO PEDRO - .l<'ilhos de Hitler. com Tim Uolt .. - Al'A. 

Homens do perigo, com Richard Dix. - AP A. 
UNIVERSO - Cavalheiros da galhofa, com Lou Castelo. - A. 

Bandoleiros da estrada, com Richard Carlson. - AP A. 

EXPLJCAÇôES DAS COTAÇôES 

A. - ACEITA V EL - Filme que pocle ser visto por todos, embora sem Pl'O· 
veito moral. . 

B. - BOM - F'ilme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
B.P.A. _ BOM PARA ADUL'l os - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. 
AMG. - ACElTAVEL MENOS PARA CRIANÇAS- Filme que pelo enredo 

óu cenas pode in1}Jietisiona1· o publlco infantil, 
'A.P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

somente _por actultvs. embora sem proveito moral. , 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas de,·e ser cstntamente 

reservado a pessoas de solida formação moral e religiosa. · · 
D. - DESACONSELHADO - .Filme que pela grave inconven!encia do enredo 

ou cenas. deve ser evitado por qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: - E' importante que o espectador não se contente com a simples cota
cão do filme ou da peça de teatro, mas que procure .conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto justificará uma cotação que 
afirmada sem nenhum comentaria, poderá parecer injusta; · e so
bretudo, cem a leitwa de uma analise que põe em relevo os ele
mentos. bons e maus do filme o espectador pouco a. pouco, educará 
sua concicncia e aprenderá o. julgar por si mesmo os outros iilmcs 
que lhe forem apresentados. 

Todo Católico Deve Lei: o LcGIONARIO 

LEGIUNARIO 

Notí.cias dos Estados 
G OI A' S. 

l.YlCIA'I'IVAS no ARCI::DISP.\D0 
GüIA:-.IA, (ASA!-'Rl,;::;:,;J . - O Ar• 

ceUispo ele Goiaz, ü. l~tÍ1anuel u.o• 
1ncs de Oliveira, (.-tn cooperação cOm 
as autoridades estaduais,· acaba.. .de 
:<.d<tulrl1· o edífltio .onde funciona. a. 
Diretoria Ge1·a! <hi. Saude, nesta ca• 
pital, No local Qcui,a.i~·por· ess~ pre. 
dio ser:l. constí'ui<lo .Palaéío· séde · <la 
Mitra· ArquleJllscopal . de .. Santana. U 
ilustre antistlte. 1,or ·ouüo lado, to
ntou providenciH:s para que, seja cons .. 
truiíla. a lgT(:ja J(le Nossa ~enhora 
Auxiliadora, que d_evcrá ficar situá
da. na Pra<,;a Chdon. rnsse templo Sé·
u, um <los maiores <lo. t,;stado, merlira ~ºº metros . quadrados e 'terão uma 
totre de ::5 uu~tl·os, de ·altul"a e s'er
v-irá de Cated,·al 1n·o'ir!"soria até a 
t·onstruçA.o· <.la' dMlnitiva. 

1-}XTRAÇ,\0 UJ', · DlA~l-'-:\'l'.i,:ts 
Gül.\NIA, ( ASAPJ{gSS) - 1'oticlas 

~Hoccdcnt~o· ,11.J Cnt:tlão infol'n1ap1 ·cíUó 
Jll'OSSf.g·uc-. eom ritmn extraõrtllnari·o. 
a cxtracão' cle diamantes no leito <li:> 
rio l?aran.:ti l>n, éujo CElUcla] 4 uni ·dos 
rnais ricos do BrusiJ. Da<la ."á, atual 
""loi:izil.~n o dess,1, pedra prccíosa é 
i;rnncle o numero de pessoas que se 
dedicam ao~ tr.i balhos garimpeiros 
11"qucla regi"1io, Alada nâ semana pas· 
sadn. 1ín1 só g:it·lmJHdro· encontrou ·na 
cata denominada '10ani-e1:a" seto. pe. 
cil'as dian1antlferas, sendo tuna dela::! 
Ycndlcla no local pela lmpo1:ta11<:là de 
Cr$ l õ7.000,00, estando as outras seis 
(JUe SÜO mcnorés, estlmadàs em ·cerca 
<le Cr$ 2000,0, 

I,1XPl7:DJ<,'Ã0 AO ·no:\'C,'I.DOR 
GOIANIA, . (ASAPIU:ss) - .l!:st'no 

senc\o .lntenstf!<·a<los. nesta capital o; 
1·,reparatlvos para . a 11roxlma expe• 
dição Ronca<lor-Xtng((, org-al)lzada 
pela Coorclcnação da Mobillzatão 
Economlca e chefiada Jlélo coron.et 
Matos Vanlque, Esta bandelrà atra, 
Yessarâ. o 1'io Araguala, as cabecei· 
t·as do Cristalino o das Mortes, com 
o objetivo de estabelecer nucleos co• 
loni,1is e µrocec!er a lmportant<?s es, 
tvdos cientificas. Ainda- na· semana 
passada; acompanhado do dr. Acarl 
ele Passos, en.carreg'ado <lo PessÓal, 
Segurança e 'l'rans11oi:tcs da e:q>E,dJ· 
ção, ,,arios elos seus con1ponente~ 
voaratn sobre região- <J ue. deverá ser 
percorrida, tc1i<lo oportunidade de 
conhecerem as gr,\ndes reservas f~o
rcstais uRs mi,.rgens <lo rio Araguaia. 

MARANHAO 
Al30N_O PROVISO.RJO AOS 

J,'VNCIONARIOS 

SÃO. LUIZ. 1 ,\ShPR!JJS1i) - O ln• 
terventor .encaminho11 ao Conselho 
Administrativo, projeto ele décreto-·Jel 
concederido o ::1.hono pl'oyisorio, nes
te ex:et·cic-lo. aos funüir.ma.r"ios e .,i;:,x: .. 
tranumern.rios. que perce!Jei11 a.lê• lUil 
cruzeiros. ' · 
·APltO\'El'l'A~IBN'J'O t>,\S CASTA• 

1\'HAS DO CAJU, 
SAO I,UIZ, <ASAPRESS) - O Uta• 

pàrtamento 1'.Scnico ria Associação 
Comcrclâl do ,Maranhão e.stá. lnten• 
sif\canclo n. c_ampanha para um me• 
lhor- a1woveitainento <las castanhas 
do eajú, em '''lsta de serem 08 ca.• 
juelros ttbundantes neste .Estado. 
b~~1J,.=-1·a ·o -referido· D~JHirt.aineflto qu~ 
as castan_has ele cajô figurem, est~ 
ano, nos. ma.Da,. estatlstlc-o~ da ei<• 
porta,;ão com alguns mi111ares Cle 
toneladas. 

-RIO GRANDE DO NORTE· 
S. EXCIA, nJ•iVM'A,. D'. •J,(UÍE DE 

. IIA ltnos .CA S(.\lt.-\. . . 
N,\'l'AL, l·ASAP_R~SS} :... __ Está es: 

11érndo nest11 ·ca!lltal,-)10:decorrei des~· 
ia semana, '·D. · .Ja.lm~ ·cama.ra. -Di"er• 
ens e im·üor1enté·s_,.;1n-anifestáq_Qe·s .se,.' 
râo ·,,restn<las ao· novo·- Ar_cehispo do 
Rio de ,Janeiro vetos co.tol!cos natà• 
lc-nses~ · 
K\CJ•:RR.\ IJA A · C.UU'A Xll.'- DA 

. DORllAVHA l::SADA. 
l\".\T,\L, (ASAPI:ESS) ._. Woi en

c·Óáa<la . l1rilhantcme11te,' 'nesLe J.,;..s(aa 
<lo, a Campanha <la -borracha usaüa. 
~omf'nte ncstn; c:tpital f.orant reco-. 
lhiàas mais elo dez toneladas <lesse 
µrod uto, senclo grande, tan11>e1n

1 
a 

n.rreca<la~ií.o no i!).terior. 

RIO GRANDE 00 SUL 
'l'ECXIGOS ·XA. J~DUSTRIA. DE 

COUROS 
POllTÇ) ALl~GRl<;, (ASAPlU~S) ~ 

Chc.~·a1·a.11t a esta C"àp1ta_J. procédente~ 
<le São Paulo, C>s srs. Harral 'l'homp· 
scn. 1~.,rodcrick/ 1,:.i Bud, , Clu:trJ<:"~ 
l;,chwah o Henry Boy, componentes de 
uma comls$àO de_ funcionarlos· nortc
aniericaz1oi:s, ingles(~s,· e ·ca na_denscs1 

que rcn.lizn.m. tuna excul'sâo pr--!os pàl
ses sula1Yl1:ricanos, l>rod\ltores de 
("Ollros. a fi?,1 ele estudar- Sllas p0s-
1,ibilidaàE's cn1 face das necessidades 
d.e· g-ucrea. -· Fa1and0 a imprensa o 
~r. Charl<'R 8chwah int'ormou <Jue 
àcha.va·,, seu<lo sua opinião cort~obot·a .. 
<1:t velos demais meni!}ros d,~ <:omu,. 
~Ko, os coll1·0::s crus rio!:=;ra.i1densc-s os 
mclhor<;s do 13rasil. Qu~nto aos -cou
ros curtidos, ent-retanto, não podia 
di?.er· a mf!s111a eou~::i.. 

(;AR:H; 1':)I CO;\'~Elt\,'A PAR.'- O 
EXTFlRJOlt 

PORTO Al.~}GRK. IASAPRI-:SS) 
Deverão seguir dentro en1 bre\'e, pa
ra o estrangeiro, (luzeutas e oitenta 
e duas toneladits de carnc-en1 conser• 
va, que os frigoriflcos · nacionais já 
em bal'caratn para o .Porto de Hio 
Grande. - Será este o, pt•imciro ror
nuciménto ,lo presente ano. 

EXPOltTAÇ.:\O DE. ARROZ 
PORTO ALE:GR:U::, (ASA.l:'HESSS) -"º mês de .Julho proximo 1,assa<Jo o 

Instituto Rio Grandense do Arroz ex. 
portou 37 .061 sacos ele a.rroz, ·sendo 
31.202 para portos nacionais .e 6.lió~ 
p~ra estrangeiros._ Rio de Janeiro re
cebeu 28.192 e Santos. i.210 sacos. i\o 
mercado externo, durante o mês que 
~e findou, a Inglaterra foi a exclu
si\·a compradora, , 
PEREGRL\'AÇAO EXTRE B.'I.GJ'. E 

. PÍ'.,LO'l'AS 
PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) -

Será realizada no dia 15 do .corrente 
uma grande peregrinação religiosa 
entre as cidades de Bai:rê e Pelotas, em 
comemoração ao aniversar,lo <Ia cri_a• 

cão da. Diocese de Pelotas e a festa 
de Nossa S,rnhora da G!C>ria. Nessa 
j,eregrlnaç;ã.o serã conduzida um fac
simí,lu da: imagctn do Nossa };enhora 
da· Atiare<!lcla. regio presente do -Al'· 
ceblspo de ::lào Paulo aos catollco~ 
cJC Bagé. Serão, 11êssa · ocasião, ce· 
lebra<las preces pela Vitoria e pela 
Paio do mündo; 

l~Xl'OllIÇs\O llC;RAL 
URUGIJAIANA, (ASAPHI-:SS) .... A 

I~Xposf,.;ã<> Rui'al, ,q·ue terá lug·ar· ncs· 
ta· cidade, .no. proxlmo dia 3 de Ou
tubro~, deverá comparec:.er t:.1na dele .. 
gaç:ão urugua1·a. a qual será chefia· 
<la pelo. Ministn• _da Ag-ricultura cta• 
qucle· pafs amlg·o, 

!,RU<.:UAIANA, (ASA-PHESS) - O 
Ministro Os\'al<lo AraÍlha devern. vir 
a esta -cida.<le em Outubro prnxlmo, 
;.s.fin1 .. de· 1-1sslstir a. I1xposiçãó H.ural, 
que será inaugurada· no dia 3 daquele 
n1ês. 

PAR ANA' 
POX'l'A GTtOSSA. tASAPHE::lS -

P; eim~rado aqui, na segunda quinz()na 
do corrente '1nês o· General An1aró 
IHttcn('.OUrt, Diretor ·ai,. Engenltaria 
do• Exercito, que ven1 insp,c,cionar as 
obras mllltare-s, illclusive a constru-
1:ã.o da rodovia Ponta Grossa-Iguas• 
sú. . ' 
CO:\'GRESSO DE . SOJ,JCITADORES 

CURI'rIBA, (ASAPRESS) - Soll· 
citadores . )>aranaenses, reallznrão a 
21 d.e Agosto proximo; na cidade de 
Ponta Grossa, ri.à resldencia dó . Sr. 
Artur ·i''crrelra dos Sahtos, presiden
·to <la. ()relem dos ndvogados do Pa
nina., o "Congresso dos Sollcfta.do
res",. no qllal serão disifotidos inte

·rNises da . das se. li traçadas as bas,.·s 
ãos trabalhos de desenvolvimento, n9 
sentido de·· se1.-e1ri coll'vertldos ém rMli
dade os seus projetos,- já aprovnúps 
pelo Conselho Federal; de autória de 
Joil.o Vilas. Boas, equiparando-os aos . 
advogados provlsfonados.· A· reu1ilão 
vom · desµertâníio Vivo intePesse nos 

· mélos fo-retis~s. 
1':ROJBIÇÁO DA. Vl',:\'DA DE 'At,Uil.lt
DE!'iTIJ OEPors DAS JS 'HORAS 

.CURITIBA, . (ASA.1:'Rl>SS) Em 
conse'luencia da medid,Í, tomada pe• 
las . autoridades policiais que proi
biram a; venda de. aguardente dúpols 
das 18 horas, o numero· de prisões 
dit11hnitu consideravelmente, senclo 
que a: media, anteriormente de 6 por 
dia, passou a 15 por mês.· A Delega
cia de Segu ,·ança. ·Pessoal . está pro
ceüenclo ao· JeVantaillento das .venda~ 
e i>otequins· que se espalham na clda• 
ele e _CIJjO ('OmCrCÍO principal seja O 

da· :iguarden te. · 

MINAS GERAIS 
vicr-:-coxsur. no · ·1·1,mCT 

EÉLO HORlZON'rI,J, (ASA!-'fü~SS) 
- l!:ni vista· do· exequatur co11ceCll(lo 
pelo govérno liraslleiro, atra.vez do 
Ministorio ·das Relações Exteriores, o 
governa,dor do . Estado assinou u1ri 
clec1•eto reconhecen,do o sr. Alberto 
,vngner Reyna éomo vlce-consul do 
l'erú. n·esta cà1>ltal.. 

VIAJf)1/ !'ARA MOl\'l,EVADR O 
COi'IIAl\'UA"1'1'1~ DA ·4,n fl,ll, 

. EEI,O HORIZONTE, <ASA.PHEl:.'S) 
- Viajou pàrà. Monlevade, -em, visita· 
ao parque. slderurg·lco da· Companhia 
Vale do Rio Doce, o ·general Raimun
õ:C,, samrmto, ·.-coinfLndanú~ da·, 4.a He-
glão !l!illlar: > ' 

AMAZONAS 
Ei'li . ~JS_TlJUOS PllOPOS'r AS J)_F: 

FIRll·A .l'.'1.UJ.ISTA. l'AJtA A. VO~I~ 
l'JfA -J)'r,;_- CA$1'ANH_AS 

1 

'MANAUS, (ASAPRESS) - /\ Asso
cia~ã9 Co1nel"eial está estudaiHIO a 
proposta da Úr-1i1a r,auiista 'l'heodoro 
Qúartim Barbosa. aJHesentada por 
intermedio rlo · ar.1 Valentim Boti"~as, 
11arà a compra. ·ae .10.000 ton~la<lns 
ct·A e-ast<lnhas das safras' ele l94:l~19H, 
re.,tiran<lo' ,em lotes mini mos ele·. cem 
toneladas. Bm sessão do plenario a 
.Associa~ão resoJv,-u solicitar da flr-
1na'. · . tfronon ente 1?1º iorés esclarc-ci
men tos. Na mesma reunião foi estu
(lada. a· pror>ostn. da f.irma l\tario ·Dar,' 
'tolo, a qual foi recust:i.da, c.n1 virtu-
_clé <to rn~e<;o não cobrir ns d<'SJH~sas 
ele embala:retn, frete, seguro e impos
tos .exigidos para a castanha expor
tada . .., , 
A'l'AQUE DI•: l:\'DTOS PI<,RUAXOS 

MA:S,\US,. (ASAPRI~SS) - A lm-
1n:ensa locai notiCia que m11 grupo ele 
Jn<lios P~ruanos a.tacou doi!õi serin-
s·ueiros 11·0 scringal <lc_ São Dento, no 
alto do Ttio -Col'Uca, de propriedade 
do sr. José Vega, comerciante bra- . 
sileiro estabelecido em Benjamim 
Constante, no Rio -So!imiks. · 

Instituto Moderno. -
PRAÇA DA ·. SÉ N.0 H/3 
-- SÃO PAULO -
FiscaJizado pelo Governo 

DACTILOGRAFIA 
TAQUIGRAFIA 

O Melhor E:nsiuo pelo Melhor 
Preço 

TANAGRAN 
Otimo fortificante 
feminino exclusi
vamente feminino. 
Mêrce· de seus hor
monios especiais 
ranagran · rejuve,
nesce a mulher. 
Tnnagran é o re
médio indicado em 

todos o!. casos de. abatimento, 
rugas ptecoces, · envelhecimento 
prematuro, cabelos . brancos an
tes do tempo. Em todas as 

drogarias. 

PERNAMBUCO 
f'l:\'Al\'('AS DA l'REt,"ElTt:RA DA 

CAE'l'l'A l, 

RECIFE, (ASAPRESS) - A Pre
feitura desta cidade 11ri-ccadou mais 
de 13 milhões de cruzeiros no pri· 
metro se1nestre deste ano. Os. seus 
compromissos estão rigol'Osamente 
em dia, Inclusive juros e :amortiza
ções dos emprestlmos iilternos ·e ex., 
terno .. dispondo, -ainda, de mais de· 6 
milhões ·de cruzeirós depositados em 
va,rios Bancos. 
l\'AUFRAGOS · REf'Ol,HtDOS l'OR. 

!'i AVIO l'OltTUG v~s 
111,;cn·i..:. "(ASAPltE::lS) .:.. !,roce· 

<lente ele Lisboa chegou a. êste pot:to-. 
o navio Portugues, "lnha.:n\ha1ft'1; Em -
meio do' caminho, colheu, O':·•·J.nham
ba1_1e)>,. 45 -naufragas ·d"· '\lm· navio tor• 
podeauo. Entre os sobreviventes estri. 
o capitão Raul Scott, comandante· do 
navio afundado, que ··era de naciona-
lida<lo britanlca. Os naufrngos fica
ram aos cuidados· do Consulado ln· 
glês, não trndo prestado quai$quer 
dcclaraçüos A imprensa. 

B AI' A 
PECIIA;IJE:\'TO DE CAS,\S COM· 

PRADOR.\S Dl'l 'CACAU 
SALVADOR,. (ASAPRESS) .;._ Em 

consequoncia da portaria baixada. pe
la Coordenação ãa l\Iobll!zacão Ec_o• 
nomica, niodi(lcando a. pol!Uca do 
principal produto da' Bàla, todas as 
àntlgas ·casas compradoras- <le caca ú. 
inclusive suas flliàls clisslmlnadas 
11010 lnterio1· fecharam . suas portas. 
O In~tituto de Càcau deve resolver 
Igualmente a situação dos éinprega
dos dos referidos estk.belecinícmtos. · 

TU,EMEU A. TERRA 
SALVADOR (ASAPR:U::SS)· - A ter. 

ra tremeu na. zona ela Barra: nesta 
capital. O íenomeno foi sentido por 
varias 11essoas achando-se o b.alrro 
til:trmado. · A reportagem e .as autorl
clndes eucamin lú.ram-se pra . o local 
afim de 111>tÍrai-. 

COllISSÃO DJ~ \'IGJLA:SCIA DO 
. . "Ll'l'OHAJ, , 

(SAL'\TADOR, . (ASAPRESS). - Ins
talou-se. no gabinete do Secretatlo 
d:. Segllrança, a Coinissão de Vfgi
lancia. elo Litoral, e.ujo preslden te é o 
E1rge11ht>iro Arlindo J.;uz. 

ALAGOAS 
ARRECADAÇÃO lUUNIClPAf, 

l\IACEIO, (ASAPRESS) - A. arre• 
cadação elos municípios do· interior 
do i,;s.tado no primeiro semcstr"' do 
coi~reilte exercício; eLevou~se a· Cr~ 
4. I 00.272,50, contra uma· previsão g·Jo
·baJ- de_ CrS 2.847.500,00, ha\'endo um 
excesso de Cr~ _ l,252.n~.50, comparn
da com a·a:rrecadaçãú. do exercício an· 
terioi-, considerada. lllUito boa, 

PARA A COXSTRUÇÃO DA 
CA'l'EDHAJ, 

I•'OP.TALEZA; (ASAPHESS) 
Contiaua obtenclo ple110 exilo a 
Camp1inha do Quilo cle'"Clmctito, pro
_movlda por D. Antçnlo. L'ustosa, ·Ar
cebispo . Metropoi!tano_ .. <lestlnàd:i ao 
prossegmmento das obras da constru. 
çâo da Cate(lral de ~·orta!eza. !nu
meras· doações veem sendo {eitas por 
particulares e estabelecimentos de 
ensino loc.ils. · 

. SEMANA EUCA.RISTICA 
l'ORTALEZA, (ASAljH/!;SS) - ·Tem 

, sido bastante concorrldu. a S.emo.na 
Eucaristica desta Capital, patrocina
da. pelas, :Assoe-lações :Pias, ·em come
moraçlí.p .- <lo ,quinto .... _aniversario do 
santu:(rlo ela Aclol'açll.o Perpet.u·a, 

"ESTADO ·oo· RIO. 
l\lA:\"OBRAS ,!~~1- llEZENDI~ 

REZI-:)-'Jll~. \ASAPRESS) - A l•:s
cohi l\Iilitar iniciou ·a.s manobta·s 
1,e~te munlciplo.· .o comandante eh 
EscOla, coronel ?\-Cario TravássóS, ins .. 
pecionou ontem oS ulthnos contin
g~ntcs de infantaria, as sectões de 
morteiros e os temas a serem úcsen
volvidos. Os cxcrcicloS deverão se 
aproxirnU:r- o ·1nãi~ possivêl <ln. realida
de e prolongar-sê-il.o até o ãl" 12 do 
corrente. 

-------·-··· ·-·· .. 

füti! 24 de !\{aio, 80-90-S. Paulo 
.,._,~_.....,.,.,,.., ...... _-..,-._.,,,,... IAN-" 

.....,._.__,_..,.....,....., __________ _ 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo Indicador Profissional ENG EN H E I.R OS 
. Amador Cintra do.Ptado 

Praça da Sê, 23 • 2.0 anaar • Sala 245 

Dr. Pli~i~ Cotrêa de Oliveira 
ltua Qulutlno Hocaluva, 17 6 • 3_.o 

Andai' -,Sala 3~3 - 'l'el. ~-7276. 

Joviano Telles 
e 

J. N. Cesar Lessa 
A.dvoJ1;nduN 

Li,;o. da. l\liserlcor<lia, ~3 -· Sala ~04 

Dr. Francisco P. Reim:í.o 
Helmeister 

Rua. São Heuto, 224 - t.o andar 
Sala 3 - Te!. 2-ISU - S. PAUL.O 

ili. Carlos Moraes de Andr~d.e 
1;ua Ll~nja.mln Constant, 23 • (.o .. anã~ 

~ala 38.-, .Te!, 2,1966. · ,-~,-,. 

M··E·n1•c·o--s 
Dr. V-Íc~;id'dtPaulé;''.Melilo· 

Vllni<'a ffl(>dJ,,:, .;.. 'l'Ulteu•utose 
riHltu, X 

?'>irl'for do ••snnn1(•rlo, VIia &la11eofév 

Cons.: H. ~larconl; · 84 - 6,o 1tndar 
A·i,art.o 63' ~ 1'el. 4•8501 

Ues:: Av. Agun Hranca 11,0 DG 
'l'el. ó·6~2D 

Dr. llarbasa de Barros 
Clrur1,lo - &loh"•jlÍ,11 d.e a·eohu,o• · 

Cons'.: 1:. :;•nRilor -~·eijl'I; 205, 8.o a1íll. 
Consulta": <1118 111 a.11 li e dl'-S 14 às. 
l 7 .!is .• su,kitns: ,1,. ~ 10 lls 11 tro-ras, . 

· · · ( l'r!i:dln 1.-~l]UArê> 
'l'el,: 2·27H .- 1-les.; 'l'el,, 7·1.26F 

.. ... , •.. .-..... . 

Dr. Celestino Bouri:oul 
ries.:. Lgo. S. Paulo. 8 _; 'fel. ~-26:í"!a 

Cons.: Hua 7 /te A brll, 235 · 
Das ~ a.s 6. horas, 

Dr. Camargo Andrade 
Uol'"'ntru, d~ S1.•nhor1u1 - _.Parto• 

011t•a-uç(\ca 
Da 8enef!clene.la· Pol'luguesa e _dai 

Mater11lrl1<<le "" São .Paulo. 
Cons.: Hua SenaMr tret;IO n.o 205 

·Te!. 2-2741 · - [)aio 11 li.~ 18 horas 
· Res.: R:uo ltar:-tel li~ Harros, 457 

'l'el.: 7•4562 

'.I o o o OAJOLICQ 

deve l6t. o 

'"LEG!O~AR!Qv. 

RAIOS X 

Dr. J. M. CabeUo Campos 
. ,Ull!llJIVII ltA.UIOLOGIS1'A 

Ulidlo 0 Uh1~11õaff.,.,,. - t,;:1:111ne• 
Radiol<,14-·h•o11 a dumll!Hi«• 

Cons.:, Hua Ma.rconl, Oi \~d1tlclo 
Pasteur) ,. ~-º and .• 'l'el,: 4-U655 

Res.: Rua 'J'upJ. õ~l ~ 'l'el,: 5•t9U 
tlàn P,wln 

H O ME O P AT.I A 
Dr. Rezende Filho 

Cons.: 1-t, S"na(lor 1,·~tjl'I, ~u~. 7.o 
anilar - 'l'el., i-u~3»- - D!l• 15 

· às 18 horns. · 
. '·t::e1( ·Avenida l>r", Arn:aldo, 2117 

;tei;, ij-~9~$ - · 

· En.i:euhclro ll rq(1Íf('!!' · 
Arquitetura rellglosa, e"0Mglo11, · re!l• 

<lênclas coletivas· · 
11.ua Lfbero' Badarõ, 461 -· :São Paulo 

DENTISTAS 

. Dr. Çarlino . de Castro 
Pelo curso de doutorado da ~·acul• 
áa<ie <le lfar11111cla e ·odot'ltnlogla de 
l:lão Paulo - CI rurgião Dentista. di
i,lomado em 1914 - I.Cs~denllsta do 
hlceu Coracãn de Jesus - Esp'eelali• 
áades: 1:-'lvots, Corllas, l;>oIItes, l>eIIta.• 
duras anatõmleas e sem abl'll>ada pala,. 
t!na. - Consultas <las 9 às 12 e das 
li\ a.s 19 horas - Cons.: R. Dlrelta, 6' 
~ 2.i, anrlar, ~klas 7•7A - nes.: A·I. 
~arãq de l?ir~eicaba, ioo _ ~,ã.<> ,Paull) 

l 

De palha em palha · 
t I. E CONSTROI O SEU NINHO 

tm.fi. • elblo •s•mpl• ti• Nat1Jt'«1W.•• •• •• , .. 
eltaudo eua•emeut• um• par~I• -m1ntma eacl• 
m~•, cua;, Jecldit>' • eonatAncla. • formar6 ~
HMUf"NRÇ,a para si ou para ot ~o•! ... m ~fA,:ce, 
nf!rn ••criífd••• µm p•c-6lle eerta • c11randde. v, eonetrulndo dMde i' e11u fuluii-o. Na Capi
talJaaçlo o tempo 6 .ooro. ·cctmee• b.eje -me,;me 
• canbar tempo. capitalf••ndo aaa• ...aOM_{aa. 

A SITUACÃO OE UM POVO REPOUSA 
NA SITUACÃO OE SUAS f AMILIAS 

Sobre a religião e a . unidade . nacional disserta 
um intelectual 

(QUITO, _10 DE JULIIO (N,C.) 
- «:N'o recondito da situação de um 
povo está a situação das familias qne 
o compõem, porqué a familia exerce 
11111 duplo papel, condicionando o h
dividuo que dela nasce, e a socied:í
de que ó seu produto mais a,,ançado'; 
tal ó a ideia inicial ela coúfcrencia 
que o lic~nciado Dr. Camilo· Ponce 
Enrique7, · .pronunciou r1nrante nma 
das sessões do Congresso Mariauo 
K acional celebrado nesta capital, dil
rante as comemora~ões da Coroaç:io 
da Santissiml). Virgem de Quin<:he, 

O tema da conferencia - «A lPa.-. 
rni!ia .de Nazaré e a crise da fami
lia eqnatorianá>> - clesenvolve1.H<1?, 
conforme o reprodm1 um resumo- de 
imprensa, nestes' termos e outros ,,e
melhantes: 

Ao at&ntar contra a fortaleza e a 
pureza elas fámiliàs, cravou-se !!Ó 

flanco da 'soêierla de. um _ danlq_ H):lC 
finlur de ·sai1gi1a-l1J, Pàrece· de ontem 
a fa111llin de tipo pntriarcal,eséola.dti 
honra e ·purcza. de desinteresse .-.e 
patriotismo. Realmeute, esse Eq1n
<lor de antanho valia e C'ra iuel!ior 
qnc. este _outro que ni'io tem fiahiilo 
distinguir Pllll'e fi.s ho.1s e as m,íii 
cousas da chamada r,i~iliza~ão, e que 
tl'm i11co119or11<lo indistintamente- a 
seu porn, pnra· t.er qne comprovar a 
rnngnitude. ,lo ·erro. · 

O povo equatoriano, profundam?n
te catqlico, tinhn. cm sua tuoral re
ligio$a urna po<lerosi:,sima razão de 

equatoriano. 
·' 

unidade 'e pers·onalidai!e: com que 
direito uma minoria 'de· exotismos 
caducos pqdia vulnei·a-la, e por qual 
·motivo 7 Muito mais sensato. teria 
sido não se·empenhar em impor freios 
a sociedade, mas- seguit· seus ll.llll•. 
los, suas ideia!\, seus impulsos, dán'." 
do-lhes fonnàs.,legais. que estivess~m 
<le acordo ·contos_ 110s tulados inieiais 
da filosofia. do Direito. ·Uma enxu·r. 
rada· de .J)lj.1XÔCS fermenta~as ·operou 
no E<1uador a mais rara ·das tran~
forma~ões; · e o apartou· d41.s neces
sidades sociais urgentes que esfavam 
refletidas ua lei, a 'forma de: ser fra• 
dielonal d:t 111aiorià. Corile!;Oll-sê' por 
destruir_, a unidade nacional equato. 
riana, forçando os cicladãos a adotal.4 
formas'I('iais, que não necessitavam~ 
e se .com a cleclaração oficial d.o Es• 
tado leigo -acreditou-se passar lumio1 · 
tl(,san1erite à poste1·idade, -com. a· ín. 
~(\~ts.a,te~ [l!,i.; d,ita( l~_i(qiié njQ ~~P.li'.'. , 
missem o sentimento e ·a ,·outade ttá 
ma.iÓria; foi1101Me de tal inari~ità a, 
respeitahifüla<le eia .conciencia piilili~ 
<·a, que ·não'~ 1le · admirar que ao ra~ 
bo <le' m"eio seculo, a chamada. liber• 
ta.~ão da tirania religiosa tenha fril• 
tific1ulo-.nà rÍ1iiia da Patria, na des.-

. mol'alizatão dos indivíduos, na falm1• 
eia ' ecoiiotnica, e·. éspecialment.e. na 
dissôlnção rlo' vi.nculo. familiar. · 

Ao coneluir, o Dr. Ponce- Enriqucz 
ressaltou a necessidade de reformas 
legais justa~. em particular. no ca"n1• 
po do· mlltl'imonio, 

1 NOTlClAS DO INTERIOR 1 
2-~ . 

RIO CL·ARO 
Falecimento - .Após prolong~dos 

sofrimentos, faleceu no dia 1D · do 
mês passacio, a Rcvma. Irmã Sabi
na Teodora da Imaculada. Concei
c;üo, um dos elementos mai~ desta- · 
catlos da «Congregação da I~a,cula· 
da· Conceição)). 

A "falecida, por cspa~o de 17 anos, · 
prestou relcvaule;; scniços. ao Asi0 

lc, .d1~ J[eniliciilade, ond11 se· iornott 
muito quel'ida e11trc os \·elhos C or- · 
Ciosinhos asilados, gra~a~ às quali
dade~ privilegiadas de seu cora~ão. 
O ;:Qu passamento <>ausou profundo 
rezar. O seu enlcrrÓ foi milito con· 
corrido falando à beira do tumulo o 
Prof. Odilon Corr~a, conhecido edu
cador e vice-presidc1ite do Co111:cllio 
Vicentino. 

Festa, regulamentar - Com uma. 
Santa Missa, à;; 7 horas,• comunhão 
~a0 ral dos vicentinos, iníciaram-se as 
festividades ao . grande santo· que 
c1rcheu de assombro O seeulo em que. 
1·i1·eu - São Vicente <le Paulo - o 
padroeiit1 da Sociedade de São Vi
cente de Paulo e o 1>ai dos pobres. 

Os vicentinos realizaram a .As
sembléia Geral, -recomendada. -pelo 
manual, f~.7-cndo-se ouvir um _viccÍl• 
tino que falou sobre a vida do Santo. 
À. tarde, importante procissão per

. correu as ruas de costume; após i-ua 
entrada, houve ben~ão do S. S. Sa
cramento. · 

Reunião cultural - O Gremio 
nol'!nalísta realizou a 22 de ,1:ulho 
mais. 11ma das snas interessantes 
reuniões culturais, essa consagr.ada 
no Visconde de Taunay, falando so
bre este vulto das letras r.;itrias o 
Sr. Dr. Elias da Cruz }fartins, ilus
trado Juiz de Direito da Comarca. 

Na. Qua1·ta-fcira-....dia- 28, no,·a. 1·eu,. 
nião foi levada a. efeito, dedicad~ 

· a D. Bosco, g1;á11de Santo n grand_e 
1Jducadot, Usando da palavra, q 
Rcvmo. Pe. A11tonio Martins ~ Silm, 
Viiario. da Paroquia de s. João Da-. 
ti:;ta. 

1 

Festa. de Nossa. Senhora do Car
mo - Eneerrú:mi-se Domingo,. fliii · 
18 ,le il ulho, as festividades que· vi .. 
n·ham . sendo rl'alir.adas na Igreja e 
largo d11 . San la Cruz, desta cidade, 
em· louvo,r a Nossa Senhora do'Car,. 
mo. 

As 7 e 9,30 horas houve l\Iissa so• 
Iene, sendo a ultima ra'ntada, com 
panegírico pregado pelo Rcvmo. Fe. · 
Augt1sto Casugran<lé. · 

Pelas 17,30 hora51 saiu impoueute 
procissão que percorreu as princi .. 
pais ruas da cidade. Tomaram .. parte 
as venerandas irmandades de N> S, 

'do Cá11mo, Antoniana e Congrega .. 
·ç:ão l\Tadana de· N. S. das Graças, ~ 
um belo numero de anjos, 

,\ entrada .foi feita a solene cci• 
roação de N. Senhora, e dada· a ben" 
ção do i:;·8. Saernmento, Durante o 
dia foi inaugurado o altar mór di,, 

· novo· e majestoso templo da Sentai 
Crpz, e a capela de Nossa Senhora 
.do.·Cat'mo, ato15_ esses .a. que tomàralll 
parte todos of bons _Rioclarenses e 

·devotos· de N. -S.· do Carmo. A noite 
rea-lizou-se o ultimo leilão, ~"' . o 
funcionamento de toda~ as bàrraeas. 

· Dia 19, às 7. ho;·as foi . celebrada, 
. Santa Missa por intenção de todos. 
que auxiliaram. as festividades, O 
produto -dos leilões destina-se a 
ccmstrutão da riova e bela Igreja; 
cu,jas obras Yão hem -adiantadas,· ~o]j 
orienta,ção do Revmo. Pe, Luiz De~ 
· ncdctti, · 

:.19~.Y' !tQ., 
CAUTEJ..AS DO MONTE D.E SOCORRO 
- JôiAS IJSAl>AS & . BR1LHANT&l2 .;. 

_ , Comf?"O ()4{101tdo º' melhcru orepo, 
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lO ASILO AQS ,'CRIMINOSOS 
' DO . EIXO 

r 'l3ERNA, 'l ·(Reuters) - A:':suira,-'Fci. 
feitou as notas britanica. ,,:'nórt.e-ame. 
l·icana. ,sobre º· asilo para. os lid~res 
l,)outicos dos paises do Eixo, Ao. que se 
jnforma, a Sulca deliberou exerce.- seu 
füreito .de asilo cm Plena•soberanla. e 
d<1 aco1·do C011l seus melhore.s lnt<>• 
tesses, ANO XVII li São Paulo, 8 de Agosto de 1943 ll NUM.- 574 

,,.. 
1 

d_ Q , 

s·· 

Desesperadora a situação do eixo n.a SlcHia 
Prossegue sem descanso o avanço para Messina - A introdução ele uma cu.nha ca, 
·nadênse dividindo as forças do eixo-,~· At,ques ·ã navegação no ··estreito de Messina.·· · .B9m"! 
ba~deios: às posições inimigas~ Como -~e .. deuo 1desembarque aHado. - Os comand~s na Sicllia~. l 

:.\RGEL, 7 (Reuters) - As.· vangt;ar 0 

l!:1s do Oitavo Exército e · do Sethno 
Exercito continuàm. avan,;:àn<lo, em 
torma convergente, pari Mess.lria, 

Messina. será o objetivo final · <los 
aliados para à terminação da campa• 
nha siciliana, esperada. para m11!to 
breve, 

COl'\TI:VUA A rnESS..'lO. ALIADA 
FRENTE DA' SICILIA, 7· (Reuters) 

;;.- As pos!ç:ões subsidiarias do ct:<o 
vão caindo uma a uma na. Slci!ia. Na 
a.rea. <le Troina, os alemães defendnm 
o terreno palmo a palmo .mas recu,un 
isempre. 

.Adrano está seriamente ameaçada 
pelos canadenses. 
AMEAÇADAS DE SEPARAÇÃO AS 

FORÇAS DÓ. EIXO 
' FRENTE DA SICILJA, 7. (Reut,,rs) ""° As tropas do eixo :na Slollla estão 

a.mea~adas de· uma 'Sel);.raç'ão; · dada a. 
cunha que os canadenses ,ístãô !nt~•>• 

· <luzindo na. dit'eção de Adrailo. 
J,. captura .de Adr'ano · cortará.. a estra -

tlà real para Messl_na. 
o avan1:o canádense é ·extraordln:i

i;iamente rapldo --e seclonarâ, . quando 
attngir Adra:no,· grandes· forças .do 
e!:s:o. 

(;ONTINUADOS· BO!llBÀRDEIOS 
ALJAD·os 

lia'', que tlt1ha Sido incumbida da. í>.ro• 
te~ão da• retira.da da_s tropas do eixo 
que defendiam esse bastião. 

A l'Iõl~S DO EIXO ABANDONADOS 
Q. G, ALIADO NO NORTE DA. 

AF'RICA, 7 (Reuters) · - Anuncia-se 
que já foram ,arrolados na Sicília. 800 
a\·iões abandonados -pelo eixo -nos at.• 
rodromos slcll!anos. 

DOl\lBAJlDEIO DEJ GUSPIXI 
Q. G. ALIADO NA SICILIA, 7 (R.) 

- Anuncia-se quo a aviação aliada' ~El 

empenhou em devastador ataque à 
região ele Gusplni, na Sardenha, ónCÍa 
se encontran1 diversas usinas· eletri• 
cas. 

O A.POJO AEREO E NAVAL AO!I 
ALIADOS 

Q. G. ALI.ADO NA SICILIA, ? (R.) 
- É formidavel a mass!~o o apolo 
aereo e naval dado às forças al.ia<1ns 
empenhadas agora na fáse de liquida• 

· ção da batalha da Sicília, 
A JH_essão conjugada terrestre, ae• 

t·ea o marítima está ameaçando .o. na-· 
zismo de u1n verclacleiro de·sastre na 
ilha, que pode oconer a qualquer mo
mento. 

A LUTA. NO CANAL DE MESS(NA. 
co:-1 A ESQUADRA NA SICILI.\, 7 

(Reutern) - Um correspondente da 
"Reuters" inforina que ·os vasos de 
guerra aliados estilo slstematlcarn,,n. 
te afundando bnrcaças e lanchas ini• 
migas nas aguas do estreito de t[es• . 
stna, não permitindo n·~m a evacan..-
ção de tropas nem o envio de ref-,1·- · 
ços para a. Ilha. 

flilm!g·o, .fol levada a ercHo :sob as 
or4ens, do c,oin,arido naval elo lliedi• 
terraneó, · chêfiado pelo almirante ele . 
esquadi·a. ·. sir Anclrw Çunninghan e' 
seus ajudantas. · e.' executada por 6 
vic'e• -àlmlra.ntes br!tan!cos e norte• 
americanos •. Seus nomes' àcabam ela 
s~r. i:evelados. ·os. chefes da foi•çq, 11a
val . sob o comandei de Cunn!ngha.n 
éram o· almirante sir Bertram Ham• 
say, .da marinha brltanica, e vice• 
alniiraúte Henry, Hewitt, que ê e,,. 
man<lante· _das torças naváis dos t:s• 
tados Un-jdqs .· no ·111cdlterraneo, Os 
chM_es _navais nas praias. i!icilian:,s, 
t>ncarregádos dos deseiubarqttes, eram 
OS -contra.:..almlrantes Roàerilc H.ti• 
bert 1\laqgr!gor, sir Pliilips Louis 
.V!all. ·º ·Thoma:.: Hope Troubrldgc,,. to• 
do.s hrftanicos, ·. e. os contra-almiran
tes · A,lan 1':lrk, .. ·Jo]fn N. ·Hall J\lnior 
e Riéhàrd Co1101ly, norte-americanos. 

Cerca' de 2,00'0 nàvJos de todos os 
tipos · e : tone,fagém pá.1·Úciparam elo 
r,l'!meiro assalto,. antes dé nascer o 
dia.. 10 de -Julho; nms durante as Ope• 
raç'ões'. na'da .merios . do 3,266. unidades 
de -tQdOS -OS tip'oif tomaram parta nas 
attv:l<la(le~. · Nesse numero estão ÍI).• 
cltitdos· cour:a.'çàifos e pqrta•àvlões e 
grandes barcaças de déisembarqt1ó e 
bóte\; to1·pedel'ros. Essas mÍidades ar• 
voraram: prf!,tl<la\nente' bandeiras da 

todas as _nações unidas, pois ·navios 
ingleses. canadenses, indianos;· holan• 
deses.- poloneses ~ gre·gos toma.ra1n 
parte nas operações. 
A A'l'UAÇ:iO' DOS COMAl\'DOS !\",\. 

SICIJ,IA 
LOl'<D RES, 7 (Reuters) · ~ Os "Co·. 

mn.ndos" ela; R.A.1~1. que .. aco1npa;nha• 
ram as for·ças a.!ladas · invasoràs d.a 
Sicília auxiliaran1 os ·ag·ricultores a 
fazer a colhei ta, de modo que os seus 
campos de trigo .se transformassem 

\em campos· de pouso para os esqu;,,7 
drões avançados conforme foi. .reve• 
lado oficialmei1te. 

Durattte a pri1neira noite, os co• 
ma11dos cavaram trincheiras pat·a 
abrigos contra raideS .aereos, .1-'é!O 
111enos 5 atacantCs-inilüigÜs, que, !O• 
ram derrubados, estão créditados il. 
. conta dos ·e1co1nando$n. 

1\Iu[tos dos acrodromos siç!lianos 
existentes 'haviam sido destroçados 
pelo bombardeio, enquanto campos 
de colheitas, na~ suas pro,xin:1idades, 
erani · os :mais aoropriados · -para · a. 
construção de éami>os de pouso. 

Os "ComandÓs", que formam tro• . 
pas de choque da construção .. d~ a.e• 
rodronios, foram dcsetnbarcados: nas 
praiàs, com os prime!r<is· conttngen• 
t"s, e traballlaram por· espaço de 7t 
horas no transporte d!/ combu.stlvel 

A ITALL\ NÃO .QUER CAPITULAR 
. . . ' . ' ~ ,. 

Q. G. ALI'.~DO. NA SICILtA, '7 
'(Reuters) IIÚsslna, Frartcev!lle, 
:Millazo, Randazo, .Adrano, ferrovias e 
1·odovias, Unhas de detesa, rotas de 
abastecimento, deposltos de vlver,:,s e 
centros de munição do Eixo na. Slcilla. 
estão submetidos ao fogo arratador 
dos aviões aliados. 

A "blitz" area. é tão intensa qua.nto 

Acredita-se que os alemães lutarão 
na Ilha até o poss!vel, sem poder roa• 
Iizar qualquer Imitação éle -Dunq•wr,- · · · --.,-. ...;. __ _ 

que. _P .. r.e.lYl_·_-.· .s ufa -pa_ z -· Obed_ .. iencia .ao. sob.ér __ ano Abdi• 1) foi na Tunls!a. 
. SITUAÇÃO ~UUTAR, DESES-

' I•ERADORA 
, Q. G. ALIADO NÀ. SICILI:A, 7 (R.) 
- Considera;•Se .militarmente desespe. 
:rada a situação das tropas do eixo na 

SEPARAÇÃO DA FROTA ITALIA~A. ~ r~ 
LONDRES, 7 (Reuters) - Revela;:. ·. e•_ ~o? - Pro~lamação da emissora de -Roma. -. · 0 

se que, quando for ocüpada Messina, a. ~ 
frota de geurra da Italiá ficàrã. com- : ·IIA,_ Jg' o- da g-u. err. a civil ..... A demoli~ão do -fascismo 
uleta'men te seuarada. Uma parte es• I"~ '!!: 

;5icilla. . , . · , . . 
Não ha, porem · indlclos. éle llma re

);ífada em masí1a, pãra: ·o mar, 
'.L'odaviá, a resistenc!a germanlca 

'11.Ü.0 poderá. subsistir por m\Jlto te1npo, 
DATERL\ CA,PTUUAJ}~ ,EM 

(;AT.ANlA 

tarâ em Spezzia e a outra no Adrl'Í-tl• ' ~ 'CeSSI . · a . Campanha - affti~semilaa 
co. J .,,-. • : • ' 

FRENTE DA· SICILIA, 7 (Reutc1·s) 
i- F_oi ca.pturida ,integralmente· em 
;::atania a 43.a. Bateria :costeira "Ita• 

A DIREÇÃO DO DESEMBARQUE Zt)'T:ÚC.fí, 7 (Re,uters). _ Fol anun• 
ALIADO NA SJCILIA. . · ctado· 1,(ue o P;,,i,a determinou a rea• 

Q. G. ALIADO NO NOHTE DA· J!zação de ·preces publicas em prol da, 
AFRICA, 7 (Reuters) '- A estupen- p~~·.;ent.~~,, as: n,tcçies. · . , . 
dá. tarefa. de transportar e faze:r: de~ . \ 0 P_,A.PA ··NAO SAIRA D_E no~tA 
sembarcar as tror,as -ali!;das na S!cl• ·. v4n,A. y)\:R,\.N.lil:AR ES'l'E' AN'l. 
lia, simultaneamente em 150 qu!loi,n,e• Zl!RI,Ç_H,. 7,,'qteutets) _ Anuncia-se 
tros de praia aberta em ter.itorló ·, que·, o .Papa •)1ã,'9 ··se transferirá· agora. 

Í,IÍ,ra su·á: re~'!denêfa . d.e verão, apezai• 
· dô grande·· calor· em Roma. · 

P I A N o s. s, e H w A R T z M A N N -Pi'STQRAL DP PATllJARCA _DE 

Inclusive tipo aparta!llento - . Visitem nossa exposição, sem canípro!!ÜSSO · ' ·' · < : , VENEZ"' · · • . ·· 
AVENlDA AÔUA Bl'iANCA N. 624 - TELEFONE 5-6981 . ';!IUJtjCl!, ,'l - (l{eu~~ri<) ..:. O , Cardeal L--------------------------------------.. •·P.átl.'i~t!ca. de . Veneza;' Piazza, _Iat1Ç\)U 

t unia ca1·u.· Pa$toral ·aos flels. e áo Cl'e• · 

ft " 1r· onas a11·a· ·ctas· 1·a, avanram para Rabaul t~~~~t:.:m:!~ª~::s ~~:!i:n~l~j~~os~º-

A~ l M - ~ ~10::::if:;1t:::~;~hrif:~ª:;:i 
- ,· -·. ' ·. · . · · . .sejá: baa~itla _êm lionra., e ~ustiç:à. p11ra 

. Após a quedá de Munda,, é . o' proxlm~ 
1
0bjetivo ....... ~· ~tt!;~ r~ÓNSE~J~O ~A: C~JtOA . 

A'erod.ro·m·.-0 am'ea·-çado ...:.. Quasi toda a Nova Oeorgi,á' BEI;t~A," 7 ,•c'Reuters) __ . Despachos 
da.·1.talia;·dtz'em que foi const!tuido um 

º· cupada .- Alu·ta-em Munda - Ataqites chinese.·s novo·.co:nselho da·cotoa'em Roma, o 
qual, v;ín ·fQrçar o rei Vttor Manuel 

:vitoriosos- .:,_·· . Rei_orços nipónicos na Birmania.- / li, sui,iiüt~l,r o múecha) ·. Badoglio. 
. ':QECJISAO JMEDIATÂ J'EDlDA' 

. ' 
SIDNEI, 7 (Reuters). . . 4nuncia.-se 

<J.UO as tropas no sudoeste. do, Pacifico 
:iniciaram a marcha para ,RabauI, depois 
da captura de Munda, 

Mii e seiscentos e setenta. e um .ca
da.veres de .solda.dos. Jlipontcõs encontra• 
do.s mortos em Munda foram enterra-
dos pelas tropas. aliadas. . 
OS l'ROXIMOS 08.JETIVOS ALiâ.UOS 
- LONDRE~. 7, (Reuters) >-- .. Depois da 
ocupação de Munda, em Nova ·GeOrgia, 
oo americanos já ~tão começando a 

as tropas aliadas tinham que lutar con
tra uma temperatura e terreno· .atroze,s, 
como contra posições nipon!cas prepa• 
radas com o maximo de .subter!ugios e 
possuindo· todos os atributos ·defenstvos 
encontrados em · Guadalcanal e Buna. 
CONSIDERA \'EIS PERDAS NIPONI• 

CAS NA CHINA 
CHUNGKING, ·7 • (Reuters) - Os éhi• 

neses ;,,tacaram com exito as · pos!ç(íes 
niponicas a oeste ,:e Nanchang, capital 
de Klangsi, !nfl!glndo-!hes perdas cón
sidera veis. Ataques inimigos foram-.ao 
mesmo tempo repelidos e)ll Kuantupg e 
na area de Cheklang, diz um comuni• 
cado oficial. ' 

ZURidB; 7 (Reúters) - Anuirnt:i .. se 
(!U~ ''.liarios,·par.t14Ós poHtlcos. e. p·erso• 
naHdaçJ.es 'iri.flúe,ntes envÍat·am uma pe
t1ç;;;o :. a.:o m11rechal• Bàdogl!o,. ad vertin• 
.do,o ,do,. .. seg'uhÚe: · 
· · "A eii.tre_nia' 'gravidado, da. lêlltuação 
exige ;qo ·. góver.rio uma. deci.são Ime
diata, i• ;b/1,~é da•·realidade da situação 
da :gue,rra e . dos. de~ejos ela maioria. 
da. _.nacãoi A continuação da pol!tica 

·de.\dénto.ra. somente .fará. perigar. as 
possibilldn.dea da Italla conseguir um 
futuro ·melh.or'.', · · 

, A,TA:QUE!'I A BADOGLJO 
BERNA, 7 . (Reuters) ..:. Contra as 

, ordens q;,, censura, o· "Popolo di J-1oma' 

f;,,scistas acham-se presos com ScQb,a, 
entre o~. quais Ág1tei1·· e B<}non!,. dt_s 
trusts · Viscosia, Bonino, da ~r1at, ~e 
Valetta, industrial· <:!e armas e• mu·n!• 
ções, ·_ Ravasio, da fabrica · AnsaldÓ, de 
motores, e Manini,. de· Industrias qui•. 
n1icas. ·. · 

O 1en1 .DO GOVERNO J,'ASCISTÀ: 
GmNEBRA, 1 nteuters) - ·O "J()r• 

na! do Geneve" d<\ alguns ·detalhes .da 
reúni/lo do Grande· C«mselho Fascista, 
<la qual resultou a ·denuncia de Mus. 
sol!n!. · 

Diz O ;jornal (JUe O DÚce fá1ou,'-eo'm 
grande veemencia, durànt.e . noventa 
minutos, defendendo sua .polltiea:· · Á 
viole11cia e a ·ira ··'do Duce · ao sentir• 
se desrtpoiado pela primeira vez eram 
iaís que Musoll11I· chegou a espum!lr 
1>ela. boca, diz o • jornal, 111:as, qu1.n<lo 
se yeriffoçu-a, votac:ão __ c~ntra.rta, ó ex• 
duce caiu .JÍum.:niuttsmô .abso'!uto, -
néPnr,;sAJ.IAs·rôrutAnEs co'N'i'llA 

. OS l•'A.SOISTAS_-t .. 

CATÁNJA, 7 (Reuters) _, Assim 
quo os britanicos ·ocui>irain Catania, 
os civis deram _expansâO' a seus. sen-. 
timentos recalcados contra ·os faslliS. · 
tas " nazistas, entr~gahdo•se., du
rante varias horas a.. vinganças . ,,; 
saques contra os . mesmos - · .Jiz · 0 · 
coresponclente ·da Reuters. · 

CESSOU A l'F.IlSI<:GUÍÇ,\O AOS 
JUDEUS 

FRON1'EIHA surço-rrALIANA, 7 
(Reuters) _ Cessou ;,, 1>ersegujção 
aos judeus na Ita!ia. Todos os lsrà.e~. 
litas fora1n reinte·grados .nos s•.?"i.lS 

, antigos direitos pélo governo:" .L-'ro• 
J>ala-~e, porem, .. qne os judeus entra• 

· ram con1 grandes somas; para a·. re
paração dos_ danos causados. pelo ata.i 
que aereo de Roma. 

e equipamento' retirado' dos na:vios 
para as ;praias. e' dal,i para os calll• 
pos de. aterrisa~·em _1~ece~te:m~nt~ 
captu.ra.dos e outro~ Jogares: es_colhi• 
dos para. ·a construção cl_e novos cam~ 
pos . de pouso; Militas vezés estea 
"Comandos". forani ·atacados ·pelos 
o.viões -ela "Luftwaffe" énquanto. tra.
balhav·a1n n·as: 'praias1 cl~séarrég·an~ · 
do petr.o!éo, e estabeleceildo <leposi• 
tos. de· combust!veis. 

'Nos lugares .destin;i.dos à. constru• 
çã.o' u'os· nov9s canipO_s de _·pouSti, · o~ 
"Coma1ídos" ·tinham· que . despedaçar 
3 ou ·4 .. tràton)s, empregando 'tam.b'em 
expfosivos. São· eles ·porem veteranos 
nesta especie · d.e ·trabalho' e os difi• 
ceis problÉ,:inas de improviza.ção fO• 
rári1 lev.ados à efeito ·na. Sicília êoni ·o 
·mesmo' sucesso com qu.e íóram-. CO• 
róados- na AfrÍca do -Norte . 
A. LUTA AEllEA PREJ,'ABATORIA 

, . JlA -INVAS.il.0 

LONPRES, 7 (lleúters) - A ilha. 
de ··111alt& ·. t(i'niou ,. suii.. vingança. nos 
ares .. soln·e.- a . srcllia.. . . . . . . ... 

I•'ol revelado 1iésfa capit'a.l' que/dos 
a.erodrom0$· _da nh;i., .el)e_ios de:· aero• 
pia.nos, tal -com') Coney Island dU• 
rai:it~'· às. o_ndaS -de·- c·a1or, mais 1cle ;. .; 
5,(>00 sortldas .fóram feitas na prlmeL. 
ra semrtna da cáni1,anha stc1ita11a, 
~sto representa .um . terço do esror,;:o 
total de aparclh'os ,'das nações uni• 
das .. do comando· d'o Meditér.raneo, os 
quais ttansformara.m en1 d.estro~os 
os aeródromi>s do e!x,o e "ganharam a 
supremaCiéL · ,a·erea ·neces·saria; ao dE>s-. 
sembarque e ao fluxo lncesilante de 
reforço's transportados r,or vfa aerea. 

O momento ver.dadelro . da lnvásã'o 
apaiÍ'(iou à "Luft\vaf!e" fot·a. da g-uar• 
da e,'somen-te no. dia seguinte, 11. de 
Julho, a ·torçá. aerea .a.lemã tentou ta
~ier, um ,aiáetile contrà a riavega,ç~o' 
alia.dá, que . çon.du.zla · soldados_. e -ma-

. teria.! de . guerra -para .. a; campanha, 
Nul1' raide · ém _dia .claro, bombar• 

<l·eadorcs esc.oltado~ ,po·r caças . do 
Rekh :;,,tacaráú1 · ·a escolta d.e· apare• 
lhos de ca~a alladqs, com a· p~rda. de 
pel.o menos.: q .b<>~ar!lead<?,re~, Da)I 
em .diante, º• etxo · concentrou-se em 
ataques :rr9wrno.· contra :as ptatas e 
os port.?s- da ·costa· _orjental - · prlns 
cipalmente ·o ,de Aµgusta. Na escu•. 
ridão, ·· p'oúcos ·danos eue,i aparelhos 
produziram e uma .semàna ·de atiV!• 
da.de'. cusfoil-lhes ·46 mdqµ!nas, 

;Estas •perdas,' ac:reséidas dos. lnten" 
sos· atagu es · contra. ·os · resta.n t~? ·ae• 
r<1dromos d;,. \Sfoll!a · e ,outros ·s!t~a:49s 

.no éialcauhàr _da,, boiá_.·1t;dlana, aun
. giram tod,a .a oposlçilo aerei .:â:o. ei)lo; 

Os atacantes de. Na1)0Jes· encontra• 
ram cons!ilcravel o,posléão de ap_are• _ 
1.hos de càça, a 15. o•16 de •Julho, ·.'T'âs 
quando a· cldad.e de Roma foi . bOm• 
bardeada, · rio dia :19/pouca. reslstencla 
foi' oferecida, ,. · 

. . 

BLUSAS E SWEAlERS 
í EM MALHA DE LÃ 

$edÚtora '·cbléção· •Õe . modelos_· .iín-;orfaclbs;·• 
_notadamente· a$-UUimas._ eorigirtais' criaçõe$\ .• 

.-. ' • . . • ' i" . . · ' . . . ' •.• , .•.• 

de Helén ffatper~ Malhas inedi~s/ ·Core~ 
·lindíssimas. Visite:V. Excia. as nossas ex:# 

posições da J.a; sobrefojâ, · onde estamos:· 

\ exi~iado, com ·. gramlç · su"~sso, Jºrm~>~o~ . 
~Jeinplare$ ~e 

, Suceswra' êlê · MAPPIN ·. -STORES . 
.- . •:,.•' .;·1 ', . . . 

. • Letnbre.-se que _do_ esforço coletivo dê~ .. 
pende a vitória.! Adquira bonus.de ·guênià! _ · .. · . - . .., '. ,._, . ~-;.,·: . '. . . . . ,' 

.-

1---..--~~~~ 
1- 1 --~:~ -~. '-

PROSSEGUE O AVANCO RUSSO PW 'fíRIDf-
uapturadás Kromy e Zolac~,v_ _ A. txte~sJ.o, -~a f~!ni•· ,a111eaç-da -+ 4~ .· 
,~t.-s em · . Bielgorod Homens e · material· naxi.stas,· pérdiios ~ o · frà• · 

CISSO de Hitler Íla ·:frente Ôrie'n.t_al~ ·. . . 
·' MOSCOU, (Reuters) · ~- Os ;Russ.os 

ca.ptui-Úam .Kromy, na ár'ea dé .. ôrel, 
A TERC.ÉillA ÕIDADE OONQ.U1s·r;t .. 

. ·. . ... _DA:_mt~ :.l. DIAS ... 
- MOSCOU, 7,(Re)ltérsi' '"'.'. Ap_õs Ore! 
e B!elgorog •.. a]l·iíncia-se' outra· 'gr,.iúde 
:Vitória russa: .a cáptura dé K~omy. 

Trata·-se .de. lmpo1·tante cidade, i,;,n. 

~Éf irromp~i-am, vi_torio.Sos, os exerc_i~ 

to:s russo~. com for-m~-ções' <le' tanq•1es, 
dom!na.ndo logo a situação _local. · 

Kroiny dista soment~ 56:quÚonietros 
a sudoeste de Orei.' 

Bérlim contesso1,1 que tànques · ;us
sos Irromperam em ·Kromy; ·mas fr_l· 
',aóu que _Os assaltos inimigos t!nlnm 
sido repelidos. · 

:lã.· oc.uparam mais . de 150 'focalida<1<l~ 
na··sua ofenstva·para-·Rhàrlióv, · atra'• 

· Vês de Bielgorod, .· .. .' . . . ' . ·. 
. Entr.e ·essa:s 150 lociaíidades,' lnel1Íe,o 

. se dois distritos cen.tra1s ·e cinco grau~ 
eles estações ferrovlarias. .· . . í 

AS PE.RUAS •,\LE)U'S';. ,' 
'MOSCOU, .7 tReutei,s)·;....,;._ Um com!l-4 . ameaçar o aerodronío de Vilta, na. Ilha 

de Kalombangara, atrávés do es.tr'eito 
-canal. Este t· ·o ultimo grande • centro 
de r~istencia irilmiga. rto grupo · das- ;N\l• 
va Georgia e . dista.· .. penàs . 9 . quiloroe
tros da. principal _ilha d.a, Nova ~orgia. 

.M forças aereas e na.vais dominam o 
canal; e unida.dês na.vais ligeiras atacam 
barcaças inimigas 'e a.s 1.nl;talações ln!

. ,migas. em Kólombangara foram pesada• 

OS NIPONICOS REFORÇAM SUAS 
POSIÇÕES CONTINENTAIS 

CHUNGKING, 7 (Reuters) - "Osja
pon~es estão aumentando o numero, de 
homens em Burma, numa a.ntec!J)aA}ãO 
de ofensiva de maior importancla · pelos 
;,,liados, quando findar · a presente esta• 
ção de monção" - declarou um porta.
voo militar chinês, numa conferencia. 
que manteve cóm os jornalistas. 

acusa .Badogl!o. de agir -com viole,1cia 
e.' ol).réssão, :. contra os -de~ejos · da na• 
çã.o, e a.'sua aut<>'-deterrulnação • 

O artigo·: àdvoga o regime de p1e·na. 
1lberdade,pàra.o povo ·e diz que será 
"uma. ·.atitude_ covarde", do governo 
prosseg,ufr · na ·01·ientação atual, 

A EVACUACÃO UE BERllM PElOS NAZISTAS 

Contudo. ··Moscou, dat ;,, pouco, an~n-·· 
ciava. .oficialmente a captura ,da· çlda• 
de, a terceira 'a c;,,lr. enl . poder dos 
1·ussos". de$de a . m_anhã de a11t1>-onte1n, 
alem ae· centenas de Joc.àlldades· me
nores. 

AVANÇO FULMIN,Ú~'l'E 
lllOSCOU, ',7 (lteUt()rs) ;:_· A éapt.\lra 

de R,omy• 'foi determinada. aPcts \ipi · 
fulm!nanto a,anço de ·sé!s 'a _,10 <JÍll• 
lometros. Alem de Rromy; setenta· lo• 
calidades habitadas nessa area. foram 

· 1'icàdo<,of!cial revela que os ;,,!emites 
sofrerànJ no ultimo. mês éie lufa·, na 
frente oriental - de õ· de julho· a 5 
de ag()sto - . a perda de., 120 ·.ni!l o:fi• 
clais "' soldados mortos. 
~, .SEGUNIJO A t,;l!USS.OltA- NAZI!li'l;A. 
.· Mo'scotJ, 7 <Reuters) - Informa. a 
"J?.N.B." que os rus.sos perderam ,la 
frento, orlen tal mais de 5S:oo .. o h'cime'>l'::I 
entre mortos, feridos. e_ prls·loi)e!rÔ::;, 

· .mente bombardeadas. · 
Esses ataques terão .o efeito _de 1?3-ra

.lizar as Unhas de abastecimento Ja.po
,;nesas, em torno de 'toda; a. area dJL V!lla, 

Os niponicós serão força.dos a . a.rris~ 
car mais um pouco de. sua, frota. e so• 

· frer baixas em suas já desfalcadas for
cas navais ou- abandonar a guarnição da. vma. severameritt. . blciqu:eâda. 

A LUTA PELA CONQUISTA ,DE 
MUNDA 

Q. G. At.IADO NO PACIFICO SUL, 7 
:(Rcuters) - ,Por cica.sião do. assalto fi
.11al contra Munda, base aereo-chave doa 
japoneses no sudoeste do Pacifico, M 
•:tropas aliadas varreram literalmente. oa 
·I1iponicos das suas posições terrestres, 
empregando para . 1sso Jança-chama.5 
conjuntamente com tanques, 

Durante toda a campanha, as forças 
,terrestres alia.das tiveram sempre a 
a11oiaslas o mais poderoso auxilio ;i.ereo 
·- o maior dos que tenham acompanha• 
do qualquer torça terrestre no _Pacifico 
.c,udoeste. · 

Mais de 1.000. toneladas de bOmbas 
:foram la11,çadas pelos pilotos aliados, so

'mente contrà. · ~unda; antes · da. · fase ti• 
,;nal de ocupação, . . 

Forças navais e aereas aliadas foram 
empregadas na. ma.is· intima sincroniza• 

1;ão. .· · · · 
A queda. de Murida. tira ao Japão uma. 

, de suas principais ba.$S aereas no • Pa,o 
,cifico sul. · . , . ' 

Ocupada pelos japoneses ha mais de 
,:Uril ano, a 1'ec<mqu1sta, de Munda foi 
";rea]izàda em 32 dia.s, - A sua s!giúf!cação 
,principal está em ·que a. Unhai de avan
co dos·. bombai:deadores. aliados. ·.ava.nçou 

. mais de 320 · quilometrQB para, ma.Is. per
to da.-Rabaul. A aquisição desta.exten

.,'S!lo area. permite cobertura. . aerea · ·' dos 
caças para. os bOmbM'deadores efetuarem 
5ort1das contra as . posições _ nlponica11 

'dentro do raio de Nova, Bretanha· e de 
todas as bases . reinanescente nas· ilhas 
;Salomão. · • . , 
· Munda, _ anteriorme_n~. ei·a. uma das 
tprlncipals .bases aereas·japonesa.s da, qual 
11s niporticos enviavam; seus ,bombarcrea
,dores ·ee mergulho contra,· as posições 
)l.Iiadas em Guadacanal. 
· A campanha pela. - po.5se de M?.nda 
:foi uma· das mais_ enca.rniçadas. Não só 

CRISE NA ·._ BULGARIA ? 
:ANCARÀ, '1 (Reuters)' - Revelam de 

Sofia., que o povô bulgaro está em franca 
ievolta, contra a., politica. de guerra. do 
tovemo da · Bulgaria., · 

As noticias da queda de Orel e Blel
gorod int,cnslflcar<1m a tensão . popular, 
l)l~OVJ,al}dO pa,5seRü1s pacW~tas. 

Disse ele que os navios de guerra ni• 
penicos têm cruza<lo ao longo da costa. 
chinesa, bombardeando cidades costei
ra.s 11as prov!ncias de Fukien e Kwán
tu11g, numa tentativa para pôr. teimo 
às' operações dos submerslveis. aliados 
com base na costa chinesa. · 

Alem disso. os niponlcos estão forta• 
lecendo suas formações aereas na China. 
Central e construindo aerodromos nas 
proximidades- de Hankow. Oitenta. 
aviões niponicos 1·ecentemente. chegaram 
a Whuu, sobre o rio Y.angtse, acima de 
Nankin. 

o porta-voz chinês a.cresc.entou final• 
mente que as forças chinesas tem esta~ 
do em atividade em torno de Hank9w, 
na província de Chek!ang, atacando as 
linhas cte con11.1nicação · nipoiúcas entre 
Hangchow e Shangai. e que os japone• 
ses estão trazendo reforços para }ilnpa.r 
a area da~ forças chinesas. 

Proxima declaração sobre· 
o Comité Francez 

'\V ASIIIN'G1'ON, 7 (Reuters) - 0 Sl'. 
Corde,11 Hull -re\'elou que Londres e 
,vashington estão par;,, publicar nma 
declaração conj1rnta sobre o Comítê 
Francês de Libertação Nacional o suas 
rela.çõcs con1 o 1nes1no. 

A FROTA ALEMÃ ENTRARÁ·..:· 
EM AÇÃO. 

l\fADRIJ:i, 7 (Reuters) - O· jornnl 
"~\rriba" recebeu do seu corresponrJon•.-
to telegramas transmitindo as versõ•is 
segundo as quais está send_o esperado 
que a frota alemã de guerra elos n:t. 
vios de supcrficie entre em ação bre
vemente. 

Reperculsão exterior da crise 
na ltalia 

ANCARA, 7 (Reuters) - Anunciasse 
que as tropas ital!anas na Bulgaria es
tiro sendo desarma.das por grupos . de
bulgaros partida.rios da paz. Algumas· 
ve?,es, os italianos çomungam nessas nia
nife.s< 0 ~ócs pro-raz e sào_ os prfoieiJ:03 
a. se ctcs1;-,Jarnn ctc ~u:.s irmali! · · 

• 

· , NAO .C,U'ITULA-RA 
BERNA. 7 (Reuters) . - A radio de 

;Roma· P.roc)amou que ;,, · ltalia · ní!.o ca• 
pitulará.·. 

A EXl'LlCACA.O 
Berµa; _7 (Reuters) ...:. .. Foi Irradiada 

pela_:~mlssora.italianà a. seguinte pro• 
claµ1açã.o: 

""Os·. ltaJlanos -eonhe.cem multo bem 
as razões .. p1·atlc8,S e os · motivos de 

· hon1•a que -nos .prolbem a capitu!açao. 
Isto' .nã,o·. seria· o .fim da guerra e sim 
intensifica-Ia. no solo Hallano, que se 
transformaria. em camrio· de' batalha 
para os· exercitôs ·estrangeiros. 

Nossos inimigos querem a ltalla, es, 
crava.· e despida dó vergonha, para 
que à.bramos ·o' çaminbo que ÓS C0ndU• 
z_ii'á para a .Alemanha. lsso traria a 
guerr;,,. civu;: •rcirna~se ·'claro que, <)Jll 

:t?,ls e;o'ndições, nenhun1 _g_oVerno éllgno 
desse ,nome e nenhum povo que tiese
;je progredir e _v!Ver ein liberdade, po• 
derla escolher outra. alternativa, senito 
.a .gUE)rra e a lealdade aos seus com-· 
p11omisSos", , . · _ · · 

NCAQ.UES ... UAD.IOFOXICOS A.OS 
. . . ALI.\QOS .. 

LO~DRE,S, 7 .(Reuters) --, A propa• 
ga11da. itália.na. estã.·. voltando literal• 
mente ao mesmo tom adotado ao tem• 
po do·-•:c1uêe', 'Para a l'tad!o de Roma 
os._lhglest;,s e· ame rica-rios voltam a ser. 
41~áng'stei:~1

'_.. · Vançl._~1QS. ·do ar, ba.rbar~s, 
plutocratas. e qúeijandas. · . . 
·. A".·caíhpanha contra o corirnnismo 'ê 
ahrna mà!s v_iÓlento do que no tempo 
de Mussolini. . 

. .. : •• ,' É AO FASCISJIO . 
BEE?-tA, 7 (Reulc1·s) - Locutores 

das., eúiis11r.a.s oficiâis. italianas estão 
des-env.olvençJ.o uma •campanha de .. de• 
1n91i9lio ,contra, o. f_a~cismo, Dl.zem que 
o regime de:.Mussolinl foi um 'desast1·e 
e.:um •eiiro completo para a -Italla. ·No 
entánto;' as ,emls'soras de Roma encon• 

-tr_ :ar.am.ai;ora. mptiv_ós. para_ respon;<a .• - _ 
bilisa1• _QS ang!O-saxões por terem Jm. 
posto o .. ·f-as'cismo a. rtalia num moine11-
to. de. desespefo nacional. 

· LONDRE.S DÉSMENTE 
'LONDR!~S. 7 · (Reuters) - Foram 

llesinentida·s formalm..,nto na Camara 
-d;:is Coiri.uns, pelo govern.o, as denun
cias do ·:governo italiano, a ,·esp·eito 
de pretensos atos de ·vandalismo !eitos 
pelos bri_tariicos. contra antigos monu. 
utentos ·,na Cirenaica e na Trlpolltan!a, 

LIDERES FASCISTAS PllESOS 
LONDRES, 7 (Reuters) - o corres

pondente·· do-.. "Dal!y ·Express' em 
Clliasso · diz que .. Carlo · Scor2á, sécre• 
tario do- partido fàsoista, encontra-se 
pr·~so. e· acu.sado ide, fraudes' pelo· tri• 
,i>~~J Q~· .l.~.91ll,l. Quatót'li• · nrn gnatgá 

A·. capital e10 _«eích seria declarada cidade aberta -
Evacuação· pardal, anuncia üoebbels. · ___ . Não. podem 

desde 5 ele julho tiltimo; · · · · · 
. os COl!ÍnA'.l'l!>S NA.S ·nuAs DE 

nü,:'Lcíouou. retomadas. - · 

repelir os ataques ·-:- O reaparecimento · de Ooering. · 
A .EXTENSA.O D~ AVANÇO . 

l\IOSCOU, 7 (Reuters). --- -ApNs·enta · 
uma extensão de 70 _qui!oltle.tros:a rrtn · 
te. i:ussa, que vai se aprofundando' ESlll 

campo fortificado Inimigo na dir~ção 
de Kharkov. 

r.roscou; 7 -. (Re11ters) .... 'Anunoli-t 
sâ of!cfal@inte que. mal& 'de 3,000 aie .. 
mães forain mortos n_os embates tra. .. 
vadQs pelos russos para a .capturá 'clt STAMBUL, 7 (Reuters) - Urgente -

Informações colhidas nos c!rculos ger
manicos locais adiantam que os ale· 
mães t<;:ncionam declarar Berlim cidade 
aberta. 

Os ministerios e outros .serviços im· 
portantes seriam cvacuadl!.s para. Dres• 
deu, Leipzig, Hunlch e Fraga. 

OS BOMBARDEIOS DE. BERLIM 
LONDRES, 7 (ReUters) - A· p1·opo• 

sito do inicio de. umà. ofensiva. devasta
dora contra Berlim, anuncia-se que .a 
R. A. F. já bombai'deou a ca.pital ·be,r
linense 67 vezes. O ultimo ataque foi 
110 dia !! 1 d,; ;paio, . 

Ha cons!deraveis objetivos militares 
e industriais em ·Ber!1m, que a. in1prensa 
londrina descreve hoje, certa.mente pre· 
parándo o publico para. justificativa de 
ümà serie de ataques arrazadorcs. 

INICIADA A'\EVACUAÇÃO- DA 
CAPITAL 

ZURJCH, 7 (Reuters) - O dr. Goeb
bels. anunciou pela radio' alemfi, · que 
Berlim jâ. foi parcialmente_ evacuada, 

EXPECTATC-A PROVOCADA 
WASHINGTON, 7 (Reuters) ·- Ha 

enorme espectatlva em torno· da con
!essada evacuação de Berlím; 

Acredita-se que Berlim sofrerá o maior 
bombardeio aereo da historia, · que des
truirá· inteiramente todos os iseu · obje• 
tivos militares. · · 

É PARCIAL A MEDIDA 
.. ZURICH, 7 (Reuters) ,;:_. O· ministro 
da Propaganda do. 'Reich, Dr. Goebbels, 
declarou que a evacuação de Berliln é · · 
pareia'! e não total, ·abrangen(!o velhos,· 
mulheres e creanças. 

Frizou o ministro que isso foi deter-· 
minado porque · espera.· que Berlim virá 
a constituir alvo· para os prox!mos ata
ques aereos inimigos. 

INFERIORIDADE AEREA 
CONFESSADA . . 

'ZURICH, 7 (Rei..:Ors) - Ao anunélar 
R evacuação de · Berlim. o sr, -Ooébbels 
confessou que, no momento, e por algum 
tempo ainda~ os al~mães não estarão em 
condições· de repelir OL at11ques · concen• 
trados da R. A, F. · ·. 

A PROPAGANDA DE GOEBBELS 
- ZURICH, 7 (Reuters) .....; Anunciam 
de Berlim que os artigos de ··Goebbéls, 
.ministro da Propa.gandà do Re!ch,: que 
saiam Íl!) "Das Re!ch '\ serão agora. l)U• 
bl_icados pelo org-ão oficil!,l nª;,laQ "Yoel• 
li;i;,llc1· Bccbaclltc1·". · · · · · 

DECLARAÇÕES DA PROPAGANDA 
. _ NAZISTA . .· .. 

ZURICH; 7. (Reuters) - . O ministro 
Goebbéis,: co.nfeSllóu,. peli:i, radio de 13er
lim, que os·ataq.1es· a:ereÇ>S·a, Lontjres-nõ.O 
atenderam -às esper.anças que eram neles · 
depositadà.s · pelos chefes .alemães. . 

O· .sr. Gosbbels · fez essa confissão, ao 
anunciar .a evacuação· parcial· de Berlim, 
acres(lllntando que se trata: não de· me
dida ditada, pelo panico· mas por neces• 
sidades de segurança. · · · . 
·· "Muitas dificuldades surgirão mu já 
dominamos out1·as dificuldades· no · pas
sado" - acrescentou · o ministro·· Goeb
bels. 

PLANOS. PREVIOS 
Z:URICH, 7 (Reuters) - A D. N. B.; 

citando palávra.s. :elo dr .. Goebbels, . mi• 
nlstro da. Propaganda do· Reloh, · afirmou 
-que ;,, evacuação parcial. de Berlim foi 
rea:Iizada de acordo com os planos pre-

· vios e não justifica qualquer àlarma .. 
REAPARECIMENTO DE GOERING 
. ZURICH. ·7, (Reuters) ."7 !"oi. anuncia• 

do que. o. marechal Goer!n6 entrevistou• 
~e com. o ." fuehrer." no seu quartel ge-
rler;,,1. · · · · -
.. Goering achava-se de ·ha muitQ de

saparecido entre os lidere$ nazistas. A 
ultimá. . n!)ticia. de' ~u' . aparecimento em 
pul)lico foi quàndo esteve em . Viena a 

, 6. de maio. . Desde então, . paú•ava. um 
misterlo absolr · J sobre sua.'! atividades, 
••, PÀRA:- ·YISITAR-. AS 'RrjINAS DE 
·. '. ·.HAMBURGO .. 
. ZURICH, .'l (Reuters)- - . A radio 

alemã informa que ·o tnai·echil. de aero
nautica · Goe,·ing, depois ._. de . visitar · o 
quartel generál · de Hitler, fói , a. Ham
burgo e inspecionou . as devasta~ões . IO• 
cais produzidas por ataquPs· aereos · dis
cutindó medidas - a · respeito dos danos 
com o "gauleiter" Kautínann. . . .. 

QUE SUA AVIAÇÃO.NÃO POUDE 
· , · EVÍTAR. ', : . 

LONDRES,. 7 (Reuters) - Os circuJos 
londrinos· comentam com interesse -as 
noticias · elo reaparecimento de Goértng, 
a proposlto de sua vfsita .de· inspeção a. 
Hamburgo. . . 

Nessa _exte.nsão de frente· - di:Z ·mna 
11otlcJa_ of!cià! ..;_ j:l.·for'am fe'ito~ avan
cos que variam ele. 2ã a. ·6ó qullome-
tros. , 

IIIAIS -.1.:ll CE.\'TRO l<'ERitOVIAltlO. 
OCUPA.DO 

MOSCOU, (J{euters) ..... · Os russos 
ocuparam Zola.chav, Importante ,;Ósta
r,ã.o ferr.ovlar!a na. dlrecão ele Khar• 
kov. . . , 

AS LOCALIDADES OCUPADA$ 
MOSCOU, 7 (Reuters) - Anuncia.

se oficialmente que as tl"opas russas 

AINDA O · BOMBARDEIO 
DA. RUMANIA 

ESTOCOLMO, 7 (Reuters) - Fon• 
tes auforiza<'lasi'decla.ram •:·que.'· o -:'ulti•' 

.. mo ,bombardeio de Ploesti . de!ÍtrtÍ!u · a 

. maior· µarte ,do. ma(ju!nar!o de perfu. 
, ração ·dos· poços petroliferos e dos de· 
· mais serviços locais. · 

· 'l'rês va.ga·s de aparelhos no;te-aru~r
. canos atacaram Ploest!: a primeira 
_ lançou bombas lncend!aI'ias, ·a segun• 

.. da lttetrallwu .e canhoneou.· o•,. pie.e, 
:dut'Os e a ultima lancou uma eh•J\'à 

: de bombas contendo fosforos, -as-quais 
·;provocaram gigan.tescós inÓeneÍios ·e 
i treme.ndas explosões, 

JMEAÇ'AS NAZ'lSlAS 
,: BERN:A, 7 <Rei."·e,·s) - .Anunc.ia-~ 
: que. a Alemanha está ameaçando o. go
' verno de Badoglio de considerar como· 
refens as -ente111 de · milhares de !ta~ 
lianos ql!e trabrJham. pà,ra,,.o Re!ch na 
Alemanha e no_s palres ocupados 'no ca-· 

· so em,que. a Italia venha à capitular. 

BRIGAS ENTRE F'íllSIONEIROS' 
Mll:XIÇ).O,, "I (Reure1·s),. - Tiveram· de 

. ser sepa,rados os 'pnsloneil'Os àJemães·. e 
italianos · Internados no México. ·sur-

Lembra-se que fol. Goér1ng que pro
clamou a invulnerabilidade. do Reich aos 
ataq~ aereos aliados. Assim, -friza-se 
que. o marechal . GOering deveria não es
tar muito · à 'vontàde- quando testemu• 
nhou, em pessoa, a. tremenda devastação 
c11:urdp. . . !l.,lll . fil:ro.burgQ ~la, . aviaçã!) 
:a11a_.;., · 

. · giram. serlos · conflitos entre os me.sinos 
pelo fato dofi itali:inos havPrem feste~ 
j~d<l' .. 11, queda. de Mussolini como slgnl• . 
:C1ca11do o fim da &l\~rr?, parcJ, ~ - lt;'lll;i, . 

i. 
,. 

.Bielgoro.d, · · · · 

O MA.TERIA T, PERDIDO PELOS 
. . . . · ' l'jAZIS'l'AS · . . . 
'l\IOSCOU, 7 (fteutersr·· - Jt. consi• 

.deravel o balanço das perdas. alemãs 
· .. no mês de _luta de 6 de• Julllo a· 5· de 

agosto, na frente ';'rlental, proclama 
o Alto,Comando Russo, em oomunleado' 
especial. · · · · 

• · l~ram destruldos 4.66õ tanques :e 
lLOOo caminhões, desm..:ntelados -1.623 

'canhões, a.batidos 2,492, aviões .·e t,,i .. 
tos 12.418 prisioneiros, Alem disso fó., 
ram capturados 521 tanques, 575' .,à,. 
n_hões, 521 metra!hadofas e 325 depo<t 
sitos de diversas especles. .. 

O . FRACASSO Dlil JII'.l'LEU 
1\!OSCOU, 7 1.lleutei·s) - ."b'racassou 

a. ofensl va de verao_ germán!ca na ÜlJs. 
sia" - anuncia o Alto ·Comando R·us~o, 

IMOlllLlZAÇ,\O UO~ NAZISTAS 
ll!OSCVU, 1 (Reuters)· ·""".'· A radio Jo~ 

cal,i.1;1forn1a .. qu_e, ·º ~n!quJ.Iame.nto .. <ia 
ofcnstv,a elo verão ,na Russla provo.ii~u 
a. imob!I!zacã.o de tocias as for• 
ças essenciais hitleristas .-na. frentd 

, oriental. • 
.. ·Assim '- disse o locutor - as· .sÍJU• · 
· digões são favoravels ppra pfenstvàs 
aliadas no continente Europeu. . 

O)I E.u,;m;1·1·os .oo nmcu 
. . A111J,;AÇAUOS 

lllQSCOU, 1. (lteuter:.). - ·A i>ropoei<1 
_to das. ultimas noticiais. µti, frente rús~ 
~a;, ev1denclando uma· suce·ssão de· ,·i-, 
torlas ,fµlm!nan_tes e decis! va$, os c.b~
.serv!l:dore!' looals. trlzam. que. o . i:ros~ 
só <los exercites gel'manlcos. tein à ·tr.;n 
te a grave possil>illdaue d_e um desas. 
tra ele gravíssimas p~oporções •. 

1' A,LA \1 ltAS • uo l•' UlllllHER., 
MO::lCOU, 1 tfüúters)·;_u'm'co;ÚÍt~ 

nicado russo relemllra as 1>alavr,is -dê 
_Hltler,_.d~ que a -0rensl va· ·germa.nlia. 
.de,.verao deveria ter uma slg.nl!ic.t<;,fo 
decis! v,a o constituir o comeco dé' ti1i1a· 
nova ta.se da guerra, "sendo ·ai'tiltfo)a 
batalha· pat·a a vitoria; da· Alemarih,,:u~ 

Depois disso, o ·comunicado diz :-quê 
, es~a. .. ofensiva fracassou comj>,letameu• 

te e· 1,1roclama: "O exercito ·ru'ssó des4 . 
. truiu. à: lénda forjaria. pelos hltlor1s .. 
tas cle .que.o verão.ê .. a·esta~ão f&'YQ• 
ra.ye!. Para " seu exercito, pois 8S$a:!I 

tr~p~s· virHtn sP. forcàd!',S ~- tetira1,ia; 
é111 't>l~t10 verã;;"'. · ....,. 

I 
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O l~minentissimo Cardeal Cere• 
jéira, Pátriarca de Lisboa, acaba de 
•baixai• um decreto em que declara 
(!:esci'itor perigoso para todos os 
que professam a fé católica» o dr, 
'.Alfredo P1111cnta, conhecido inte
lectual po1-tuguês, g·eralmente con• 
ceituado por . suas simpatias pa.rit 
com a doutrina ·da Ign•ja. 

JUBllfü EPISêOPAL DO EXMO: REVMO. Festa da Assunção de . Nossa Senhora HOMENAGEM DO POVO P ARAENSE 
SNR. D. HRVECIO GOMES DE OLIVBRA AO EXMO. E HEVMO. SR ARCEBISPO DO RIO DE JANEIRO 

Na noite de 24 do mês findo, a po• noso. A graça que me trouxe até aqui 
pulação de Belcm prestou a S. Excia, para trabalhar convosco, esta mesm~ 
Revma. D. Jaime de Barros Cam.ara, graça me chamou e me acompanh<l 
Arcebispo do Rio ê!e Janeiro, uma ho- para trabalhar em outro c:3n:_po _de ª~ 
menagem de despedida ,recebendo a ção e vou porque nossa m1ssao e obe-,. 
benção pontifical todo o Re\.'1110. Clero, decer. Esta obediência cujo exemplo 
.,,utoridades civis e militares, associa- tenho obrigação de dar é peculiar <t 
ções religiosas, organizações catulicas todas as autori.dad~s eclesiásticas. Ninguem ignora que o Catol.icis

inó consta de verdade a bem· dizer 
simetricas, que se completam p,ira 
constituir o todo divinamente bar
monico qu·e é a doutrina da Igreja. 
Considerada de modo unilateral 
qualquer destas verdades, o espiri• 
to humano se transvia atravez de 
erros dos . mais perigosos, São fre
<1uentes hoje os escritores que te. 
cem ao Catolicismo iouvores diti• 
nmbicos, iludindo facilmente a boa· 
fé dos ingenuos. Analisa.}11,5 suas 
obras, vê-se,. porem, que eles sS ad• 
1niram, só aplaudem, só apoiam. um 
aspeto . da verdade, com o que, im• 
plicitamente, negam, desprezam, 
odeiam o outro. Em escritores tais, 
11ão se pode reconhecer uma verda
deira simpatia para com a Igreja, 
uma tcndencia real para a convcr
.sao. fücs desfig°'ram as verdades 
que aplaudem, tentam desarticular 
a doutrina com a qual parecem sim
patisar, e servem cm geral apenas 
para semear a confusão e a sizania 
no campo católico. 

Dotado de indiscutível e superior 
h1eoto, o dr. Aifredo Pimenta sou
be por em rélevo notaveJ varias dos 
aspetos de nossa doutrina. Sua uni. 
fateraliclade mereceu-lhe, entrétan
to, a severa condenação que acima 
estampamos. 

~:*• 
~.\ e~te prnposíto, o ilustre Pa• 

triarca . de Lisboa escreveu: 
~<Esse e·scritot\ numa l'evista l'e-· 

cen_tçn,iEmte publicada em Lisboa, 
teceu comentârios · falsos, tendencio
sos e desrespeitosos sobre · as dêci. 
sões da Hierarquia Eclesiastica, in
clusive a ·respeito do; proprio pon ti-

(Conclue na, ::.a. pagina\ 

'.A Mquidiocese · de !IIariaua está 
hoje ·toda engalitnada, para ·eomemo-
1·ai.• ,fês'fü,amentir O• ju~ileu de. prata 
de Sua Exciá.' Revma. o ·Sr. Arce~ 
bispo ~fetropolitaiio, Dom Helveéio 
Gomes· de. 9liveira. · 

-Sua ·Excia. ~vnia·. ifasccu a 19 de 
Fevereiro cje 1876; re~ehímdo:-0. pres
hiterato a 9 .do. Jtinho .. de. :190i, o 
;Episcopado'• a. 15. de· Aitostcf de 1918 
e o .Arqi:1iepiscopado a-ló·de Novem-
b.ro de 1922. . · ' · · 

E~cerrandÓ as comemorações .ÍU• 
bi!líres· em hoinenàgem · ao -grande 
J\íetl'.OpoJita brásiJefro, serã celebra
da' hoje; às 8 horâs,·ná. Ça.tedrál so:. 
Ieníssimo Pontifical do. Exmo. e 
Revmo. Sr, ArcebisPQ JubÜá&o, com 
â honrosa assistenefa' do ~xmo. e 
Revmo. Sr. Ntincio' Api;,stoli:eo, ·dos 
Exmos. e ,Revmos; -A1'cêbispos, B_is
pos; . Cabidos, 'Préla:dos: e· Clero. Ao 
Evarigol)lo ocÜpifrá, a·. tri_bu11a sagr:a
da o :E:xmo. e Revino;_~i- Doll1 Hugo 
Bí-essàrie . de Araujô; 'Bispo . Dfoce
sano de Guaxupé. · -

12,QO>h's . ..:_ No. Semiíiãdo llfaiór: 

Fa1nil,ias e Fiéis_; discurso de oferta 
dos presentes ao Exnio, e Revmo, 
Jubilado. , 

;18,00 horas . Na Catedral: - --. 
Oração Gratulatorià, . pelo. Exmo .. e 
Revmo, Sr. Dom Fmneisco de. AqÚi- : 
110. Corrêa, D. Arcebispo dé ·Cuiabá. 
.~ nieri1hro da A~·adóniia Btasilefra de 
Letras; Te De'llm e BeriçãQ(lo 'SS. 
Sacramento, oficiando o . Exino. e 
Revn:i.o. · Sr. Dom Emmanuel Gomes 
dê Oliveira,. virtuoso irmão do Jubi
lado, 

Sem pretenção d.e em, nada real
çar mas somente 'afirmar sciis. scn
tímento·s de confiaiiçà ·no· seu éxtra. 
ordinario Guia,. Chefe espiritual e 
qileridissimó Pastor, a Arquidiocese 
de .. Mariana .relide. esta hornen·agem, 
que a justiça lhe .i1bpôs, a gratidão 
ljie exige· e·o-amor fará vibrante. nos 
co~·à,çõçs bem· formaélos de. seus.pie-
dosos_ arnuidiocesànos. · · . . 

Nesta pi'e~iosa<opoi:tunidade a A;. 
qi:i4iocese ·.de l\faria:na, é todos os 
católicos brasilêiros; entre os quais 

o LEGIONAIUO jubiloso sefoclue 
elevarão . suas inais ardentes ppeces 
a Nosso Senhor _Jesus Cristo, supli
cando. seleciouadàs ·_,Bençãos .. pira o 
venerando Pastor e Pai. 

MISSDES SALESIANAS · ENTRE 
OS f NDIOS JIBAHOS 

Almoço o~iciâl, ·oferecido ao.Êxmo. 
e fteVlllO. Arcebispo Doni' Helvccio, 
os Êxmos. Revmos. , Srs; N uncio 
Apostolicô; Arcebispos é. Bispos; B.re. 
füito. Municipâl; ,Aütoridatlés- Civis 
e .MiUtares e ao 'Revnio, . Clero,·. ha
iv'endo três discursos, a sab~r: Sa:i
d11.ção do mero . ÀrqrÍidiocesàno ao 
S~· •. Arcebispo, . por Mo1;1S, Alipio 
Odier de Oliveira, President& · do 
Ilustríssimo · Cabido e. Vigá1:io Ge- As· missões salesiànas estabelece-
fal do Arcebispado; Saudação ao ràn1 e .sustonta1n cinco. internat<.>S 
Exíno e Revfoo, Sr •. Nuncio .Apostó~ para 'meninos e. meninas jibâros (in. 
lico; por Mons. Cônego Dr. Rafael diog d<l. região),. onde. se proporcio-
Arcanjo Coelhó,_. 2.o . Vigádo· peral; na todo o necessário pai:a. o. seu ine-
Saudação aos· Exmos •. e Tt!lvmos: Sr$.. ,lhoraiµento. cspirltual e·. iiocial: ;ili- , · 
Arcel>ispos e ~is-pôsi .Clero 'é Auto~ nitmtação, roupas; educação, , livi:o~; 
ridàdes, pelo, Sr., CõnElgo Franci~eo ufensilios e instrumentos de .'ti:álià-
VieiràBraga, do (labidi:!,lla. Catedi'al lho; 'áo men.inó jibara se e~sh1a a.. 
e Prof. do· ~eminári<>.. · , .lavrar a t~rra por :meio · dos mais 

15,00 horas .~ -NÓ tràilioional Se- . : iµpdift.:~os. métodos, aq ,meSIJ:!O.;tiimpo 
minário ,:Menor:·, -:-. , Rcéépção . das que se. lhe propoi·cionani ensfüamen~ 
Exm.as'. . J11 ... (orid~d~SJ;.(:Asi(ê>ci~çji~;c.· .. tg~, 'efo}ne11.tires :-.K· ·se. o• educa ... ·eui. 

, . ; . ,, · .. - :. ,, ·· ·, ;R~~S ?bi'.jga~Õ~;:mr pat~iofá/c\_de , 

O
=,,=OMU=NIS=M. O·=ME~X .. IGA====·N·o·===· r ·· ·Ai::::::===. ·s· ··· ··. -.. ~~·R·---A--~ü-E·:.·•·" .···;~Fi~3:;~·i;;:f ltr:i};~:;~;1=·· ". 

.. lJ · ' · . . · · • e.[..,). •. ,,u , . V,) :ij , ciê11.!liw;jgcalculáj,~l.p11,l'a .. :CÔtis ;1ii- , 

.. ;,.,t1ImuutN'CTrnJITrmlWi~.;1:;1.~11

t~.f~,~i:,~Ê 
· · · · · · · ção t1ue se lhes proporciona. ·· · · · 
Em l'eê'enfo artigo publicarl(i na 'Cresceu para 20.000.000: de· habitan. '- Em l\Iéndez os •l\Iissionário~ Safo. 

!tevista Javeriana, orgão da Uní- tes, Os salai'ios, baixai'a111 para Íim sianos. · instalaram uma pJ_anta. e18• 
;versidade Pontificia Catolica Jave- qua1•to dos aritericires,: ti, i·eforma tríca e uma .. máquina de: benefichir 
1·iana, da Colombia, o· Revmo. Pde. agrarià; sertdÓ de n'otiir :que• ante- afroi. 
Juan Alvarez, S. J., diretor da mes- 1·iormenfo. a ,alimentação' era po1• 
:ma, respondendo ao sr. Vicenie eoilta do.s patrões .. e agora OS•· pc-
Lombardo Toledano, lider cornunis- queI)os «proprietariós» vh,ein poi: si 
ta mexicano, faz interessantes con- mesmo pelo que "Pºd~n\ dar-se ao 
Sideraçóes sobre a l'CVO]n<;ão COmU• ]UXO de niorrer· de fome elll· Slla pro-
llÍsta; do Mexico e as suas couse• pria casa'; . diz· o: Revmo. Pde. · .AI-
~°'encias para o povo mexicano •. 

Depois· de dissecar a figura do 
llhefe comunista mexicaHo, que qua-
3ifica de <<revoluc}ollario vulgar, nm · 
agitador nihilista, um grande opor
ôtunista e o prototipo do- embustei• 
1·0 anti-patriota», o articulista mos
tra· como o sr. 'foledano, .depois rle 
;ie1· fracassado em seu país como li
cler, e· ter levado o liíexico às pio
:res condições economicas c sociais, 
m·roga-se agom cm chefe de toda 
a, America, imiscuindo-se nas ques• 
j;ões particulares de cada país ame
u·icano. Aliás, prova dessa iutro-. 
lnissão .é o artigo sobre a situação 
:,ocial . colombiana, publicado pelo 
f.t·.· ··roleJano, e que o Revmo. Padre 
;Alvarez tão bem contesta. 

varez. 
O sist!?ma· do 's{~dicatos, tão 

cm ,moda hoje em' ·dia, deu ein 're
sultadó · a l1esorganização dos ser-
1iços fer1·oviario'.s,.o que prejudico~ 
enormemente às indtistl'ia_s; 

.Esse o, p1:ogramá qÚe o sr .. Tolc• 
dauo pode ·apresentar, à ... America, 
co1110 resultado do comunismo , mc• 
::dcano. E· o Revmo •. Padre .Alvarez 
conclue; chamando a atençã~ pá1·ai 
o fato de. qúe, .se n,J momcuto pi:e• 
sente o. Uexico ,não. está; à altura da 
situação, co~perando pal'a i vitoi·ia 
da Jíbérdàdé; .é- porquê ó 'seu :tofa!i. 
tadsmo, do · quál · o :,1·. :·.TÔledano, 
eognomiµado "º',,símbolo tragiéo da 
l'evoluçâq», é chefe, , O.'. 1'edUZÍU· a 
lima .situa~ii,o _de insufíciencià,:' pro
vando mais.unia vez a() qtíe eond\Ii o 
afastamento de. uma nação do ·Cato
licismo. 

«CUIDADO COM. DS SUPlÊ
M.ENTOS · INFANTIS}> 

O S~Ínariario CatoÚ~o .. · "Criterio", 
que se edita em São Salvador .acaba 
de• deni.mciar aos pais .de f~ilias; o 
pel'igo que as "revistas. para ·crianças" 
causam. à inf~ncia c;le nossos dias: 

Os. pais de fàmili~ que . p~rmitem . ~ 
entrada em suas casas .~ tais folhe
tos i,nfantis, pecam gr.aveniente. na e
ducação de seus filhos, visto · como, 
tais folhetos visam a perversão · das 
crianças, já pertui·badas pelo .cinema 
contemporaneo .. E' preciso acrescentar 
que Npsso Senhor· só' dá.· filhos, pal'a 
que sejam educádo;, catol.icll!llénte; Q
ra, esses panfletos, de , uma maneira 
descarada, • procuram '. insisténteménte 
contrariar esta · educáçãci; desviando à 
criança 'do verdadeito. éaminho. 

O semanado "Criterio" ',finaliza·. sua 
·.verrina i)Onfra• Olf{'suplementos infan~ 
·tis" àfi.rmando qúe: "E' preciso que 
os. pais de familfa tome.iu uina 'deter
minação ei;iergica, impedindo· por. to
dos os meios, ·que tais papeluchos con
tinúein dissolvendo à infanda anic-
i.-içana". · 

l\Iostrando o resultado do comu
ll1Ís~o. no l\.Iexico, o Revmo. Padre 
;AJval'CZ faz uma· interessante CXJJO• 
~ição ·dos.planos do sr. '.l'oled,rno, da 
~xecução desses planos e todo o 
iJessimo .. resultado que dai aclvem 
pâra a economia mexicana. Digno 
lle · nota é. que as medidas conrnnis-
;tas adot:1das pouco se diferenciam 
;'las impostas na Alem1mha pelo na• 
_zismo, o que demonstra o fundo co
,núm de todos os totalitarismos. 

VISITA AO MfXlW UE UM HISTORIADOR 

CATOLICO nos . ESTADOS . UNIDOS 
Um dos histol'iadorcs esta<lunidcn

ses que mais' a fimdo 'estndaràm a 
Amc1-foa· Espanhóla, es{iecialmc1íte o 
1\Ie.tico, o R~vmo. 'Pe.).<\ancis Bor
gia Stock, . O.F.M,, ilust1;e cated1·:1-
tico da· Unive1-sidade C~foliea · <le. 
Washington, foi- i:eeebid() .recet1te
mente· na cidade ·do')Ie:Hco;~ onde foí 

·atendendo· .à convifo. que· Jbe :t:ez a 
Universidade' Nacio*tal. ' s. Revma. 
foi convidado afim de, ·na qualidade 
de professor . ex.traordinario dai- dois 
ciclos de Ctl[Jferencias,·,na, Ésçola Õe 
Veran<t.e .nâ · Faculdade de Filosofia 
e Letrás. · ·. 

O Diario Excelsior, que transmi
tiu a ... noticia. da chegaqa. dq :Revlno. 
Pe. Steck, publicou nina entr'evista 
sua, em termos que ,«aumentam a 
confiança .nc:> bom .eritendjmento .e$
piritual que, gra~as aos homens de 
estlid'í-, pode cfetuifr.:se entre am.uós 

· os . países)). · . , . 

sofia falará o Revmo. Pe. ·steck :,o. 
bre a historiografia mexicana do se
culo XVI:. ,historiog-rafos . e c1·onfo. 
tás . l~igos e religiosos, desde Colou 
até Frei Juan de San .Roman. . . ' 
, Durante a. e11tre;ista; o distinJo 

catedratico catoliéo teve frases de 
encomio pal'a o tfabalho cultu;~l dÍt 
imprensa , me.\'.ieana.1 «O 'que .·mais 
chama a aten~íí.o é. a ob1•a qué 'aqui 
fµzem os diários, que,:quizeranios•.fos
se imitada . pelos Estados Unidos. 
~tes diarios ofereteln ao leitoi; in
formações intei·éssantis'simasó sol.ire 
ª· cµltura; a história; o aspec_to"hlllll.1• 
110 e os. acontecimentos; leituras, _que 
interessall), ao :povo, ao homenLd?s 
l'uas e qu~ o põem.ao par de muitos 
temas transcedentàis». 

O .Révíno. Pe, Steck -· concluiu o 
E:xcelsior, depois de. anunciar a· in
eói'poral)ão <lo •ilústr'e catedratico à 
sociedade de Estudos Franciscanos 
do Mexico -• é eonsiderado um deis· 
investigadores de· primeira ·linb,a dos · 
Eswdós Unidos, .estaJ:1.do seu trabalho 
assinalado por .20 livros· e·.monogi·a- · 

de estudantes e fieis. Aqui cheguei em 1942 e dei a minha 
Grande massa populàr se concentrou benção e eis-me aqui para novamen~ 

na Praça da Sé, onde est« situado a- te dá-la pela última vez. Foi por de-< 
quele templo, tendo .D. Jaime pronun- mais agradavel receber de Monsenholl 
ciado uma alocução, despedindo-se do Ai:gemiro Pantaja esta Arquidi~cese E; 
povo paraense, e cujo texto é o se• é com muita satisfação que a deixo sol:i 

seus cuidados, porque dela tratará êl_e guinte: 
"Apenas há um ano. e meio era eu com carinho e com zêlo uma vez malfl 

saudado nesta· mesma Catedral por es- até o dia em que Deus assim O permi-, 
sa terna voz e sentia jubiloso meu tir Confio em vossas orações. · 
coração pela primeira vez, por estar Àgora que faço minhas despedida~ 
em contacto com O povo paraense. Des- oficiais a todo o povo, Clero e auto-i 
de então, nunca pretendi déixar esta ridades, quero deixar a . todos a minh~ 
Arquidiocese, pois aqui estava r,ara · ultima benção", 1 . · 
ser obediente. Julgava mesmo que aqui A POSSE DE SUA EXCIA'. 
tivesse atingido . o posto mais elevado '-~ 
da minha carreira eclesiástica. Logo RIO - Ccm1.111ica a Camara Eclesias,; 
que aqui cheguei e assumi a direção tica: 
dêste histórico arcebispado, cercado "Conforme comunicação ontem trans4 
por um clero não numeroso, é vei·da- mitida à Camara Eclesiastica, deverá. 
de, mas dedicado e zeloso, senti-me chegar a está capital, no dia 29 deste 
confortado pela amizade e pelo carinho mês, S, Excia. Revrna. o sr. D. Jaimei 
das autoridades. de Barros Camara, Arcebispo eleito do 

Sentia-me imensamente feliz clirigin- Rio de Ja,'leiro . 
do esta Arquidiocese, pois merecia a Viajará S. Excia. de avião. Logo apó~ 
valiosa cooperação de todos os setores: o desembarque no aeroporto de Santos/ 
clero, povo e todas as assdciações rc- Dumont, seguirá para o ·Palacio S. Joa., 
ligiosas, o que muito me estimulou e quim, onde lhe serão apt'esentados o~ 
me serviu de consôlo. Não tive muito primeiros.cumprimentos. 
tempo e por isso não me foi possivel Em dia que será previamente anun-. 
visitar todos os lugares do. interior, dado, se dará, em sessão capitular ex~ 
mas por toda parte onde andei me sen- tn.ordinaria, a pClSse do novo arcebispo, 
ti confortado com ami.:ade e car~nho a qual constará conforme prescreve o, 
que somente os bons corações podem Direito Canonico, da apresentação aQ 
dar_ CabidÓ Metropolitano, do Rescrito a-< 

Agora squ chamado para maiores postolico · de nomeação. Logo em segui--. 
responsabilidades. E' facil obedecer da, fará S. Excia. entrada solene 111' 
mas é preciso que se diga que existem Catedral, de acordo com o cerimonial li. 
obedi&ncias pesadas e êste é o meu ritos do Pontifical Romano. Ao novo 
cargo, porque muito embora vá estar Prelado serão apresentados, nessa oca-. 
cm contacto direto com outro povo, sião, pelo presidente do Cabido, os srs, 
penso no que também vou deixar e Capitulares e Sacerdotes da Arquidio~ 
isto muito custa; e isto é deveras pe- c-ese". 

A JERAROUIA DOS E. E. U. U. COMENTA 
O BOMBARDEIO DE ROMA 

Os QispO!, . lamentam' ·ª 'élestruição da 
tt!i':1;';.;.,.,:c.· •• •.iM."~;ú>;.:~Bffsili~"'1f~'~""'S'ãb~~'j'f~ô~'P3'•?•''"";~··Y"''"""'c·'";•"''"'' 

A S, , Igreja celebra ho,ie a data 
'.festiva dâ .Assirnçúo de Nossa Sc-
11ho1·a, 

Ci)lll ·pubilo_comemoramos esta frs. 
ta, em que se. rclemlira- este priri
kgi~ imenso. qne;. ei1tre u1fü'os; foi 
eonJcrido' 11, · Santíssima . Yirgem, 
N.ossa, l~[ii() e ·senhora. 

Ào . cnséjo 'ªª celebrar;ão de iiio 
gra1{de· festa, transçrevemos abâixo 
t>s. eüsi11amentos sobre ela conti<los 
no ·, Di'cfonario. da~ Antiguiciaues 
Ci'isfãs· do Padre Marti 0 ·nv. · ·.· ., . 1 - - ,O ., 

. «,<\: Assunçiio_ da Santissiína Yír• 
gem: é celebrada a 15 de Agosto, 
d·esde ·ª antiguidade. 

· São Grégorio de. 'l'ours parece 
'Scl' o primeiro qúe · afirmou e111 ter
mos 'JYr~ciJos que :1\Iària foi tráns· 
jJOr#ada àos céus, éom seu cot·po O 
alma (De glol'. ::\Iartyr. I, ·l.e. 4). 

culu 110110, o ca1endario de Napolcs. 
Tmiibem, llOS mai$ antigos liY!'OS 
de Kapo]cs, vemos esta rubrica dcs

,tinada a distinguir esta sr;;untla 
festa da outra: - S. Maria de An
g'tÍst.o ,mellse, ou,. 1''cstihi!:is (sic) 
S. ::',Iaríae. de aug.rn;to mrnse. F!o• 
1'entini, cm seu .martirológio, esta
hclecc de .nmueíra ba~tautc plausí
vel que a festa da Assun~ão foi 
fra,nsferida para o mês de Agosto 
JJClo imperado,_. 1\lauricio, l'O secnlo 
sexto. Quanto à sua primitiY,1. ins-
'tituisão não !1a qualquer· dôcúúicn
to capaz de esclarecer esse ponto. 

· Devemos, portanto considera-la tO· 

mo· rc111ontanclo aos . primeiros tem
pus do cristianismo, pois qnc fign
ra nos mais antigos · martirológios. 
Erram portanto, de maneira evideus 
te, aqueles que qncrcm fixai· sua 
origem no seculo oitavo. A afi.rma
ção ,' de Guilherme de '.l'onrs é sufi
ciente para refütar esta opinião. 

O mais antigo monumento em 
que se representa · a Assunçiio de 
j\faria é um afre,;co do seculo nono, 
descoberto na . primitiva basilica. de 
São Clemente,' cm Roma. l'odc-êe 
ver a l'eprndnção des!c quadro nos 
1·cgistros eronologicos ·de lda?.zoni., 

Sua Eminência o Carclial William 
O ·connell, Arcebispo de Boston, dis
se: "A dolorosa noticia do bombardeio 
de Roma, necessariamente encherá de 
tristeza e abatimento os corações de 
todos os cristãos. Roma é sagrada, 
santificada pela vida e pela morte dos 
Apostolos, dos c9nfessores e dos mar
tires ,de todas as raças. Por vinte se
culos tem sido o centro da Cristan
dade; dai tem se derramado a influen
cia dos apostolas gloriosos, que· tem 
levado a civilização. e a cultw-a cris.:. 
tãs a todos os rincões da terra. 

"A isto se deve que as otaç.ões da 
Cristadande se elevem ao trono de 
Deus implorando Sua Divina inter• 
venção, para salvá-la . e preservá-la 
de todo dano .. Para todos os cristãos, 
de todo o mundo, à Roma Pontificia 
lem sido seu lar espiritual nesta terra. 

"Não se extranha que o .. mundo 
cristão se tenha swnido em tristeza 
e dor, desde que recebeu a noticia do 
bombardeio de Roma. Nós não someis 
peritos militares, · nem pretendemos 
julgar se este penoso acontecimento 
constitue, em verdade, uma ne.cessi
dade militar. Este assunto dcixamo
lv ao juizo, em conciênéia, dàqueles 
aos quais compete a responsabilidade .. , 

A primeira declaração, subscrita por 
um membro da Jerarquia dos Estados 
Unidos, foi a do Exmo. e Revmo. 
Mons. Edward Mooney, Arcebispo de 
Detroit e . Diretor Episcopal da Junta 
Administrativa da "National Catholic 
Wclfare Conference". 

Mons. Mooney disse que, ainda que 

. Rninart, em. suas ·notas sobre esta 
-p~ssagem, afirma não conhecer au
toridade mais antig/l, a respeito des
te ,USSlllltO. E' vcrdacle, entretanto, 
q úc poitco tempo. <lepois, esta opi
]}.tã.o• .to1uou -tal extensão, que se in
troduziu.na litmgia, como se vê 'ele 
uni; -saçramentário galicano· inserto. 
do Jfo~aeúm Italicmú (pagina 300) 
e' elo ::UÍssal · gótigo (1 •. IH Litúrg. 
gallican.), onde, na l\Iissa da Ass.1m
ção, se .'diz· i·epétidas vezes que o 
cq~po ·· de .l\Iaria foi transpoi·taclo 
aos(,céus. . . 

Aí1Úgaii1ente, ·· porem, .a festa ela 
As3Ú11ção se celebrava a 1S de Ja. 
néiró '(V. l\lÁ.billon, curs. _Gallic .. J. 
IJ. -:- l<'lorentini, N ot, ad J\lartyr e 
Ad. clicm jon. XVIII), Ela está ,fi. 
xada,.para êste dia .no martirológio 
de.;São ,Terc3nimo, no calenclario ,!e 
Lµç;a,.no de Corbie e cm outros ci
ta.dos, por n!artéue. Isto não irnpc· 
cliú ei1trétanto, ·que· ela· fosse cele
brada : no dia 15 cie Agosto, como 
Cl),Sjnànr :noseneide, em suas notas ªº 
ni,_4rtil:ológio de $ão ; Jerônimo; 

. Go)lstantiiío,. Bispo de .Chip1·e ( act. 
IV: C'ónc11. aecü'n1.''VII}; · e, no se-

Celebrada· no Chile a festa âo San.to Padre 

A c'DUMPANHIA DE JESUS 
.:N0·.·.EQUADOR .... 

As Koticias Catolicas, num re• 
cenfo numero descrevem as solenida
des realizadas em Santiago, no Cbi

. Je,. pela Ação Católica e Universi
, <lade Católica comemorando o dia 

<lo Pontiffoie. 
N' a Catedral foi cantado um <<Te 

Dcmn» solcile tendo comparccidu o 
limo. Sr. Joaquim Pernarirlcz, clrnn
celcr ~lo gov·erno chileno, Co1·po · DÍ· 
plomatico e autoridades civis e rni. 
Jita!'es, · Leigo depois houve uma 
Assemhléia Solenê no Teatro J,Iu-

. .nicipill. 
Nesta -assembléia p!'oferiu uma 

1l1rilhantc oraçao, e;> .Exmo. e Rvmo. 
Mo1is., .l\fa1Jrilio Silvaili, Nuncio 

, Âpostolico .no Chile, .da qual trans-
··o}R. P. ~osé ,Jouanen, S. J._, pu-. oerevcmos o seguinte topice: -

blicim·o s.egundo tomo da Historia. da <<I-lojé, que po1; c'atisa .<le ·uma apos
C<:Ítjlpanhia.·. de.' .Jesus. na .antiga pro:-. . tasia .universal de que não há exern-
vincia .dé Quito. · pio na historia, quasi todos os povos 

.Isso. vem {!Otifirmai· · mais uma vez iiêsprezaram a Nosso Sênhor Jesus 
que Jàfa-se no mundo inteiro dos re-
levantes serviços. da Companhia de·. Cristo, e. não csctitamrqais, com ver• 
Jesus,_ Em, todo.s os paises .faz-se sen:- cladcira docilidade, a quem o repré-
tii: ·sempre à sua influencia, e cada um senta no· múndo, o universo inteiro 
deles. pode se orgulhar· de apre,sentar está sofrendo de .uma agonia que 
alguns capitull)s da sua: historia liga:- uiio tem humanamente .1·emedio. Que 
dós ft: •dos ··Jesuitás. os indivíduos e os povos voltem a 

A. píiblicação desse 'livro vem tam- Jesns Cristo Nosso Senhor, ~onfor
be.m .. coincidir . com ,a ·' festa 'maxima 
para a.Companhia pois celebrou-se no . mando sua. vida privada e publica 

rizontc internacional ... >J 

Alem do Nuncio Apo:;tolico falou 
o Exmo. e Hvmo. l\Ions. Jt-,é l\L 

Caro, Arcebi:;po de Santiago recor
dando que o Soberano Pontifice não 
ccsson de manifestar com insisten
cia quanto o preocupa «a síluatiio 
ceonomica dos operário;S» indice 
«do espírito moderno anti-cristão» e 
«obstaC'ulo que deve-se vencer pa1;a 
alcan~a.r a paz iitterna das uaçõe~, 
sem ·o que não haverá uma solida 
paz internac',;;,nal». 

Alem desses notaveis ora1Jorcs, 

.. . 

conden~va o regimem facista,. porquà 
s~ ap1·oveitou do carater sagrado dfl 
Rc<ma, ,pàra fazer da cidade um "ar-, 
sena! seguro", expressava a esperan.; 
ça: de que as Nações U1údas não volC:. 
tem · a arriscar ".o idealismo moral'" 
de sua causa,. bombardeando outra vez: 
a Cidade Êterna. 

O Exmo. e Revmo. Mons. John J, 
Glennon, Arcebispo de São Luíz, dis-, 
se: Lamento muitissimo o ataque des-.. 
fochado .por nossas forças aereas, con
tra a Cidade de Roma. E' a Cidade de 
Pedro, centro do mundo Católico 
Cristão, lugar do sucessor do Principe 
dos Apostolos, o Vigario de Cristo; o 
Papa Pio · XII. 

"Se se tem presente a imensa devo .. 
ção do Santo Padre à causa sagrad" 
da paz, por cujo imperio neste mun. 
do angustiado Ele tem .lutado tanto, 
bem pode conceber-se a tristeza com 
que Sua alma extremamente sensivcl, 
terá escutado o ruido dos mensageiros 

. da morte, quando deixaram càir suas 
bombas sobl'e a Cidade Eterna". 

"Lamento que se haja consideradQ 
necessario o bombardeio de Roma, 
mesmo se tendo tomadci as maiores 
precauções para evitar a destruiçãà 
de monumentos e ·igrejas ,... disse o 
Exmo, e Revmo. Mons, Bartholomcw 
J. Eustaco, Bispo de Cafudem. Ao re~ 
ferir-se à Basílica de São . Lourenço 
este P1;elado acrescentou: "A Cidade 
de Roma é herança dos seculos. . . O 
mundo cristão tem sofrido pelos da .. 
110s ocasionados à Basílica, que dat~ 
ào seculo VI. De todo coração anhelo 
que não volte a danificar-se a cidade· 
com futuros bomhardeios". 

O Exmo. e Revmo, Mons. Gcrald P, 
O'Hara, Bispo de Savannah-Atlanta, 
disse qµe tinha sabido "com profun
cfa tristeza. e decepção" do bombar .. 
deio de Roma .. Disse que jamais a-< 
creditara que "a cidade de Roma fos .. 
se bombardeada", e que "sofria pro,. 
fundamente" ao saber que o bombar .. 
deio hàvia se verificado . 

O Exmo. e Revmo. Mons. Jose:pn 
P. Hurley, Bispo de St. Agostinho, 
disse que "sofreu o indizível" ao sabe!l 
que · Roma havia sido bombardeada. 
Acusou aos. facistas de proteger suas 
atividades · militares "à sombra dos 
santuarios sacrosantos da Cristanda .. · 
de".. Acrescentou, ainda, que fora 
"muito melhor" que nesta ocasião os 
aliados deixassem de lado as "neces .. 
sidades militares ... " erri favor da ré•. 
verência cristã que se ·deve às cousas 
irr.eparaveis do espírito, Mons, Hurlcy 
disse tambem que o bombardeio de 
Roma "obscureceu nossa perspectiv_a 
no q~1e diz respeito à paz que, todos 
ansiamos tanto" e. que "as boas almas 
do murido inteiro imploram fervoro .. 
sarnente que .se afastem da Cidade E .. 
terna novos ataques aereos;., . 

'.'O bombardeio da veriéravel Basi .. 
lica . de. São Lourenço, um dos marcos 
no caminho percorrido pela· cristanda
de, e o dàno feito a outros santuarios 
pelos aviões. aliados, sacudiu doloro
samente a sensibilidade dos Estado:'! 
Unido-., e encheu de decepção os co
rações dos estadunidenses"; assim sa . 
expressou o Exmo, e Revmo. Mons. 
Joseph Lynch, Bispo de Dallas. "Oi 
preced 4tttes de Hitler não excusarrt • 
este proceder ..• 

~A soluçiio - cita o Revmo. Pde. 
:Alvarez palavras ·do sr. Toledana 
~ob~e os problemas mexicanos 
consistiria em atacar os 1atifundios 
'e o imperialismo, uão de uma manei
~:a abstrata, senão concreta, rep.a1·
tindo as propriedades privadas rn• 
'iJ.·ais, fazendo que os creditos publi
po e privado afluam · prefcrencial
~ucnte para a terra cultivada pelos 
bamponeses, o em reimidicar para o 
~aís as fontes principais da ri,1ue
sa jublica». O Revmo. Padre Alva• 
~·ez cita a seguir as experiencias 
:fracassadas do l3auco Nacional de 
()redito; e continua: «Já estava re
!Partida gra11de parte das terras, já 
estava acabando ou em vias de ter
minar o latifundismo e o go,·crno 
!!)arcelava os grandes campos:s>, quan
~o começaram · a surgir as conse
quencias. A população come<;a. · a 
passar fome, porque a produção ?i· 
:minue e os salarios passam a ser rn
!fimos. · Enqt1anto em 1910 o Mexico 
produziu 4.000.00 de toneladas de 
,nilho, para 14,000.000 de habítan• 
tes, em 1941 a produ(}ão baixou a, 

;t.§_Q,Q,OOQ. {91le@d~§ !'; i! P.9P!:!!a.síi2 

•. Um dos cnJilt0S vo1·sará 'sóh1'e as 
i't·óiltefras espanhol!is · da Flodda à 
Cálifornia, «tenia r~almente Órigi. 
nal~; que trata, dá epoca· d.o descobri. 
mento e colonização no· l\{exico Se. 
tentrional e. nasjerras adjacente~ ao· 
Rio ·Y!!l:~~. Na_l!euld~ de.;filo• 

. :fias de • excelente quaJi4ade.\..,,, :{'Qo: 
l'{oti53iagi ~tolig!§l).. ·· , --:-· . .,,. .. 

dia 31 d.e Julho, p" p. a. festa de com os c~smos d_~ Sa~to Padre, e a 
Sto. , lrtac10 ,· ,de _ .. :Lôyollk· ·'fundijdor·. da ... paz.· <1esc,1ada. bri.hara, :vencendo as 

. QÍ;dem d.os.:Jesuita::,,, - · ~ · · i !le~l~-ª~ tr~!!l~ 4.~ }ll'«l?.'lnte ~~( · ,h9~ 

ainda foram prnferias varias ora
çõe;;, entre elas a elo Senador Dom 
:i\liguel Cruchaga '.l'ocornal, para 
quem «S. S. o Papa Pio XTI cons
titue o refugio espiritual de todas 
as angustias e profundas inquieta
ções que padece a humanidáde .atri- · 
bulada»; e a do Embaixador do 
Perú, no CJ1ile, sr. A:~uro Ga1·cia 
.Salazar, disse que «a voz do Viga• 
rio de Cristo chama os homens a 
1·esiabclecer em suas almas o espi
l'ito Cl'istiio, e converter em normas 
de sua vida, .os preceitos do Evan- . 
gelho, para restabelecer no mundo 
a paz, entre as nações, e parn fixar 
dentro de cada Estaqo as relações 
economicas .. entre os homens sobro 
os fundatn_en~ª d.a. Qªridado !': fla, 
JUStÍ!)a,- , . 

As nações neutras ,... concluiu .... · 
deveriam pedir que se ·declarg ''çidadq; 
.ibe.;ta" ·a Roma •• ,", 

....... ·.-· .. ····-···'-····--~· ....• d._.,-. 
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- APOSTtfL'"A·oo DA ·oRA6 ,..,o . . -' . . . ' .. ,. . ' ., . . ·. . . . . . '· : ,: . . ,,.. J . . .. . . . . .. . . . ' . . . ' . . 1 ' . • ' 
.A .. CONSAGRACAO :AO IMACU~OQ C()RAÇÃO, Df MARIA · inlençio do mis; ;:!f,~,i~ '9'1' a Í~ni1â · REMANAR!O . CAT0LICO COM APROVAÇÃO .,ECLESI~STlCA.·:: ',-',·· 

R E D.A ç ÃO E . A D M l·N l S:"IJ.. R A ç,. ·º·~ 
:f{ua: do .Serii.bario N.I'. 199 _:_:Ó,~ Telôforie :4,093J :; 

Caixa. Postal, 1'47:..A,· ' \ . .' ~-·· 

,; .... 

·~ \::·.·-,'., ;,:,.:;., Fiê_i~ i agmiravel _;~c;;~ 'de ~eu' l3emave_ntU;JdO: bre~Úrt1.?~1=~~~:::~:~;~:~~d21:~:ee!:jal•' 
,_; · ·,: ·.,, Fun~~~º~i- os~ P~. do. ·coração de ·~a:ria estão :dei,e~vol.,, .· .. ·mt.11;.t.e; :'.p····.ªr.a o,.êldto de··· ta.. ia ... prop.ósit.os .. b.em ·como p.a.ra., a 

·,. -· veud<P·u~; intenso ti:ª:hªlllo nó_ !ienti(lo de 11r01nover O·.· -,.obte.nçãó "Cle todiur a.s ~~çait,:fao,·Cora.ção :Divino ,,que.é a · 
. lllá-ior nÍI.Jn.~i:-ode consa.iraçõea ao Oo~açã.o .. lt\laoulado.úa. ,::fontel,por:!!Xcelêllcia, ,d~ tddo'bCni:' ·º'' · .. ·. ·· ··· 
,'·:{(ãe/d,C ::QE!Us, consoante; aliás, ·º precedente do· fla.il11o' ·>· ·. Entretanto,· é menoil. frequente:.; que·-se compreenda 

. · · · . · · · .. ; . :. . , . ·. . .... f:gl.r!l,. Pio<~l" que lhe consagrou todo o universo; ' : entre nós a consa,gração .i.o Coração Inia.cúlàdo de Maria. 

. !xt~:~. Tr.~ir.t: !. r~~.il L. ::.··.:: :.: ·r· .•. ~ ~ ·: ~ .. ~ · .. :. · ... ~.·.·.:.:. · .... · . .-.· .... ·~-~·~··. :._.-,~~.·.·~.-.: .. ~.:; •. ·.·~··.·.-.;•l.·~-~: .. \.·.'~.·.·,·c· ___ -'.r.:~_.·.:; .. 2._·.·.~ •. 
3

:,:.• .. t.· .... ·.' , .. -, : '"?:f este diii.; 'qll-e a= ]'greja; vota cie mo40 es1;>ecià.l,ào, culfo . 'Niio.,fa.}ta,t'á,·.,ta,J:vez; qU:ein •eja ,emfüm, e .oútro· a.t0; J!ium!\ 
E - . ~ "- ~- · ··•· ·._..~e;..:N~J!ll.l\.:~h.91a,:J,1ã,9,1111i;~;.!l,.Gm.aj.~qiie o LEG10NARI9 ·.- antµiomia:- Oomô•r.pert-éu.ct~' i-onn:esnu»:tempó a·doie' se• .. , • enor ••••••••••••••••••••• ........................... ;,,,.;,.-............... ,.,.._,. . ., •..... ·-'17~00·-··· . -···t· - ........... · .: 1 it·· . · 1·· ·1 i . br. -1. b'd . ~. '1 TT r, ~.;,..' . -·· ,.._ 

Numero avúlso ............ ; .. ;, .. , •..•• ~ ............ ;; ••• ..--••• .,,.," .. <MO . ,,,, ,.-~.rneç~
1 
~·,seus. e ore~. a i:UllS e.se a.rec mentas ·so e:.,o S' ..... o,:e13;,_o, e ecer a, d?iln:oraçoês,:· ..,ma,\cO=a$raçao·n'l.o ·· 

Numero atrazadl> . · j,, •. 1 ,.,,, " -100 ·. _a:s$~~W.. · · »: · .. · ., ··. ····•·' ···~ontradira.·ou.anulara.•a,<,outra.?.<.;. , ... · .,:· ·,' ..... ·". . ·.·,. ·.• ·:•·.·:••••. '.·~· ·:·?,-. ·y-· ·.; 0:' ~- ?,/•·:11°,; f ,'.·f /,,1;~· .,;;.: •':rt}~.i-_:;. Í-i . . . . . ,;,, ,.,i;;*-,),,;,~J f ··.··.·'. Nada: •d;e mais incô1l$istente, ,A comia.gta&ão ao. lma., 
Rogamos aos nossos assinantes coi,;unicarem·.:n'.;x~ii.d~a,; ~;~fus,~il~:': ._'rj, ·!}~;'~ ~\··,_:'' ,;~~, :'.)'./\ ·\:t t f•: ·· :, . ·. . . . cula40. Córa?o, de Ma-ria, .é,um,complémento 4~ que. StL 

reços para a Caixa Postal 147•A . - . ·· ü"mã.das.éãractêríiltiéâs 'dií. .. devoção que devemos tt'i• 'faz ao ·Coração 0 Sacratil!,siiií:é>'dl!·'JeaulÍ;•"J~ Ulll c()mple~ 
· .· · ',. · · · "· :/ ., ,,, " ,,, ·,. ·· ··· ,,.,, · · • .,, ,,, ,,.,., .,..,. but(lir:'a. N·<1ssa,, s·enhora;·tonái;litê·.~m' dúvid:r.·em.·sertenia. menta supérfluo,. por cértó, :mas, .um:,wílilplem!!Jlto pre··. 

SUCURSAL NO RIO.: .,.:; . Agencia ·,n~ticiõta."Sul. À(jj;rl.Ç11b~1 i'.~P,l'é$,f ,; < :, Entr.eta.n\Or'·a-. .d.évo9~: Jm<f ifif:f:az-J1ó .de ternura; de ·efu- ciosa e ,admitav.el'í ttut· .<lá à,,'.Oonea&raçã.o· M!, Côr~gã,o de 
· · · · ·'· Eua s. J.ose N,~ ,4,11 ,....,:f11n.çs? 22.7._19]?;.<l. AAr.6,AA-1c: ,():) sõn,se~ti~eatAis e ·.~fet.iva.a.:Ea~;se1L11ólida., é pretiisó :4uc . Jesus uma, realid.ade o.::tmíl! ·_pl,eniti;ge, í!.AA\O:a.vei~i: ·:: ; , . 

. .' à É r.' . n. .E -~{.'E .N T .... A ... , N ... ·.:: T.·.·-,:.·.E.;.• ::.s.'. :.;,·,. '.:'.··'.~.-·:··.'.7 •. ·.·:·.' ',:.,· ... :.;., ... ','_ .. _:r.· .<·_ se :fünde em•.eonhecilllentba' ·l,)recisos; -exato.'í, lógicos. Só ' . . Com er eito, pronuncia:r.l}in:;.à\tO.: <ltt.con~gra9ã.o. é. f;í,. 
. d11,·Verda4e,))eni co,ii,llecidl!<·P.o~e..aaú\ o.' álll'llr d'l)riivel e-·· •:qne est~·::-m:a.is·,perfeita'lnent.ei1·eonJJagrado, ao Coração ri~,·· 

ALAGOAS· (Ma~~ió), H;ld~brando -Fari; :r.ti,~ · · '' · : ,, ·. ,, à --~~ · · • • siil11ero, ·A piedade dever poisn1cr ,fi,:ma.da ·no· estudo 4a ·.·:. Je'811,11,. O.·Oora.ção, de ·M.~ii;i. ·.,~ .})OJ.'.J~x~tên,!)~a. o Jei!}o, uo 
AMAZONAS (Mana1.1s), Clovis Bárbosa. . . . . · . . . . ·• . <;· . . doutrlnj :l)atóli'ca., ;E' ,aí, ··que elà( ba,, .de eucontral! ·seu•· : Corjçã,o,,(le ·:Jesus, A <11n(ão "1~·-:auibqs, .os ;Ó.orações 4 tio·• 
BAtA {~ahrador), .. Gµi,ovaldo MÓn\eiro dê Aimeldi{ ,., .. ,'c:v, .,.:,,,.,. .. , · " ,r, :·, ,',: ~elho1 .. fuíidanient0;: ll\la.. verda.deira, .. ta,iz. • ·. . · ;,.;: :: , .. 11ei<feita.; •.que ha..:escritO:?ll~,q1J8.:P9i:' a.1113,int!liller 011,fu.~delll 
CEARA (FortaJezà), Varida Rita'·óthon Si4ctú .. ···' ·· ·: ,.,. · ,:. ',. · · ··:'; ·1 '"• '' · ''•Quando--a-·Igreja,':promove--,a,(:onsagr-a!;ão <dc.Na,~9~~. ·, ·,.,emvum,#t,refe1"indo-&t1,,a.o,,Qota~io.-de 'Je11us ,e d.e Ma.xia,~ 
MATO GROSSO (Campo Grande;), Escobar'·F-illio ,-...;;.'(C°uiabll);' Alei :l'e-':,:: Dj.oc~aes;,: f.11-míliã.s O\l .peuoas· ao. Coração 0Sa.crs.tissjn,:9 '; ·-~oda.·á•,pieda(le mari.a.haJJ1Çn~·:·11.11'bre·.ef!~· verda.de JUA-s 
. · · reirá Linia · · · · ·.; Y'.- · · • ·. .,,,;,, ,,r ,; ; .w-..,.,· ) ,.-· t· ,..,, ·,:.•, :,.. de J'es11tií w,;á;ó ImaeulaM Cota.çió de,.Mà;ri&,· ·teni;em . .-.:-da.menti!,J;-de que Ma.r\a, .. ~a.,n~i~iP.18,,.i Q; ~Jl.a.l p~l9:'1J.U,l!-!,~.!L 

DISTRITO FEDERAL (Rio de Janeiro) .. Antb'nio· ·Joaquim cl:i:· ·f~méca·•·:· vista · que- "as criatura,. àssini :consagradas formulem a, chéga/a. Jesus, ;!! a pofta,.,,11, vida,,o. oa~nlto por exoi:l~'.I\• . 
ESPlRITO' SANTO,. (Vitôria);<Genebaldo Rosas · : :·, , ,/ relloluç~o .de·. perten. c.er·· de ... m:odo~ pa. rtic~r ao 'Cora,çl<> ... :: .. eia, on~ çi)m. m. aior BQ~ .. r.allça.;· maiii rapidez, ma.is faci·. 
GOIAZ (Goiatíial. · .rõsé Bitencourt . · .. , ,, .,, ,, .. , _,-,. . •.. , . · ·:- d · · • · N · · A •• 
MARAN:HÃO (São L:uizl, José <le Ribamar Pinheiro e ,Je~u" ou.a.o O.oràção de Ma.ria.; obedéce11do-Lhe11 .oo~ ., ,li!la.~.e,. 811.COll~ra.mos osso.,•Se~o,r .J:-Qsu~ -Crt&to,. =11!1, 
MINAS _QERAJ$.dJ3r:lo,. Horizonte}, Hugo· v~eiríl, .., (lJ'J,)e~apa1, · Qqfü.t,!~~.,_i· : ~: uía,l.s preóisãô as vóti.ta.des, seguindo-Lhes ma.is. {iel)n~n~~; .. , )k, opnl!.ll,gi;,ção ,a,o Ima.ç$;do ,Qór,a.ç?,o 4~ !4.a.ria é '<I moio ·. 

. lhano· Jardim· ... , . . ,aa, leis,,,.to111ando-0!1 ma.is perfeitá.Inente por modelos, e, · il!l,AAS çAAJUro;, ma.is fácil. J!l$,ÍS· ráPt4o d~ ~O_l).Se~inni>s,.~·A 
PARA· (B~l~m ).,· :LS.urês.tinO . Spares · · · -····,::._~ ,...,_. rel~~~ .. ~é~nte, -~_eoeb~nd_o . d.e·:- modo todo_ -,-especia.l >~_pa. -~- .·:· _Ç~BJBJ.~~o ao-:Cor~Çã.o:·f;lag?•do de ·J eJJ'Ptf• 0: • -. ·;·.: .- ,J.: ·:. _:,1.-- .: 

PARANA .(Curitiba); !Jaroldo Faria - !Pa1·anaguâ), Jefferson Costa pa.nf.c.t\liti e.·vigila.nte a.~enção,. AB.iiím; a Oous~r;i;çio n~q. . -, · ; Qopi;aef.l!itó, pronuuchtr .U: )]Jato .de c91J;'la.Çação -,_é tá.· · 
PARAIBA (João ·Pessoa), ':José Leal Rainos ·. t, : . · ,. ·. .. ... ' ê :um. ~iro.fito, um,a, fó~iµa, Va.Jlt, a..s~r recitada em lllO• ;, Cil, Oon11a.grµ~se, sinceraD;lente, seriall,le;n~e. a. .funtliq, é'· 
PERNAMBUCO (Recife y; ltugénio Coimbra' J ilnfor · /: ' ,. · JA~~l).,\ttc ie,nfoção pi\Í<'l.osa.' l:la .,~ .àÜtÔs c;le. tUdô Ull\. ~to.' e muito maiff: dil1cU. P~~ll- ·· conaegwnnos as condições llS• . 
R!O ~RANDE Dq SUL- (Porto Alegre), Aparicio· Viana Silva ... : (Livra- . re~etW-9.:; 4~li'b~:ta.QO{·V01Úutario~e prorundo,sque ;implica, .. : e.eet;âfµi,fpa.ti uma. perfeíta .COllllâgra.ção a. Nosso Senhor 

mento) :. Tt~: Rrâsmo· N,isrPrites ... - (Santa· Maria); Canuto cl•'l<Wflll •, JlOJll'O~i. ~ d. e:~a. .ma..i. ª· pe.r.fçl. tª· -1n.te.gra.. ção na,· doutrinai' :·'~a,da;;ina,ia. per(eito, m,à'tll seguro, mais. útil :do qu·eJ:.~n;ia.-
. --- ·1urue;uaiana), Mario Pinto · ' · • · · · 

ESTADO no RIO·. PE JANEIRO <Campos} .. Silvio. Cai;4oso ,;Jlva:i;~,:, ... ···: e na:-vida,.da,( Sa.nta. ,greja. Patóliéa, Ó4ue é o.único ,modo. ·· ·grarmo,rio$;,ll,.,Maria ~'á.nti~sil;l[a,;- · •· '·- . 
SANTA . CATARINA <Floriannpo)isl, Renat<;> Rocha,.;Outhei-,ez. .. -.- l'~~l•-de .. pertencn.:a. .f:esu11 ta, ),11n1a. . . . , • OiQriit()l:elltrjsJ® een,,si~te: .eµ,. te1\ a :.Nosao:·S.e~)lor 
. . <Joinvil~). Hel.epd!1ro. Moreira Goriçal.ve:s.. ..:OoJJJF,11n4e,se facilmente .. Ql.1~ est!l ato tanto porle . Je!IU!l,:Q~~o C()Jl.l~ éeJ;J.tro de tudo. Ora só ·eerá. verdadeiro 
SERGIPE <Aracaiú), Carlos. Gar<.'ia · · , · . .. lier feito l).or pessoas .d& ~is,a.l.ta. .virtude,· ·qua.nto por. ·9··.0.i:~tqcer+tr~mo. que Uos eond\1%a. a.o centro P!llb ver• 
TERRITORió DO ACRE. ... (R.io Branco). \V.ilsQn ÁgtÍ}áí' • ,; .. , ' < alJAA~ Q.ll(!·JÍ,in(la, estã,o nos Ptilllllh'Oll passos da Vida etPi· da.cieiro ça,mbiJip; ·,E esse .ca.1(1,Ínho· é .NolÍSll: Scnhqra., 
. R!O GRANDE {?9 NORTE: (l'làtal\ Rivilfii_,(Pinh~frô : ·~ t/_ ' .. ·. ,. . r~ua.1.-.A ~U!Ís e a. outros, aerá

0

:utilllÍ$illlo, JlOrque' atra,irá; ... :·'. .. :, ·, . . 
SAO PAULO (Sao Paulo). Redacão e t\dm1hlstrMao - ·(Ca1npin11s). · \ 1• · pai,a,. quew· 9- fa.i uma. ·pro~eç~o toda .e8Pecial·da Prolli• 

cehte · PaUlo Pires Barroso - (8a ntôsi, Reinaldo· Cruz· - (Bf'.a-.' dêncjà, .. : ,e,, ,com ·isto, gara,nti?,s .. pa.rti<:ularis1iiJ11a$ · ·,it~· · ·· 
gança).' Jaime·S .. Cintra - (Caé11cieirakOthqn .F:· ijar~a:.i.,:;·,,:: s.a..lyação, .,. _..,.. · 

.• '!'~. 
,:., - . :---~ ·\_ .... ·- -~':, _;_;} _··-··:. •.', ,:;.··>· ' .. ·:·,. >, ;~ 

(Catandüva),- .foâo:Cín"i - ntaber;\\, Antonio Lisbôa G:ón~alves,,,.-'. 
- . (ltape,.,a);, Leonidas, Rndi+me~ . Cãrvalho ·~. e(~oren.il,., ~;ip.}o\, 

ii,~~:~te~~~~i!riv;;Ír~ ~
0
:IT~~as~:Gi~it~f;.h~ç~)tt;i~:ttrf~t, '-~ r .. 

... Claro), Pedi-~, eucci ~, (Rio t'r.~t(!\; ~ep~ti~r· F,. P,ere.li:~· ,-: ; · 
. (Saltq de Piràppi-,i.L.AJfiedo Alv'es: Pél'eira '"' .. iSàhlos),,Cnsit• AI<' · 

. berto. ,-: (i5ã,o.Nf/gu~J . Ári;anJO). Và_l.ifomWo·:sri~ol'a ·:.;.-:: (Sót;t1~b~)f. 
Prof. Luiz A-. Marins,'- (Taquari),.F,fotides P1res 0

-- ·(lcpel :·Jo$1' ·. '" 
Rómeu Cezar - (Garça 1. · Prof. F.stevam · Serafim. '"'.'. (Bernar4~o ·.: 
de Campos), 'Càbo ·· Benedito D. Pereira ..... · (Gu.,.ru1}1os) ... P~ .. V11 '
·.gario - (Bebedouro),· Congregação· .Ma,dana. ·· · ... 

,\N,U NCJO s :· .. ::.:..'~PEÇAM. TAEELA(-$~t4.::çoíi4Pnoiiiàso'' .,,, 
. Nã;· publicamos col.ib~1·ação . de. p~SSOM . iíitf4rifoi :ik. n'ôsso qµÍidi:ô~' 

. -..... ~. . .. 'i: •: . ' 
A cons:i,graç;i~ a<:> Qé!r~Çí!-9:Ima,q:ula.do d~ Ma.m,:~ m.atc , 

· ai~l·<l.O .~ue l_lUlic&. Mais do,.que. nunca, o 'l1!.undo ·à.tr\~ 
·. ':b\11-.do nor, !114l ·:vicissit11des,,.de t.oda.·.otdem.: preéi'sa, d.e úr.i , 

coração ma.ter.no q1,le d,(l),e. ~·~ ·~ôU<lô~,. -Mlliis, do~~e p,tni;.i,;. 
1>0J11,,. P9:roac:~·· necessário que · ape~e:mO!! · pà.ra .o .cor~ão 

conu,gr~.·ao,:Saçr,atis~i~o :Cortç~o,.,de.,1esus., :çssa. ma.g'lli ~- ,d,e no~11J,M'.ãe, qµ~,imploremos1 faze,i~o tang.et sita,s fibr2.s. 
fi~::t>.d,ttea:j;l.. tem. .11i<lo· pqstli ,~'1J .i.ç;o t'requentement.,; · .;•1:ma.itr:11eru;iv.ej.s,·suas cordàs m11isint~1-11,. toda a 11ua mi· 
e;:gtà.ç~ .• t,,l>tils, _são num~rosae ~s~fa.,l,llilfas. que, hoje,;ee .- , .Beficói:4.i;a.,.,;to.<lo :<~, .se~:a.wor,, .t,ôcl!), 'l :~:o, :,~l!Sistêllc_~a. . . 
enc.ontta:nLconsagra<las ao Ooraçao. ele Jesus,·co~ o·q,ue ·. ·:lle·o,sa.n.to:';p9td;-e Pi.o Jll.coll,!l . .:gi:-óu:·o.mundo. ·inteir~ 
~1.1ife3t&n1 o .·propósito .cj.e .. c()nJo:tmar toda .a; sua cxtv· .: aQ. Oóraçã~ :.d"' ~a,ria;, ,i~iJe~,~~ :sei,i. gê'ii!o; ~complet~tfto,10 .. 
tencia.,c.o!'n ·.o · Sa!1:ado Coraç~o .,de,· Jesus; VJvendo, vid,~ ,, .: ru>I,' ;ll'!_~ilD. dizer1 wnsa,gral!;d~.:~O~J!C:tQ. r~serv~.s. ao, ~é~? ... 
verdadeiramente p1e4osa. . e., cn~~a. ,~~tifica.ndo, os ·~lev~· . Ço~·aça.o --IJn,.culado. ·1's,taremol\ dentro dos de~eJos. do 
ré1a--de:,esta,do, .vivendo,Q1t c.om espifito interisa.mente·,:so- ._- ,.P&Pll-: cl.entr0,<las :vias da. i>rqyil!,ênci& D~vina. , 

·<>;·,·· 

.. . . . .· . ' ·' . . . .. -· ' . . , ' ' ·, ' ·' . -· · ... ~. ·.• '' ' .· . 

Pe., João otj: .. ~hmânn, .s.v.o· •. 
Çoni tôitvic~ãc(iíitimii/,i~to é;_-em ... tll. .<leai~ação ~~[o .1·ê~~ ·,dfanfo' ~o \ . 

nossas ·palavras. e,.11bras.,<lêni9s ex•. sàci-'ificio, ·pospondo:o· seu. propr1q : 
p(essiio ao nosso.'.§~\:)tir com 1)/lgre. bem ... estar, :aA-,o·µto de dar a vidn, : 
ja;: · ':,' . . · par'i!;'.iàalvar:a'."<lo':~ilho,; . . :1 

Para, em verdade se~os··rthoiH1a. A este· anior mate).'i:tl> correspondei . 
!l{adre Igreja,_ niô é· ... s~fieieit~/ quo-' . ·,ó ·~irior JiljâI, .J?el~. fé. iila~alavel q~e · ' . 
lhé obedeçamos cm tudo aqUJlo, que,,,. ·tenPna,,bandade. do c.oraçao. da· mae, : 
.i~µi 'conerm~ :g~ve li'e$~.,"~a::!,t;EO:'" .. E.~f.l'.infiàn~a ilímitada, que, depo- ., 
nw condenaçao, .ui10 podemos ,.deú:al': ... ...,..si,ta··no ·seu amor, pelo amor ,que, ei '.: 
de' fazer, mas. é preciso tambem, ·que . mui naturalmente; lhe dedica. Este,' 

· tódà .& nos.sa· \"ida, esteja,;:de .a\:ordo, é .·;amo~\ si ;fràdu.z no :respeito, qu\t · o 
cdm o seu'niagistedo, ·com.,sJwma •. , · '·fli!li~'..tem de ·suá. progenjtpra, 1·cs
to~·ita:LdÜ'êc;ão-, a~sjm )o!l).q o:}~séjll. .. ·· peitói.<i11e se consolida; com .O~ anos, 
e ,aoortselha ·o. V;g1wio 0 ,:de _, Crist~· ... , cresce para. nunca mais . a. a.l>ando
Desta maneira, ' ,~ó. :_assim, :CU!ll)'l"Í~ .. p.àr; respe\to, que o torna,. guarda. 
n1.q,s 9:~1le .. Cristo,.~ô,ssõ:·sf~~cir;,n.ti~\ . iicL '.ela., \i_ltí~~':iu9;~aqa:r qu~ CllCer:·:1' .· 
q~1s. 1ncnlcar, qua.ndo, a~.s ·. Aposto-... · os despoJos mortais da .roae· quo.'.1-. 
lo~ .. disse:. ~Qúelll .. '\'OS'~ :<llt'Vé,·'à ·.n1hn:··· '· da/ ÓânlOr mui 'Oaturalniente }eHI. • 
ou:ve; q UC)ll vos desprezá, li,· úiim C·~ 'i~:·êunipri~{eütô qestt· d0ver, tãó sé-, 
qt1-c d~~pr~zu (Luç. ,10,-16).. · :. ria, e ',gi•a.vémeQte -inculcado 1,elc,: 

a~j!f~~~{\&ut;~~~Q:,t1~~.~tt'.~~;~~~·==-A±l:t~!:!~e:t::j~··.·a~ .mãê·x-ict . 
d~:; ''(;'?,~minici~_lllí~ · - ·1, .Jg-feJ3/ · ~';~.4°8,- ; e: Ó ide~ :~p,à/~,o;.;,m,lisi,: f aJs/'f 'bf11:t •. 
fi6.1s1.;que ,~ao a,IgreJll,s(Jlle re~lll1' .1c filhóilê-nes•1othos:Sda,,,;1111te, il qq4,,po . .;; .·. 
re~~bt~ 'es:, s,~~.,?l~s;-0r~.i:n~~~.o~vP!r 7:.t~:Af J ci.~ri/!t'Alert·11.~r~·'~~~te~t~ta~ .. ; 
tec~m «. cst~ ou,~quela. 1rma~a~e'.-. ,cpàr(Jh-e ·dar prazer,: e tudo . f;frái 
prestalll se~~. ~erv1ços ~ ª~.so~1~ç~, . P!"l:lt afastar O que a possa mag?a1~ 
ou CO~Q. setytdore~ ~a ~~c9,~~1!1::PC1rt f, intristece)" OU; a fazer sof.rer, Sera. 
c::ebe_m seu .. ordepado n;l&lf! 0\l· IO~U"l)S sempre• SOU ().efensor e,. para salvai'. 
e.lJ1y?,dQ_, :Pe. tod9t~les, .~0~~0 ,e,.d,zze.r, .. ds; futerelise$. ,dM'lJ~.l.a ·.: a qu,llin ele~ 
4ueJ: qu.a.~do muit~, . .v_iyem.v; COP\; ,,í}: ; pois dÉ) '.Deus, tudÓ d,e,ve; ,lliÍ();. mcd!!), 
;s:,e~~; v1veiµ · na. 1gr.e_J:3'.,.)'1!'.~~ U/1.' · surificios, e àos ·extrc?Jl()!ol: va~, ;s}a~ 
lg'ICJa, }~lll que:.,cqm .Ju..st~~~ ,e,, C()lll I cireúnstanoiall,: Ó e;;igmim.: O{~!?-9~. 
t?do o açerto M P?S_S~:~fowa_r, qlle . feita' à mãe, .é .considerada. ·feita. a 
~ 1ll;ªm1 C~ID, a.I~eJa,., :. :t:< .. ·. :,:,:. si;. 0om a.:miie vivecCJOlll 1pni0, ~~~ i qde algµ11m. ~e t~r:, pqr \lqiµ_, ~m'i. ·· fre,',pela: mãe .ti-a)n1U1a,. pqr ~a ~a~ 
tao~ : e c~o t_aL set .eQns1àc~~do1 .. dá ;a vidli.~ ,, : , , ·. ,, <· · 
chçio, de mteresse .nela· Pa1·ón111a.. a. , · . , . . ·. · · ·a ue; . t ·' · .... ,; ·'.·'· ••. ,' ·" ·, . '.'. ' ·Eui nqs•11eus- traçós.geralS;O.·IDO. e•·. 
q · ·, t>er el?ce! ~m.hro.-11tp·l~$_l.~o,, d.~: : lo' aô:oânióY : eló·· qt1ã:l 1>:eatólico \'Cr'< 
uma. .ou mais. 1rmandades, .•. e ... estai:.... . .~,,., .. ,.•.t ...... ,. ·· a· ·. ·· . 
u~111 ioiige .ele·. i,_ed.fü:. ê1Jni' i' !grejá,; 1 dad~ro- deve. pa~tm, sua) eof · 11.t~ pa:" . 

0 que: é .. a· {gÍ'.eja f () fiino:,lÔ ' ra,·· 'co1µ ·.· !' lg:eJa,2:E~, ,atl Hla·11 . (La , 
Deu~, a.obre a tl)rra, a:râ.mUW:'<lf. compara~:aº.?.ª?pre.vae.c~ o.cº1;ce:", 
Cri~to; entr~ os hollleii~ •. ,N/i .':fiiui1]lâ; :., to,: .:«Orn~: .. ~~ile . íl}a~JC~.t» •. ~ ~~1;.; 
l1a.:piu e mae. Já nos a.,cos~umaroos nn!e)' a9u1 ~ .~rf~1to. ,A:.~gt'~Ja. 
aô ·pensárúénto,cristão; qire, iiµ..Deus ,. Cr1{to,·~:-mae. vel'd~de1ra ·ao: tod~s . 
VC.11105 nosso pai,. À }gi:,ej~ ,{fàbe· O. O~ cafohc.~s, ·e! U1111t·'l'ef teceb1d() ~O, 

titulo d~ ..:Ma.dt·~~. ~e~lruent~ el11, é seu .grê~J?, ;Jodo e,a~ól100. ':.º~º m;1.e 
a ii'iiie>de.·.todCli ó~ .fiéfo,/4/t~,di!s. é'.és; a.· <ie!~:có~s~d,e_ra!;··~~mo·. nn-e, a ;de~e 
deu a dda. Como. lll;lla. :riiãe-.eài'iniio'.- ··. tl'.lt~;· 9, çaF9lic.<? P.?l' dev~r1 -~ n;111is 

d d •. · ·,·: ··.,· ,,,,.· · , ...... , ·· ... ,,., '·' sagi'ado·.tem,'de·ser bom:falho filho 
sa,.se., e1ca."' Vlua,,.a. .,;io_i;i~~K:"~~1.u;, ... é. .'. , ... , •.. , · .. , : , '· 
da. vida fio fruto·. das ~uas' ,e~füt• .. , d~dtcado l .~ftr~~~so. .. , . . ., . 
n.has, ,e, ao ,bein, estâp U.?>ll.l~spio;,·.a~~,:, E~ forlllf iP.i;>~~tt"..a. se~s 4~vere~,' 

. . . · · · - de redatores, . : · . . · ·· . 
O LEGIONÂRIO teni o· rriaxiÍno prâzer em receber visitils às· instálações' 
de sua redação· e o'f1cinas, riias pede que a$ rri'esma's não sejam · feitas nas 

2.as, 3,as e 5.as feiras, por exigências·. do serviço, ..... ·.. • 

sim a Jgre,ia não ,pcrdc .. <le~Vl~ta.. ne,,... pira.· cóm,a: 1greJa ·sao--os •seg~~ntcs, 
nb,Íllll• dos set1s- filhos .e.'.à.coiripáÍijin,' a.cei.tar a ~outrina t/l,l e _cjuar, sçiri 
os" .eotÍi ' lllátcrjial. ~üiQââ<, ,desd~, 0 . ' Por ;nem ··tirar; '~otrío "Íi Igr~ja:' :a,,: eu~ 
berço .até.o tumulo: A, eíá,, ,~ónió à_' ' sin~; iguâhneíite; ê; como: ilertl!- · 0 

e.', A. .,.. .. o·· L. . I·. ·,.a· . ''·'e·.··,,.,·_. . s sua, miie, todos· os fiéis pÔele~ ',reGQl'.· . •íÍÚteútiéâ,.,accitai• a:· eirplica:çã& que 
. . rer e:,n sµa~ n~eessidades·cspirJtci:iis; e~â..:fàz ·dts Livros.Sâgra,40s,·O e~"'. 

e serM at,md1dos, . ~ ... , .. · tohco tera sempre. ein·, alta. cons1• 

1 
.. ,C. ·OU1predl ... ex.· 0111$. iVlffl81fe , $U;tS ·, ióaas .. ·e. JéUS ,pt~Setttes· tta.' conhecida .A si .. a Igreja po·de apiica1'.I!- pa- . ~eráção. a,~. det.eriuina~ões~ .da lgrc •. 

.lavra de l',osso Senhor, e ~omo ele Ja, do· s-0: as passadas e, present~s., 

eº. m· E·N· ·.··T··· . A·N: ·D· ,.·o·C .. --.... · .. '.· .·· ·.· . o· .Vat·111an.o .. desm· e,.o·.1.e·:·.·.u--m .. ·.·a· . .,:·.·.·s· .. ki-·,e·.-., 1· ..... ,:.~· .\. . • • J' o A : ·L H ',A·.· R,·.1---A,. '.; ,:: r>.:,: .·· . li, .todos ~onvidar: lt'Vinde ;~ mi~;;y6's. co.~o' aFpropriãs:·futui·as, déeláran~· 

. " li. ·.e··· ·. ·.-A·· ·. ·.:.·: ... ·.:,.·;: .... · .. 5.;., ...... :.···.·.··'.···.·A·· ·_·· .. ·.· .. > ;· .. ·:· .• · .. ····.·.·.(.··.··:···::.·.·.·.· ... --.A.±···,·.· ·.'.·k·.·.·.5 .. ·.···.· .. ,. >.::· T,·· ... · ·:·· ... : .. ··,·1·--·.· ... · .. ;,·:·:._;·C:·'.···t:· ·... !º~:tr:f~:~~c';ásd~~li:rit~::ot~~,·i::.: :1~t:i;~;utá.1~~: .. 1:!~e~;\!c~~~~: de:: o'líO.Uclat:,Pí'ôPala4att':p,or;:· .· . . - ~. wi~. ,A. l;enhum .· d~ql)~lei. que. l.11.e , te:rf.a de .<log.~a. de ·';11-0ra! .ª _mesmo 
·'' .· a e··•· '·1·a· to':.·. in···ot1c· ·1·0· '.ll'at1,,:d'n: -.'·_íiYQ.:.·! .• .. . pcrfoneem. e)& deixa..fa1tar. o :n~és~ . qrlll:nti, ao Í'<igtUle' $O•.nal-poht1e10: Pa:. . .. ...... .. . . . g JlÇ. ~. ,.· . . .. j) ~ , o1~1P . . ,·. - .·,~· · • · · ·.' . · · · ,,,. :i .: ' • ' • ' : : . ·•·. · '"; .,,: ' ~ .,,: , .. ,. •; ·, .·.· ' ' . .- .. ' > s .. : . .· . sado, p11,ra $1l. salyar,,.:Qa,d~11ciá·/l.os ' 1·a"élt. B: .:I~ejà··r,i: é~p,osa de Ç~js-

~:·J3ANDE!R,A·1WN'Tl'f'IOIA.-. , ,', :, " ,;. ,, ... : •.. ,:\"' .·,. '""" ,,,'.~:.w-;;,·t: :t• : ' '..B~A::,:.:li:_,, ~~ ~ ~_9.Y~~µno -N. .211 ; .,. ' ... qfl~lt&AS .· /t' ·:·f 1*'11 <~Ntil~~!ó~á#~,=·~0--:. :A!~J.f:~7.. ; ., b~ç~ •... ~5 {~{U~)hl ,SR~.f}ftlp~,, .. r-}~, : .to, ii::~º,~t;w~~ª-~:ª <1!1":·~a obrll ,<lm . 
. . . . . Cit:ct.llos. ,p~rfi;,i\amen,t{! ,. fittor~~do~, , · '.- ; _:'( F,tqtt1ná •,.q1à . xfiu; '. ;Acnebietà). '·. ::· ·~ ,· JflOPRfAS .. ~; ··e,, ·~, 'll0S ,!~.lo~~~ . ~ .• ~ ;,~.9. T ~ :A.. ,• ;, ·. · .l'ef'a-rte. 11:J · .. maos ~he1a:s,; g~a,1J1ts . so~ .· · rederi4ão,:su~:rçpr.esents.t1te; rta ,~~~ ( 
N~ticiásA~ Vt·úguai, · pnh)fo;ul:).s .. do V1',tif~~()~,;.ncg_a·ll}·.e!Ú. ?~!i}4t(,!0q.f·· ·· · ·· · · · ·· · · · · ·· · ·· · · ·. · · · · · · ·. · · ·· · · bre '•raçà8 m · · ·. Ih····· · · · ra O-·C'"tóhco sabii que: a lgrrJa 

~i::~._]~~11;;1~~~~~ª::.~~ª1::.:~~.:nJ~;:~:·'.(; .. ~ :\i~l!f itr~{:il:~i:q:~Ii.~;1t;~::'·.·· O·-:·· 's .. u·· .mo.... . p-o. n ... t .. ,·t ·1e,. ,.,e::·.,:· · .. ··P·.·,.·e· ,1·e·n·· ·.e ..... p·.--a .. lap. ·.·1n·· .o' ...... d· a· .. : :,-;-p._a· .. ·.z.: 7.· .. ·'o· .... I· A;:.-.·.·s··.· ... :., ·,.E· ... M· .. \ .. ,.· ~: .. RE. v· 1··s·T .. A. t!::;!::~~~i~b:··l:1~º:~f~::f ;j:;~~t··.,, t}:~º br %~:t:~é·~1{:st:!e:cc~:1·~~; 
bandeira ponhfleta, numa <;.ernno:na tJcatiO, .: · . _,, . . . .. da ·daquelês. a,: queJn ·deu ·a'. vida :lml S&LJCi r (J'ue; a/ela. foi. dl.tda COIDO !,?. • 

~·e)i;~fosa. Parn ,1t1':tiri<'ar este .. p~,)- Ass'ím cúêce ·dé ·runatimentó ~ no*" , Deus •. Em t>ada ·alma· ela .vê. á: ima.~.' .1·antiâ a hítàlil>iliilacle ido 1ne.giste~ 
-ccdu~ento, o Mm1f't,ro . do 1 ~Je.r1or. . tícià púbUcacfo 'pela ··àgencia itallal'la". . géfu d,e _Jesüs,; q_ue não;.~ti~>~r:~n: ' l'Í?,LflOl'·'iss~, .<liarit.e '~. Igreja ~s~ 
1,ubhcou uma nota, em:quo ~fn'mou . "Col-r1spónderiza" de ·que Sua. Santi•. . '·(Cónclw;ão r1it ·i,a· pa;ini,) treg11e a perd11:ao. E ·s-;10· ;tantas cs: · co·ose1·v.a:~m, atitude sempre sul>m1.s-
.que, embo,ri,1, seja. o. f>apa· chefe da. dade ·o ·Papa: .Pi11,.-Xn .tinha de~U!-ra:- · ·: · · · · · · · , . fice, o(tsandO llcsCl'cv~r eonio. ma• sas .. almas, resgatadas pelo 'Banmie .do sa ·e ·bum1fde, e reconhece em abso•. 
Igreja Católica, de .é ·aind,íi O chefe. do que no caso d~ s~r 0;1tra í,,ez ~lll- · ·lmpor,Jante .. · disçurso . do .. Nuncio. Apostolico< n,o. Uf uguaf, quin:!Ç.Ôe;; i)b!itiM;; o c1ue está ins.: Filho de Deus, almafl'·<!Ônfiadâs. ªº ·.· luto sú'a súperíotidade e11J_; tudo qu0 
·de . um Estado, e é <enqua1íto chd'e ?ard~ada Roma. q~tx~r!a, ? Y11t1:ano .. . - . . . . .• . . . . pÍ!'arlo pelo mai!Í puro Gspir(to elo ?.elo, ao amor dá lg1;ejâ; que por to- dhHesp~ito à dité~ão das )tlmas. 
âe Estado que possue . bàhdeirn,. e nne.füµ(am.Emte e·:,S~ du;iglfli1.~ Cida• . C P. • • 1 1· d . ' ll1c' ",Om O cs.t1·01·1a·o· .d' a· S. b·o· m·b· :n~ ··e.')º · Efarigeiho; isfo é, llS Ol'a,;íges pela dl,\s ·.deve r.es. })Oil. der,· . à.·. m.e.did~. · .''.~· ·. · }..· ... ,$. ·&U···t·º·. rr.d .. ª.d. es .·eéles.iastie. ª.s.· 'oá. O - . · · .. · : - • r .. · ·, ·1? de Et<1rna·; a. 11ot1c1a: acrei;centava··.,que . 'oni:orme not1c111s puu 1c11 as pro ,. ""' , " . . . . . . . , ., w,, 
nao enquanto chefe : e~pmtua . ,m Sua Santidade permimec'eria e!T1 Roma. to (<i:foticiosq Cato!ico».; .. «um,.dip, na gemido~ 'dos, /JlOI'ib1.Í11do$ i º· A ;n;íes, CO/lvewãô }a Russia; ,ª·º passo que possibilidade ele ás salvar: . . de'\'ldo res.pc)to. Ao Papa,. eo1no ao: . 
. º?.tras palavra~, o. M1111st1·0,-do I.nte·. . mesmo sob as ·bombas. . . .; ... ·. 1 •. •. . sala, das . .Beatificações, o Santo Pu- que hip!Í!i)li.'onvidq· Sµa \:oz de fai·f . mais '·uma· ·yez M a,ientui,-âYa ·a ne- Que . Íili!g'Ué . dê tudo isto?. Si ,fa.. Vtiaúo de Cristo s0hre a. terrlj. ê lsU•· 

~-i~I,' ªº· Urugai afm\lO~ . q_u~. a' ban- . "Ccir;·ispo11<;lé11ta" . alega vá. tér 'obH:.. :, dre' Pio :xn. estava iala-ndo ,a· oito- toí· S'tipfomó tão .s'(\1i1e\ha:nte ·aó g'i::t-' ; . pui a,s :: ~ôlE'tÍes ; deilfa;rações dci. pà,; l!,,•1.-eja· filbcÍs sorii'os •. sLciim is~a:#,+ .' ccs.s?~ tf.~0,. P:é1r~f . ~os BisJjos, 
<l~ira ~o Papa ~ ~. pav1lhao d.e um:, . do :suas· info1mn·çõei· d~ fohfos ,do V.a .. " i cçntos•· paros dé1·ecelll-cnsnclos; :u1i1w to d~ 'yo(~·tie t:r·iinslíii'âaV;i'cl_e :sc.~s .'· JJa e dos Bispos alemães 13obrc a . liação Ms advem toda a riqueza es• como ·le,,,1hm?~ suce~so)·es :dos ·Apos. 
pot_enc.1a est:nl).geira, de .modo ,que t1càno, .a: qu·e 'og·cifçulos' auto\'~~11dos . pon)ha Manca pousou rro alt'l do ,,_,. coraçõcii trepidaptés;·· ,confu!1<lir.ii;1 existência ·<de· pmcgi.íiçõcs icligió- pü-itúaí, 'a j>r~sé11te e .;ii.Jútiü'ât'.<;Oiii. t?lrs··e: f'aitores:aô, rebanbo,~e ;Cri-":.-
sena 11nnatc1ot1co ;u·vora-Ja. numa do -vattcano declaram que · as •fontes- 1 d. · t ' ·- · · 1 · · · 11 · 1 ·· · · · '. · s ., s , · ·o · ·.··. , s · sa.~· iia•·, •1e·1uanha, , . '. · <iu· .. e·, como·. ,,,er. t·.a. co·ot~." .lo~.;· ..• 1· .se·;,,,.. .a· ·. ·.to·,·· a~s. s~cer<.lotes·, · .. como · m. 1n.1.··t1·.o~ . . · " , · · · .' · .... · • .·.. . · · . . . · • · . · · ·· .. · · · · cc · e: erc1ope o verme 10 que ~e1i, .• os. so qços oow,, o.? . c.u ,., e e, )li ;t. '.l,0, · - "' • ~ ...., ,, ,., .., _ "' ~ º 
solemd~de de nac;tona.i,.s; <:)S c4tol.1:.,,;; men~1ona{las•sao d~sa(.TEJ~!tadas. e; ina,-. · .. , ve ·de funtlci:' iio tronn. poi1tifido. e•târ .. a ainargm•o, ae w:n.a. cxpcrtc1wa; .li",, Por to·nsegüinte,<ê 110S50 'infeliz.· solifitude dâ_; Mil.dr~ JgreJa., tie,,vls~-- }lU~ ~ao 91!·.Cn.sto,. revesti~o.s de P?·· 

. 'Ul'~gua10sb,s6d. rlevbciµd.,e, poilem .re:mir- !ª s!~~~-~r" COfO P:.V,ijiçano :ou, ,coni '· ' ficó1i todó o· tl!nipó que doi·óu :o di~-:. \'l'C por· céi'fo cl1:!'ódío' e sem. nfesclà de'. dc:v:e~.l<lec,far.il1'.; e1ÍL'llOSSa. . qirnHdiulll pe~ado. e de~~.a1:a .'iitei.Jlll: isei·iam .Q, : ~el~:,· .~Yd~Q(IIJ'~tne~tll dtV\JJ_O~L .~s' 
se a som ra a ao eira uruguaia. . · · . . . · • a, 1 •0 ·oin·eiito· ·J , r··n·co: i·e·s · ···p'oi'·e· 111· ··. so· b',1·-e· ·n:' ,·~·;,;;.;i·rá"' · ~1.1·"· · · ·, d!f-.. : doutor eJ·uiz ·da dou trina. e d.· is•,. , .·i.io .. ·~o· .. · ... ·q.u·.1·n.ha·o·, .· d. º.v. e·.·~ ... ·n·.· .o·.s."'. o, •·. ··co·.m. ·0 .·, .... 111st1t·U,1 .. ' .. ''oe. li ... e. e .• l.e.s1.ª. s.t.1.c. a .. s. e. · .. re.1. 1<.,•1.osa• .... , . · ·. .. . .· ·. . , , • Ô$ ·mésÍ!ÍôS . ·cfrc\i]Ô$. 'dec1âràtn 'i$i!'in·· · .· CUJ/$0 '.l'l!1<0IP., Ili O O VU ~ . "' ! Y.... u . 1 ' · ·.. . · 'ª"'" .. l: ,. ~ . " , " . .,. " . -

.. Ai está um~, destas \'?Xpti~a~õcs fundàf\Íçnte as ríotíci~·: quê se refe1;iam· . pots' ;µe Q Pàpa deu a Benção Aí,~.~-·. te e ciésenganadorá.. ·.· . . •. . .. ·· .,: c-iplina' catolreas;> 110 .pat'riarcado <le nenhum oÚtl'CÍ wli.is .• sa .. 1•aao _-·d·eve con10 .faJorcs; 1ndispensavc1s dl) .regi~ . 
qu.e. nacla explicam. ..se .se'. ;l\'CSõ~ .'. a Sj,l~OSW,i; . àfü7i1aiõe;. da, lt'ali4, :Ru, . : toH.ca.: .Ciíjnci~encia 'I, réc.01:dou jJàtt- 1 «:::Xão passou .oc.a.sí~o !llll 'q~~. ~ J:ii;· ,: Lisb()a, q\.ie censuramos a atitú<le de . ~er e é, do;. com.o filh~s."'110s. ;·~rtàr;. n;.er ~ :n:l'itntimedwes d.<>: e~pjl'itci d: 
af1rmadi, qu!! a l>ande1~a .do 1 apa. e , .. mai),_ia 'e•ttúngria s!>bre a, l'llédiação .da ; , sàdi.tl!l.(lnte :em sentido discurso .·o pn nfio. iiprovcitira. e transformai·a Alfredo ·Pit11cnfa Cl,)mo incompativel si· ál~á~ 'digiio~. déste iioi~(Ílois .qµii~. Cr~sto,:na)e11·a.. . · . · · · .. ·: ·; · · . · 
perigosa para a· saude • pul1lfoa. po• :' Sall'ta Sê p'á'rà uma' paz êm $epal·âdô. ·'Etfho'. .'e ftêvu'Ío. Mons: Albe1fo Le• · ' cm :a~lvei:~eh~fa, cni n,11@i·fo,· ém· pr~~:.;; con1.os .el,im;i;cs de çat.olico; .que não remos mostrar. ·.· .·. 0 catoltco• verdadeiro consul'.llJ·a. • 
.dendo· causa~· ~pid-0ntia·· de tifo, fl Um terce.iro· .jnfpt.ri,e' a que os:: c~r .. '.: varie,·Jfoncio ApostoHco 110 .UrU$'Jai, g-nç:lo .de paz, ·. • . ' .. . . . . O T-e.conhcceu10s · epmo au~o.r cafóH- Aos filho~. pôr .. oÚlcq; ,~a:í-u1•:1i>e como CO\lsa a: maif natural, ·e rli;to 
desculpa ·te)'.18. sido me110s .esfati'I!.· culos· do Va.:lcano negam . aute'1ticid11~. ·. ao dirigir.se. à. assembleia reunida no Sen . pcusàm.ento santame)1te fi!-;O co, ellí hal'monia CO!ll a, mentalidade divina, é: impç~to o Ae~c-i: ele ~iii~r,, : se: Ufana; ~e'· se colocar ·,:sempre ':J.0 · 
1J)ada. Se ô sr. Ministro.· dos fotcrir,". de é. 9 difun~i~o pe!a :.3DN:a, agen~ia, Clube Citolico . de '!1lontev.ideu pal'li· . foi, corno ê sempÍ•e, o pr-rtõamcnto ,la da Jgi·.e,ja, e .q\l_e. O tlcnunclamos .co-. rcspeitiir. e .prestar, _' obedieneia: a lado .qe• SUâ' mu.e:,:;q~e é a'Ig'foSai Niici 
do Uruguai .em ·. vg; dague!as. exp'. Í· . alcmi,i., 4_ . l)Ot!Cl,l; a~s~raxl,i . ~Y~ .~.1111 , ·: cometnoi'ar:'a· Fosta do. Papa.- ... .· pàr..' 8n<;iclicas, .. rnensa)l'ells radiofo- Ili Os. e:,or,i tor .. •perigoso pa1:a- . tqdos . os S?ll~ .. prOJenitorcl!.· ~,ão,·: 111e_1w·~ .. po:,jF, ·llJ!l ~veltl •. a idéia de pe~ar ou po1· . e1:1 
~açõets; _ti v~;sed" siiripltesdméirt~ .. l~océj/'' í: ~tit~CJ~s:~~!erJ:i-~\;,"\lr:\!i::r: .. · «.() con vHe· !J, paz' "'7 f ,;ir111~1 ás ·pa~.. nicas, ~lucüçõ~s, ª· rei.~; é!). rd.eáis, . rn- q Ue: .p~ofe~sam ,a fé catól icu • . · tt l'OS, nao, menos .1111pera,j;1vos; ·' em- du.,,~da~ ~l1;1 ou. out1w ponlo da.doutn-
'.4'?, ena ~{ln ªlY~n a o J!:~l~ ~~,r : Harolcl Tittmann: Eiíc'ilri•égaclo difs'ne:.., ' 1.IJ.Vl'a,s qu~ ~o ._ent1:n1· 110 O,$~,lltltP:.P1·0-.. cerdotes;. péregrino$, es1'>.osos, jéi'l,',;HS,. Como, se vê,, unilliteralíd!lcle elll bora en1 sentif]o, l~tt>.,. ~e, '1,Ó~ · 11fi~u~.. ná;.eaeólwa .. .Nuuc:a·,:dirâ. ~poio aque-·. 
damente ·su~ ·c~~(lufa\ ,P91eJ11,.,.9 UP.··:, . gocios 'dos' ·Esta,dos ·un:!aoS' , lirite•;a · nuncmu. e, d.1strngu1dQ ~"relado ,-;-;,- clvlll,. rneuinos; doentes, todoR falam. !la oaz. tur1ó. Odiár ó. comtii1ismo, od.i/l~l0. ·;i;. ram os deveres,. que· os fithi,s éspj,. , lc:;;; ·que 'Se a;'Vornnr em Jmz,~s,,do·:Pa~ 
:rer separar'· no ·PaJ)a ··o ,cl1efe .eole, ' Santa . Sé," haviam sust11ntadi; .. largas .. :. ~µblime d(). ,cóu, ileS:eJo de h1das.:1~. Ceri1mnius propichitoÍ'ias .de aiistém fuJtdo, ei,ergicament:e, , iutransigen- · rituais por,.ad~p~ii!', ~~Ili: com.~ su11-. pa;.ou M5.-Uispos,: ou,'de . .qualquc1· ~ll· · 

siastieo do' soberano;. ·~ criai· .11n)' cc.-nversaçaes a respeito do bo!')'lbardqlo • . ui más b:ern: iiascida:. e lietn fo1·1nadas,. o '.>olêi1e ·~implloidad~ . RJ)Óll ioga 1: a temé1rte,. ;·. , tnetfou!osameutc: . : nada mãe, ,a santa Madre J ... rejà/· .. · ·'' · . tondade··-0c]es1-0.shc:a: Pclo ·contra)'JO ! 
llionst'rengo ··absurdo.:·· ;"qu~ só· psttc ele Roma. · . : f'1·u.to·<1.11 jµ~tiça. e dii, · caridade, :vÍVÍ· I!etis· pàr4., o V,<iSMt\ÇO dos r~.~is .fa!e;, . melbo1;, J)é~gostai:'ése: por .,fo.to: coni '.l.'udo que. a .. J.grejJ,. 'cótno nossa·.'. . será semPr,e 'a'rduó defensor .. tião só 
existir' rios· djlsvfüo,.,do. 'ri,iais Cf(Í'eiLo ~===:,;;t===:;,;';;;.;:==p;=~;,:,; .:; fiea todiúi.' a~ me11siigeus. que, P Pàn,i , ctdos dev1clo ·as cou.tenclas, pa)·a ,11.J. (>ta~õcs, pela Russia, nada·. ruais. ei:- miie, de bélll. no~ féz/é' ·feito rió. ês:-• da,. doutri!laj 0 <ionio tambem· dccidfrlo'. 
sec:tarísmo·· ,·,·. . . '·. . . . . ·' .M. : .. · .. u·. , . , dirigiu de-de o primeiro ll1\llllC11tO f'Jl ter. a 01·aça e ·o~ cdn•olos éele· ti . nulo,. ~obrçtu4o pÓi·que estai) Ol'á~. pi rito ê!Aqúele,. dé qÚe o ·Evan"'elhiJ·· a11'vog'adô .. dós·: titulares da hfotaf;; 
.. · 0 Papi: po~Q\11l··é':p.apa; \iórque é UM CATEQUISTA' ·. . OOEL : .. : qü~· o· ~Q~tuar das dissi<le1icias k. : pul:Íl ()~ cfo~tên-à~los, ;{ p:·oiug-:s, :~:. ções-nufl:Ca•fOi'Mll, nem podCl'L!lll) ser afirn1ai. ter nos amadó; at~ o"' fifu,· . qiiiii.- eclesiastica.. Não. adn1He; qJté' 
O· pai'·comulI! de ~()dos ·os cristãos, • · '• .. '.: . .' ·. Íi ·. ·:; ":; zeranvlhe ·.,._ .ainda que sem l'IHlUll~ . desco11Í.êeí<lo~· ·.ei:rai1te.s pór'' .. t<ÚT:lil pclô c<imLllliS!r\O, mas pelo ·PO·\'OJUS-.. isto é,'até ~ mort.ri. 0.élo niri.fo riatÚ, em i!Ul!--'prêsepça· ée 'fale <!ootra.''0 
))Oi:qúe :é. I) ·. cliefe ·visivef;i(1a !<>'reja ' ~egund~ !'ela ta. a. revisfa.' Th.e 'E~11,:-·,.::. ciasV ai ·sohrehum'anas esperan,•as. ·~ estran,,·eÍ!'af i para· o'à· pl'isionéiros . $O, :Censnvnr. J)Ol' i~to . o:. Ponti.fiee~ ·: rar.·.'o mais sé.,.uro, '.:q· ue :.li"'.· a ·mãil e . Sànto '.1.'ad ... rê; r,on. tí'.á· s.· 811 '.. go.\rerno, ...... ·.. . · , • .- .. ' .-., .. ·"' • mmer" -l1r1gida .. pelos padres jesu1tas. , . . . . . . . · ' .... · .· · "·d· · ' ' · '. -.. .-.r·•·" : .. . : 1 j Ó • d. d . . . . -· . " "' . . t 'd d . de Jesus Crl•t~· ·11ao· pode• ·cs•·r S'll >t • · · · · • ·• ··" , · t · n1 t "'· t s para to os ·aq1.1elcs ê1\ 1n• ·q•1c pa(le uac a . •mais ·. iirno e rep.rova. ''·ª· o, · f1· lho·, ··e'.·· o·. a"". or, .'.a·m .. or· ·.· 1·.n·:.o· 1·1·d. ·1e.1•0 •... · ·co.u.r.a·a·' .• ·a-.uto.r. 1.a c•.,dio.c·e.sana· e ~u"'d. ' . . . . . " v, .J . '\ : :. ':' - : em . .Biimbaim,. f~lec:eu na àlgiir:iá:·~,;; : pl'crg{fO<l :,«ll~ e men es e sa.n,, \.eu .. :a. ; : . . " ; \ . . . ~ - " .... " 0 .... 

J_eito a .qualquer piü~?" '{)otj_et,bum:t- . ses, em. Jaffna,' 'tià .. índia;. ufu . .;.eraa.:· . <ley.rtst1tçotis; acUl)lUlador.a~. cle d~~· .. cem. e .c~?J'ªlll ... ~s. ,c~lam1da4es ,la Afi~mar que üa Alemallha, .uão ha- . nal,' ii-réstrito é 'indestiúétivêl: Pa:. Mtermih111ôés; côfitrá :o ·'Clero e ás 
no espl·r· '1tual ou '·enip· oi·a· ·1 ·-'na-" po,Je · d · · · • d 1 · · d·· ... ·· t · · ·' t · · ·· · .... ,.·." ·' ,, 111ot•o·n· ·u.n1e11to · e 1·u1·na0 n1ata1·1· "l., u · · · · ·-. ·• t · ·· · ' ' ·· t· d Y ia .e nã.o. ha. PC.rsczui,.·•ão· .. rc!iiios.a · · 11a.r.t·~ .. · da· ··11.1a~e· u1n·a d .. º.ª·· 1· "'".".·a· .. o·.•·em_. ' .. · 1·1• ·. or.d~·n° rellg.1"0.·s··.ª··.s· .... .- .. ·•· .. ;:., . . . · , , . "._. ·. · .. <: .~ 1 .· e1ro mo e O· . e· ca1:qu1s a. ' .. • ,, .. ; ". ·- « S .· ~-.. " ~ S ~ .•. guerl'a .qllC. U(\Q c.rnnl)tl, par.a,. 0 os ~ ' - <> ~.... " " ' 

ser subdf to d\l qu.afr.1u<!'r<g;)v~r1,101 ,'lJ o : Ao Jrest';ir·: '.sei\içê~,-dul'áji(~ ,·qJ:íi~,ê.' espiri t.?r,i i~; · N»<li se pe:r<ler!o, • e0111 · a·: i 111ployn ,dt1,. di vipo, :w,i~cricol'dia : 0 é datdnosti-as. d,e unia unifate1-ii;lid:\, · mit~s. ao fílho, àos. siilià. in'térésscs,. .. . Fu'nle ti'ítá súlls conviéções reli. 
:!)Ode estar sob·, o .. 1mp,mo de:; qua 1- ,. aneis naº Mis§ã'i,'ém·: que se enéo11n·a.. • ,: paz·,.;1:ç~oM1.ndn va Sua $a11\1d;t<le 1u\~ dom. (liv.ing .da paz;, l(~ç·qriJA. ,1 /ó,,. <lejhocante~ que além de injuriosa quc1· 01a.terfais; qúiir· ·e$pirituais. :Es- 1 giosas, n.a prática será o queinà tco• 
quer legislação :~ú' ~nsfüúigão, •;iii- ,: va, êsiip ·~iiJiYbº li 'fai:ia·=tolft tão·· pro~" ,·, quel~e·; p:i:lav.ras ;, tudo po<lrn ,se.r (;Olll .. movirla O· c?ÚJOVedorii .. i11v9càção .. ,•o·. para. .9: Epi.s?•P.a,do. gci·ri?a.nit;o 9118 . ".•s. '.. ri.a afirma/ isto é; católico ;às direi. 
da ~esmo eotes1!&t1ca; ,eµ.i: outros • funda d.evoça~ (j\l~. erit "."drl)irw~ por . ,. O, gne. r\-à,; que volta.i'.iaru .a·s. nações a. .': Crucificado; cf ué . íu+aiii:011 1.aú•ip1~~ '. tantas,V!ll'.éJ;\·. nfir,inou o contra do,,. 6 . . . .. . . . . ·. . . . . tas;":eumpridor ªº~ sifü'sdêvel'es ré.i . 
termos/o Papa, na~ P_o.rle • d<o!IX~r, de :;' todos1,o~. •miss1ó11arw~- · · , ; .. .- ".. :·, :. e.;, ';'. ,: enté1ú)er.se :e: 'OS· <>'O'i'.crna,Hes a. tra---· . , silenciosas d:~ as$e,mblia q\te a·,U\l- 1 u111, •lfltrâje . pai:a à• santa memoiia. <la, .. pÓr compÍeto. · s~:: aÍg~~ ,qê, s~us. ligiosos na•. farnma: e· na 's·oeie.dade. 
ser sob'erano,.- !;,e.:; :em,: ~lgu_m: .. tp111po ;. ~.dv.iagens periodt!C···;J· S,.(1~.~ real:tª":· .. ,, tar: <r.·;.níúnõo" c!J!ío ·d·e·.venerar,;;io (;'. ., via:: .·<,Sê11 .. !i.'i>r,·. ·.ª pâz tj.ué. v. ó ... ·.s q.· u.ises~ . ele., Pio j;:{' autor;~dâ Encíclica. ;<!~lit eleméntos .. for apt'o'l'~ita,do .... para. a 'Tem eoilli>;•hi;mfo, sêr cônviilâdo ·pari 
de Sua hl·s·tor·1·a··o Pa·nado· u-ao· fo1· "ª pe, uma para O'!t3:.-r~ao.,m 10~··· ·• ·• ' ' ··· · 1 t. "··t· ·.·,,,· ... · '" · ·t·á· .. , ... , .... .- , .. ·.,,, Bt.C't1e·· .. 1 ... 1<l: .. , •. r·· .... ~_.So1··.·.-s-re'· .. ~ .. ,.·.' . .'cm .qu.,.;'i.o .. r.am· rcc0.n.stl,u.,,ã.o.,.d,;.A.lo.roanlia ... de.n ..... · .. "'.-.·.·. ·co·o·.pe·ra·r·'.··de.·q·u·alquer·modo· .n·a····rea··-, • · , . , · "'. , • ·· .l naria,, p~aticanclp llrch":?linei'it(L'a'Jiàla.~. , ansieMãe, estremeceu· aô. tco { e.tüo ; es ~n ~·e o$ ?º.m~nl! e~ . ll)9l·,a; ,Jes~ .: ~ ., ., .., • .. ..... ..,.. . _ 
efetiy~mente sobrra~10, isto, ;~e dev:i ,, vra. evá~g~.Jicá·,. 'nao·~çõs't\/,tnâvã'. levar·· . iluminadós. e patií'r111iJ~: trataincMús ... susc1t.a1-a, pmno Vencerlor(da mor~ csfü~·w.a~isadQs .. t?dos' os ~l'l'OS na- nhã, infecionlll'Á tod~ il obr11, e tOl"• : Jiza.,:ãõ ·dos. plliriôs. da·. lgr~ja; q1fo1' 
exclus.iv~ment~ . /l·. prepo~e~c1a e a i:· consigo, , mais do: qúê· 0'.,'estrltáinê!ti.fo .... , Pl'ónÚµÍlià~ós . 110 uómc · incsm'o · <le . , te,>( ç~te,i11sm.Ji,na)jµôtjt~ tfa~qµíl'.i$. : z i:Hà.s e. 'fqrmá}inente de.nunciada a narâ i~uti} ~·vitoria Jlío,. la,bori.9~11,., · na . Par6qjíià, . qúór ria ·: diocese; · ·nii 
u~u,:p1~~0, P()t~ .~ s0.be1,~1;1a J sett : indisp~n~avel para "~eu .. uso·:, ~,~sci11,l, , Detis, ::e,~êiii iembifr,go·, ,rési)ci!lderan~., .·. a ten-? é o. ,u;iai·>,, .;:.;.: .. : • . · · · .. · .. : .•. , ·. · · · per~eg!,l\Çii!). ·rçligio·sa · m·ovhla. pelo mente lilea,nça.da-:pelois·: aih1dos.: Com,· apostolado; na 'ob.ra da · prop~ao,ia, 
chre1to _1nher~nte.:,e ;]n.~11epav~l. ~ ;:,, alcl1l,, A7 '~!~:(!~ .. filJl~~~~-- ~Jr.!1 ,,sçr~.lll., ;: r-•l; '. ~··.\,·'· ' . ,., ,,, , ~ ·"' ,, .,,, ' ' ·: ; ' . . . .. . .. nx Uefí.éh., .: .. ~ ·. ,' . efeito, a Verdadeira vitoria deste~ da, fé,· ~f éni q~iilque(dô{multiplos. 
soberama é p9rtaoto· tao umda a í'd1str1btilc?os entre os conve1ticlos e as . . .. " . ,., .. ' . . '· não:co.Í:iíiistirá: em. m\lW;tra A{elni.-· setores da A,:ão·CàM!ica:, Sempre· 
chefia ela l~e)à 'éóriil aAíiátid'à'ae .à i, cate'Cttmf!{l0$.:~. < . ,c_;é? ;; 'ii ' ·.; ,; ~ ., ;,; 5 . . ; .. :: ;,: .. : •. ~ . ·: : • :: '.:: ,J()HNÀL . . .. . . ., . .. r ' . ~.~õ .. ii&~l'çi11'Qs!'.v{ixpr 4(. Coffsta é· nha:; ·nem :.em emp~bretie-fa: ou bumi- . dará' pt·ov.a '. da sua. fidelidade, de . 
luz. Poi·e~," ela·:·{ afüdã.'. ,i;iri :Im.v~; 'I Viviâ ::e~t:t ~$ 'm:orâdcrcs' dll'S·~c:ida.. ." LE QlO NA ij.t;O~-.;.,' :C;A:'f 0\:,lCO ... , Assinatura Cr .$ 2 5, 00.· ra I' cÔtii Í1i iiiü: :•}pi:!li1stio a l)otic.ià. de. . llir.-la, mas. cm destrpçar de Ul')à vez Slla dedicação. de filho à sua mãe. ' 
1·ativo Í!l.etutav~J' da.:·u»ívc1·.salidi:iJg, ijd~s que VISltava CO,!llO se. fora \lll) ha"':··1 .,.,_. . . . .. ... . ,,. q~~ s.o .. pJ~11{'!;jp'1):i' ·.ã1teraçõe~ lla r.re- por.:todas .os rep1·eseot'antesi. elo ;es-. Os· interesses dela ele tomará a; 
da- Igi:e,ia, D,e'.fnto,:s~,.ii'.'Igrejà .é 'tb1t~nte do lu~ar e_t:abalhl\va,.com ª sej1te J~J.r~tul'a·,p.ô!í'tiea·.aJe111n, -de pit·ito lllil}f!l,E.J:,11gã.ç,_tLProlti~J11.J:!.te pefti>.eos fa\'orecei-á:Coma 1\faqre . ,, . .. .• · , ,... . ... ·t. ,' ma10~1.modest1a •. atramdo, .Pala, .Nosso, !\d,i~;; .. .. '·.': :, ·~'.· :·. ' 't:: , •. ·• . '., , ..... o·· f · .1· • • a· d · · ···· ., ··- ·t······ --.- ··a·· ··· ~- ·'1:' ···u· · ····--·1r· J ;j" .. · 
u~ve1~a1, e se Q_!>,~P~em.~ mun~.CllO ,' Setitior,.:fi;,SÍ!ll~~tía{,~: .. ~,.~".V<;'l)iade ·:: , .,,,,.i,I.!, ............... • • • •., ., .....••.... • • • .... , ..•••...•••.• · ... ~' 01·1na a ut'm1nu1r os po e!'es O sr •. que vem riu11 •. a11 ,o ll.8 +-l'.e er1cQ. ,; i:re 8 trabalba;·com ela se··rejúbila, 

do: P~pado é ta111bélll ~'n;\'!er~al,:.,º~!11 o : dos/imàlS' rudes ' !)OrljÇi)es)· mdus;·· ., por ·1' :.····c.1.·_·1· .... :u1.···.·µ·;:·A_,_.A·.·,-.... · .. D:·:···:.:_:.,.w·:.;:·:· ;.,··· .. :: ·~ • •.• :· .• ,:!·.··~·,,· .. · .... · .• :.··,:.·····.·~;·,'·;:·.·_·:: .. ··-·.:···:.·,··:···.·.·· .. ···~···· .. ··.·,· .. '. ··.·•• ..• '·.;···~· ·.;··~_.· .. · •.. ··~·.· .• • .. ·.·.:~.·.·.· •. · .• • •• •• ·I~.· .• :·.·-.· .•• • ·.·.·;·· •... '.::.··_: ••• '..·.·.:.:.·: ·:···,··.···.'.'.: •••. ~-•• ~ •• ·.····.~.·.·,·:';' ..•• '. •••• • .•• ·.'" •••. :·.:._ •. • •.•• ··~··:·····.·.·.·' •• ·••.• .. ·.·~.~··~·'. ·.;;.,:'" .. ·.·~ ••• ':'~ ••• ,.·.·.. H~Uçi;..: .. )rà.ii;;f erioào.~os cm .nari~ .. a, :al·i tler, paisando por •B.isma r~: .E i! t~ará parte nas suas lutás; 'nós· seus. ·. pode estar º· Papa ,SUJe!tO, ~s, lllJltll· :; sua::, paciencia •e' ·:à'tabTiida~'·i · · . ) . . . - , . · _ _ _ .. - "~ . .., pa1•a um.a ,().u .. Q,l.la~ _'eonii~sÕçfgrtl'l qQa quçr · .J'e.rnan~sce~~te do _.reg1m~ :[ sófri~ehtos; ~in niná pàa'vrâ:' Sente 
f)Ões de. ·govei:nos, de'<pai'tidos, ·:-0e :j Matf.ís :,..,;,;.às:,m.1 se '<ihanÍaVaif)'.•'.t!ate,. 'l fu'tiêiõçnfla'm·: no.·Jado dó ~abínete, , uaústa: podêrá,. ,tornar' iiiútihtodo I com IÍ ,!gi;~.ià; ' Sent1r·com··a' ;lgi-eJa 
fações 7 Ao oont'rarlo ·-aos0·outfós Es- ':qui;Ua· .. nàtivp -··'eicplica,va aos, .. seus :1 . . ' ,, ... ' i • . • .. . . • . • .. .. ". ' i e êomo. qµJ.:én{ éoii.t>,i'trreúcii• COI~ ~~- e~forço que oeste J!CUtidb sê'v-ifnha: nii'rf niei-10~ fotenriiv?inenté/ como é) 
fados, poi$,. o E~tad~)?ont1fi<li9 ,tpil· f. irm~o~ .. ,.cô~',!iinil)l}Cjdade. il'' ~outriira>e ~l:'5'r ~·oo , • • • • • • '.' • ""' •' '~" ;·, • • •;"' •" ~·· ''' .. :. •." .... • · ~ ~ , te. 'Cpm · efeito, pórle há ver ai um a. tentai·. . . . maçori sente Com a maçonaria, CI 
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São Paulo, 15 de ·:Agosto de 1943. 

OUCA A- WZ DA ~CIENCll! 
O ilustrado mêdico espékiálisfa em Sífilis e molestias d~ 

senboras, Dr. Heraclito Barbosl:j, de Souza, rua Francisca A};. 
mei<la,171, Olinda - Est. do Rfo,_ atesta os excelentes resulr 
tados obtidos em sua clinica paTiticular e hospitalal!, 13empre 
quP. i'.~O_rl'eu ao 

í~laff!nJ!!J.at 
para tratamento das doenças ôe fundo siíilitic1.1; r _ 

A impureza do sangue é responsavel po1• muitas formas 
-de 1•eumatismos, arteriosclerose, f éridas rebeldes, -debilidade _ 
~ -magreza, dôres de cabeça constarutes; eczemas, espinhas 
e outras molestias da pele, doenças- do coração; etc. 

Siga o conselho dos esp,eclalistas e se valha :d-e sua expe
riencia, fazendo sem perda de tempo um tratamento de san
gue com es,te grande auxiliar ilO combate à_ Sífilis, tant~,S ve
zes recomendado pela distinta classe medica, N. 65 -EC 

O EPISCOPADO BELGA E O NAZISMO 
P. Arlindo Vieira, S. J. 

E' digna dos maiores encomios a 
,iobre e decidida resisteneia que o 
Clero cátólico- vem opon<lo aos dês• 
malHlos das hor,das sinistras de Hi
tlei.-; 

Aiacla -há pouco comentamos, em 
artigo publie~do num dos nossos ma
"tutinos, a desassombrada Pastoral 
<lo Episcopado alemão sobre as ela• 
Jnorosas injustiças e atrocidades 
sem _nome de que -.im sendo vitimas 
os povos que gemem debaixo <lo des
~wtismo nazista. 

A sorte _ da Belgica não é menos 
lastimave! _ dó que a de outros pai. 
ses oçupados, a _que se referira01 os 
'.Bispos -alemães. A 21 de Março Jo 
<:orrente ano foi lida em todas as 
:igrejas da Belgica uma Pastoral do 
culto e ,esclarec_ido Episcopado_ dês
se desditoso_ país.· O Cardeal l\Iercier 
teve- no Cardeal Van Roey um dig
klO_; sucessor. A destemida Pastoral 
foi publicada :no jornal suisso «La 
iLilierté». -

A Santa S!3 envidou todos os es
forç~s atira.- de impeclir a consuma. 
~ão de ,dois monstruosos atentados: 
:i. aonscrição forçada de operarios e 
(lperarias para o serviço ele guerra 
nlemãó e a i'equisição dos sinos das 
lgrejas da - Belgica, destinados pelo 
invasor_ a se,rem conv~rticlos em ID<l· 

<Jttina ·4e _ guei'ra e _instrumento de 
m0l'te. -Mostra a: Pastoral dos Bispos 
velzas- quê _ esse apelo foi_ feito- em 
Yãó; _ O povo belga éstarreci<lo, revol
tado até o mais intimo do seu ser, 
,,ai séndo de, todo em todo despo,ja
~1!) de seus maü;, sagi:adqs -direitos. -

-Recebeí-am os Bishos belgas com:1-
11ica~iio das autoridades de ocupa~ão 
(le que ós sinos -das igrejas vão se~ 
1·equi.'sitados. Já fornm baixadas or
.:le1ÍS nesse sentido, e os novos vau._ 
<la los arremetem - furiosos cont1·a os 
·vetustos - "ampiln;11•ios -da católiéa 
Belgica, · despojando-os dos bronzes 
sonoros que_ fiá seculos vêm conci
tando os fiéis a catitar com eles as 
glorias do Creador. «Reprovamos e 
condenamos, em_'nome da religião, a 
l'equisição dos nossos sinos», g1·ita1J1 
indignàdos -os Bispos belgas. Foram 
os ·sinos çonsagrados- e santificados 

-pela - benção_- da lgTeja e po1:tanto 
destinados irrev0gavelmente ao cul· 
to divino. · 

Lembrain eles que a exproprial:ão 
~os sinos constitue uma flagrante 
;\,·iofação do direito internacional es
tipulado na, Convenção de Haya e 
sancionado por- todas as nações ci
~ilizadas. O artigo 4ü impõe à au
toridade ele ocupàção o deçer de res
peitar o livre exercício do culto. e o 
ai·tigo 52 Ihnita a f()quisição da pro
•pdedade as necessidades do exercito 
de ocupaçilo,- I<'inalmcnte o artigo 56 
pL·~co1iiza a completa imunidade ,los, 
~ugru:es sagrados destinados ao culto 
e de tudo quanto neles se encontra. 
A historia consignará pela primeira 
·vez 110 curso dos seculos tão mons. 
tl'lfosa prof_a~ação, contraria aos di
~·eitos _ manifestos e reconhecidos da 
~eligião. 

Decl:nram os Bispo;; que toda -co
la_boràção ua remoção dos sinos <las 
Igrejas, é, -em consciencia, gravemen
te ilicita.,, Pedem aos sacerdotes e 
a.os fiéis que, nesse particular, mau
tenham uma tranquila atitude estri
~amcnt\tpassíva. 

_.,\_ profanação- dos sinos sucedeu 
outra ainda màis _abominaYel: a pro
tfanação dos_ templos vivos de Deus, 
(le indefesas creaturas forçadas a 
trabalh;i,r,: longe-_ ela Patria, em prol 
,le seus mais rancorosos inimigos. 

- Voltamos à barbarie dos tempos pri
mitivos, a essa brutal violação de 
todoso~ direitos, tão malsinada pe
los qu~ ainda não perderam de todo 
o senso moral. A Alemanha nazista, 
~oerente com os· postulados de _uma 
filosofia satanica, espezinha a dig
nidade. humana e saciona a mais ne
~>1.·a _ escravidão dos poros ,;encidos 
pu subjug!l,dos. _ 

- «Ao_ mesmo_ fompo - dizem os 
-Bispos _éonster~ados ..... leva~se a, ca-
bo nesta naçãq' o que se conveneio-
11ou chamar «mobilização do traba
lho belgai>, Foram_ baldados os ve
emea:tes protes-t<1s dos Bispos, das 
autoridades judiciais do pafa, do Rei 
~ da Santa Sé. -

Há -ai nina nefanda violação da 
lei natural,- do direito internacional -
e da moral cristã; 
_ Nenhuma consideração à dignida

pe essencial e à liberdade da pes
~ humal).a1 ao.-liem e~ta:r: das fami• 

lias e a sua honra; ao· bem -da so
ciedade que fatalmente se resentirá 
dos ímpetos do ira e de odio impla
cavel -suscitados em milhares de -co
rações. óprimidos. 

~os cidadãos belgas ..:...;«observam 
os Bisposi> - são obrigados direta 
ou indiretamente a :colâborar' nas 
operàções -militares- de um poder es
trangeiró que injustamente -impos ao 
país um regime de ocupação -eni ex
trémo -severo, sem -dar a minúna ga
ra_ntia para_ o futuro.: Os operarios, 
e ein 'espooial as operarias,- sãó -ex
postos c_om f:requencia,; a situações 
em que perigam -gravemente -suá f"é 
e sua morah. 

Nem sequer conseguiram os Bis
pos autorização para en,viar capelães 
afim-- de P!estar auxiliás espirituais 
a esses infelizes desterrados: -

Cinicamente lhes respou'dem ns 
autoridades _ nazistas que tais medi~ 
das são necessarias -para proteger e 
conservar a civilização europeia, fo. 
concebivei paradoxo! ·Como pode a 
ciivilização ser defendida, mecliànte 

-princípios que significam a subver
são total de toda a civilizaçãó '1 Tais 
monstruosidades, c'o"ndenadas pela 
razão _ humana -- e pela. moral cristã, 
atraem -sobre o nefasto-_ regime na
zista- a execração da humanidade, 

Nií,o -admira que se- avolume _ de 
dfa -taradia -a onda' de odfo e indig• 
nação profunda contra os- invasores 
cméis, não só na Belgica, mas_ aiTI<la 
em todos os países co#quistaclos. _ 

Corre profusamente o sangue tle 
patriota1faltivos,e até dé -inofensi
vos si."cerdotes,' CUJOc ünicq '<:rime é -
defender os direitos inalienaveis de _ 
Dens e das almas. 

'Na, Belgiea, fi frente i!o movimen
tó de deci(füla reação !)ontra o terro
rism.o n~zista está. ó cler~ -_cató!ieo, _ 
ao qual se referem frequentemente 
os _jornais do -partido em-: termos vi
rulentos, cari·egados de tei:riveis 
ameaças_ -São inumeros os sacerdotes 
qu9 se definham nos c"iu·ceres e nos 
campos de concentração. A 1mprensa 
cl,,.ndestina é• mantida em grande 
parte pelo Cle1'0. Os que -caem nas 
garra~ d!!,' Gestapo_ sifo irríimissfrel-' 
mente conúenados à iuorte. Um des
ses bravos -sacerdotes, co1idenaêlo 
«por espionagem e ajuda ao inimi- _ 
go», e P. de Neckere, vigario de uma -
das Paróquias de Bruxelas, pou·có 
antes de morrer pode escrever a seu 
"\'elho pai- dando-lhe com 'santa alti
vez li. grata' noticia de que tomba,ria 
vitima ele sou amor' a Deus e -à Pa
tria. «Niio te envergonhes de ten
E(nanuel - escreve -ele ao, pai - ; 
vivi p;ira restituir a Belgica a Je
sus Cristo. Com .a níesm:a- divisa 
morrerei dentro -de alguns dias: es
sa é a sentenl!a proferida sexta.fei-

- l'a, «por espionagem e ajuda ao ini
migo». 

O sangue generoso de tantos ino
centes clama aos eéus e pede vingan
ça a Deus. lllais hoje mais anianhã 
soará a hora das reivindfoa9ões di
vinas, O- triunfo- do _mal -é efemero. 

Assim tem sido até hoje e assim 
há de sei· até a consumação dos se
eulos. Dcus __ não se ausentou, -c6mo 
Íl!laginam algu-ns, do tristissimo ce
nario de UIU mundo alagadÔ em San
gue e sacudido pelo vendaval desfei
to das -mais repugnantes paixões hu
manas. 

Os homens aninializaram~sé preci
samente po1• terem repudiado a Deus; 
l\Iilhões de inocentés pagam nesta 
hora tragica o grande crime da apos
tasia das nações. Tamanha efusão de 
sangue, tantos e tão ingentes sacrif1-
<!'ios prenunciam o advento de dias 
melhores. 

Deus castiga os quê ania. Os ho• -
mens, doutrinados pela lição do pas
sado, -hão de comp1•eendcr_ que é im
possivel edificar sein Deus. 

TANAGRAN 
· Otimo fortificante 

- - ~--- feminino -- exclusi
r ~ vamente feminino. 
- Mêrce de seus hor' 4, monios · . esp~ciais 

• Tanagran re3uv~
- _ ,_ . nesce a mulher. 

~ Tanagran é o re- -
médio indicado em, 

todos os casos de abatimento, 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro, cabetos orancos an
-tes -do tempo. Em todas as 

drogarias. 

EE GlON_:A R l () 
... ,,,._ 

~LO R lL E G f O ROSA R l)N O J O f, A, s ~~~;:N11::::;0,::~i!fi!'!::n~ 
P.- Valentim A. 'de Marfa, e. M. F~ , .GRA~J)E-, e~COLHA - E~, -Q:8fETôS : PARA: PRÊS~NTES 

!~_sgo~çG~OST~~ ~OOULNSADO_A __ GBADD2 Nôtai' que QS lllist'erfo~: gloriosos -_ Grânde varledàde · ... RELOGIOS _ dai'. -íliílhores --- marcas - suissat 
~ ., do Santo Rosa~o -s6 prlncipíalli cóm 

Ca,sa, Be,nitÔ ·t.o:eb· MARIA a. Pascoa. E_ desde aqtJele dhi nunca. 

dtainlla. do Sa.ntiSsimo :Roeario,_ 
Auxili~ dos Cristãos, Rétugio do gê
nero humano, - Vencectora, ·.de -tod.u 
as bata.lhas de -Deus! 

Ao Vosso trono, suPlices, nós vi
mos prostar-nos, seguros de CODSe• 
gnir miilericór~lia e de encontrar gra. 
ça. e a..nxilio -oportllllOS,- nll,S pJ;'e$en
te_s calamidides, não pelos nossos 
meritos, que não possuim,os, mas, uni
camente, pela. imensa. bondade do 
Vosso Coração Ma.terno. ' 

A Vo~so Ooragã(),J111~cllla.do, -NõS~· 
como Pai comum da gra.nde familia. 
cristã, como Vigário daquele a. qµem 
foi dado todo o poder no Céu e na. 
Terra e· de quem re<:ebe:pios-& sólici
tude de- quantas almas remidas com o 
a~ sangue povoa ;mo . munclo uni• 
verso; a.o Vosso Coração- Ipiacula.. 
do nesta hora tragica-da historia.· da 
hUJnànidade, _confiamos;. entr,!!gamoa, 
consagramos,_ não_ ,só a. _Santà Igreja; 

-corpo mistico do '\To~o -J_oous, que _ 
,Pena_ e sangra e!ll tantas Partes,,-Por 
tantos modos atrib)Jlada,_ mas :t&:m• 
llem todo o mundo; dilacerado p0r 
exiciciais di,Seordias, abraaá.do em in
cendios de odios, vitima dé - suu 
propriasJniqUida.des,.,» 

'(Pio:Xll) . •. 

o ROSARIO ll A voz DOS SOBE· 
RANOS PONTIFIOES EM_ PROL 

DA REORISTIANISAOÃô DA 
l',AMILIA ~ 

«Por isto, q-Úando mqi -frequente• 
mente se nos dá a op-ortunidade de 
receber em audiência os novos ca
sais_ e de lhes dirigir à -palavra pa• 
terna, -enquanto lhes,- oferecemos ___ a 
coroa do 1.lmiario, os, exortamos, adu
zindo -até -o nosso exemplo, -a- não 
deixar ,passar ,nem ~m- s"ó- dia,: sem 
recita-lo:o> ... (Pio XII) 

* !!: *-
O :Rosario... eis -~ss_e objeto_ sim

ple:; e devoto, que, atra:vez: duma, sé
rie de- f~ageis e fle:xiv_êis _aneie; sitn-1 
bolisa uma sua,•e escravidão de' am,)r 
e reune às dezenas; -suas peqúeni~ 
nas ,contas, ptenhes- de indiziveLne• 
tar espiritual... (Pio JII) - , 

O -_ R_osariot -segundo ,a --- etimôlogia 
da palavrá, ê uma_ corÔQ_ de _,:osas, 
que para todos -os 'poyps simbolizam 
-sempre uma ofei;ta -de amor, e um 
sinal de a!Qgria, (Pio XII) 

-mafa; terminam;- nem·- ,para -J~sns, 
riiss~citaclo,_ que 15obe triunfante e. 
assentàr~e à direita 'do Pai..; nem 
pará l\!aiia, qué arrebatada aos 
céus, nas azas ardente.!! dos anjos, a1 _ 
recebe das- mãôs' do Pai -celeste, -a 
eterna _corôa, (Pi9 XII) -

Assim · sendo, o Rosário de , voss.a 
vida, continuado -por -Uma série' de
anos que rós _ dcseJa-mos. long9s _ e. 
abençpados, receber4 seu êutnpri
ment_o feliz quan~o .cair para VÓS, o 
veu ,de -todos oit -mistérios, .'na glori
ficação -eterna e luminosa da Trin- -
-dàdé Sant'issima, (Pio XII),: 

-. - ' . * 
"'•:li A, pi~dad'e do _ povo · cristão tem 

mnitas 'maneiras- de honrar,, Nossa 
Senhora, e ·celebràr as suas · glorias. 
Mas sempre- t!)v:e uma: 'assinalada 
preferelicia ·-Por este seu ·titulo -dê 
Virgem do -·R~sario e. por este modo 
de im,ooa-la ou- seja, o seu Rosario, 
(Leão XIII) 

No -Ros'ario se .resume 'toda_ li. 'fé 
e se eondensa· como a essencfa ao· cul
to 'qÍíe .devemos tributii.r a Noss~ Se• 
ri.hora. (~ão X~I~) . • 

Do_ Rosârie>)eín-se _ servido ó: povo, 
fiel, em_ -particular- é em- puóilco,,- na_ 
Igr_eja; no :lar domestico, e' -niis' éo11-
frarias instituidás· sob -a sua iriivoca~ 
çãó; .• beiu 'persuadido· de,.que _nadá 
mélh:or_ podia fazer _ pa.ta réalçàr as 
so1enidadé$ de Marià e mer'ecer a 

, sus/ proteção e os s_eus favores; 
(Le"ão Xlll) · -
-·o Rosaiio, ê_ uma oração Bem -du

vida _ perfeita, pel~s -0onfor~s- '. que 
consegué~ -])(Ílós ,ens1nàllientos que 
proporciona/pelas graçàs 'quê Óhtem 
e -pelós triunfos,que prepara, -(Ben• 
to XV) - - -- _ -

A. medida __ que- o Rosarió_ foi; se 
'propagando, _os- .fiéis, -abrasados:;pel11 
_ 1nedit~ão e infláw.ados -: pela- prece, 
se transfórm~tn ,: de · repent~ em- -ou
tro,s homens. (São ,Pio V) -
, •_ Convem _ não. so!Íiente - à, piedade 

dos -partieulii,~; mas tambem às eir-. 
cünstanciásí-publicas do tempo atUal, 
resta)>eleéer /esta, -~aneira de rézaJt 
o'Rpsarió, no grail de ho~ra, que po:i;
taíito temp~ _oci1pou,_ quandó- ji,s; fa. 
niilias·não deii;ravam -pass~r-1.i~. s~ 
dia' S(lm_-rezarem ,o·· Rosario;_ (Leão rJ/;) Breve de 24 de Dezemb_ró' de 

·o Rosário _acords; em 11ós: a pere. 
ne lenibránça , dos benefícios contie• 
<lidos pór• 11:Ia:riá, $antlssima à toda 
a:-~ristandade: (Lllão XIII) · -As rosas dessa,· inistica -corôa -não 

fiiió_ as de que> se ,erigl'.inaldam • pres~ 
surosanüínte ós· impi<>S "tlO,mo>afir.ínâ 
a -Sagrada _Escriturá; ( Salmo 1;1Al): 
«Coroemo-11os de-__ rosas,,, ,antes que 
n11~rehenu, As· flores _do -Sàrito Rosa- -
rio Iiãomurcha;m; p~rq~é a, sua frés~ 
ctíra ê_ -continüai:nen:te: renovada"' nas 
mãos> dos devotos de )fa1·.ia,_ e a, à'i
·y~rsidade das idades, _ dos -países _ e 
dos idiomas, dá aquelas l'OSllS TÍ"l'll'

zes,. à -váriedade. dos : mátizes, - das. 
cores_ -e dos -perfumes. -(F'.io XII) - -

- F.razá a: Ileus- q1Je esta devoçãQ 
dos ~1ossos pais ~o,rne .,,. se'r honrada, 
l!~gundo a nossa• vóntade: ,,Que nas -
oidàdes/ nas aldeias e nas of1.cinas ; 
nà. vivenda __ dôs grándês ,como na _dos . 
humildes, seja •a; ,!le:vo(lão do Rosa1·~0 

-· pràticacl'!t', e-. reverêiieiadai,Qrie ó -Ro
sárió sé,ja: erri toeis'. a: parte a banc1..tl

, ra da: féeristií; e_ ,o-penhor,°!Úiguro 
dit .proteçãç,_ é êlas riÍis,ericordiaói <li-
t-inas. (Leãó XIII) / __ 

Deste __ Rosario perene ~ ~niversal 
yós participasteis desde a vossa. fa._ 
falÍcia. Vossas mães' VOS _eni$inaran1 a 
desfiar lentamenté pór' entre os vos
sos dedinhos de .crianças; as contas 
do Rosario e -ª, prouuneia1• _ as pa)as 
Vl'aS sublimes e ~ingéJas da oraç~O 
dominical e da. satida,çúo angeliéa. 
(Pio Ã1I) 

A e~seriei,a do _Rosario .consiste-em 
,meàitar os'mistérfos_-da: vhla-dé Nos
so S~n,h,or Jesus Cristo. (Sãó Pio Y; 
'Bula Con:sueverut1t:), - , -

O Roiiarió extingué a a propensão 
ao orgulho e-' dc-sti'Óe o espiritd de 
désobédiê_ncia, (Adriano V). 

-O Rosario, désenrolando•nos ·a Vi• 
da.· de ·Jesus- e de -sua· .l\lãe,- comp:ce.: 
()nde todà-& doutrina da fé católiéa ..• 
e é uma verdadeira profissão de fé. 
(Decreto da--·Swáda Congregação 
dos'Ritos, 17 de Setembro· de 18~7). 

. ,.,. . •' . ',·. . . . .' . ' . ' 
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, J~lharia pr~ferida -_pel_a · alta -socitdade. IIA·- -3- _ -oERAÇOES--

WAS_IDNGTON, julho, 10 (NC) 
..,.. , O <tNCW,C-'News»- serviço mun:. 
dial- de ,noticias éatoiicas,• editàdo, 
!}CSta capital: para: O!\ paísé; ide, Jfo. 
gua inglesa, recebeu_ de se,ús _éórres
póndentes ibero-americános _ in"for
máções sobre a acolhida· -dispen;;,a. 

- da, em diJ_-iérsoa pàíses,,_a, iníci.ativi{ 
da. revist& argentinà. «Criterioi. CÓ!l• 

tra o cinema únoraI: Publicações ca,
tolicàs de Cuba, Gu-iit_emàla, Piinamá 
e Salvador tomara.II\ - determinuc&s 
positivas- a este-respeito~' - ~ -

A INÍOIATIVA -

Em -junho a ;evista <.:Criterio~ qu~ 
é d1rigida peló ilustre_ éscrito~ Ex.Íno. 
e Revmo. Móns, Gús_t;_avo J._-Ftanées
chi, .e;.editáda eÍii..Bue"t;t!)S :Ah:es, . for 

-um'apelo córi_v~dànM-'à-- t<>dàs as: pn-
blicaçõéf clitolicás da- Am_enca ,Lati
na pára 'dirigirsf,le, ,-- JNãtiQ.pal te. -
gfon of-· ,Deceil-0:v», -- (36 Eiet , &lst, 
Street, -~ew .Yotlt: City, _u,, s; -.1,\.), 
afim de colaborar: nmna éiuzàdà cÓn• 
tia os -filmes imora,i.s: _ 
_·Est~mos co~p1~tQ.m'ei;tesegnros ~ 

escre_via eI1tão -«CriteridY> .;... µe _ q-:ie 
O cfoem~ _ im9ràl_- _é_ O, peo1<inimigo_ d,.)_S 
costutÍ!,es e efieá~ meío')le disso!n• 
ção social. ,A<;füta: c-01itra, ele _é- mn 
dever. Convidamo$'. a: todas: as a~sô
cia~ei patolic~s _- a tra.b~lbár por,. to~ 
elos OI) me~o~ possÍ,;ei1:f. pà'Í'ltjmpetli.t 
a e3,:i~~o de·: lllás pelie~1as} •• _ A 
pre_ssâ;o; -écotiqtufoa -~:O J1Íl~Í9f-:-meio 

: qúe pos$á bª't# p:ii,#,,o~tpr~~t~es, 
e -séi o ,_m.ereado -latino ârrieríêab.o -de. 
e.Iara -úm·: bom -«boj!\ôtt» -· aÓ:-~in'ema. 
imoral, -_ o.s _ que Q f~em v.eriio -_ que 
não é 11egócio 'e' -dêdiifar-se-ãó; a/ fil. 
mar co~o se d~.f e-~ •.• ,- -, - . 

'-E_stii;'. _ foiciativ.á. ;dij·- cCriterió:1>,: foi. 
recébidli. _ com en9nne i~tEÍ~ssê' ,paios 
eatolieos -dos Estados_ Unidos. -ci>:t• 
Giderà~e aqui qu~ se: jL-J~o l\8 
Deceiiéia~ dôfr Estádoir "Qhicio_s;- eo~
tiir. com () apoio eJetiv~~9~,çâtoliiiÓi, 
da_lbci:o-Americii; a_ emp~síi de '.tnO• 

:t:alizar _ PS-i'espetaçúlos·-PllblieÔS sé• 
t·á facHit'adi\- -enormem~ntê. : Numa 
carta escritá li, tevista, «é.dteri<», de 
Buen~_Aires; ~io _ Exmo,, i,. Revrno, 
Mons: John -;M.cCJa(i;,erty, S~cretá:
tiQ Exeéntivci da ~iitionaJ_ Lwon 
of J)ecericy-11, ~onst11,ni éi!tiiS: p~âv;ras: 
«uma coiabor.aç~o pâ,nillil~rfo~i:ia,· 'en
t~e as organizações de -Ação _Catolí~ 
ca da Americx ta tipa e a J;,egião da. 
Decencia dos Esta:_dos Unidos dà; 
America do Nórte,'Íaria mu.itci,-pari¾o 
fortalecer: o:poder da Lêgiã9 d~'De
ceµcia. Através· de -tal -:colaboração 
inter~àmerieana 'poderiíi . se fazer _ a 
pressão economica ao merêadó de ex-. _ 
portação, _, cie. -f~rina -sem_elhante a 
que já se l;Xerce: sobre O- ÍiJ.ercauo_ 
local ••. > 

Ao :eferir-sif aó :apelo: de :,<:CrH\!-
rio~, «para. linipa;r: o. ciinéma_:chf fo. 
àâ a- sordicie espiritual, 'conta.gios:.i
ntént~ envilecedoral), a revistá. ~Se
mà.nnrio Catolico,, de Havimâ, se di
~ige aos_ catolicos cubanos_ para es-

_timular, a qse ,aceitem '«Aigr11cniÍ_e -bJ-, 
-tálha, . cujo ,exito '-depe~e ;da_iimiíio 
dos mesmos ~atoljcos, -qê _'sua -vórit:Í.~ 
de,.- de ,seu' espírito' de -~cdfi~io~. -- ' 

Quem não ·vê que. a :diteeã~_- dos -
filmes ê nmà das chiv~s '.pará-, a re
cri~tianizaçãó - das ma~sas f; ,- ,-pêr~ 
gunta o 1'!S.e~anario,(là_tolici>>c~ -E' 
lllll fato - itcr1!$cerit:;i ..... «que , a 

- insér~vam: n.a c:Legião~; que_ ns Jistli, 
d~ .cf!9yeób , se incluam, não s6 a$ -
-P.êlfoulas da (lla;sse C; nias tambem a~ 
objetaveisre,pór ultúno, que a lista; 
dàs:pelieWas- que se tem dé boicota~ 
:seja,•lido êm_todas as igrejas à9s dQ:. 

'·mirigos~. -

-fil ____ ~_ .- -~ EM'GUA!fEMALA: 
grande maioria:~oa _:filml!S,' aindà' óS · __ 
elassificados,nà efai!_s~Jd.~;· câiéqefm - _ - . Pol" 5Ú'll, _ _'párte, o_,semanarfo catofi~ 
stde um 'conteudo : positivamente .ea- co· iYerbuin> ide _Gtiatémala, diz, deot 
tolico,. - - - ll!l~ de fouva~ a ila.mpanha: -~na oz:-i 

(A in~uénofa qúefe;rercet( ()'.'dne.. àem sexual. o pro):ilema é' maIS agu• 
ma scilfre a-sociedltdé-é'dé- tal 'g~àu-- do.,-Of-cartazes cmematograficos-qu~ 
~ ~dvérte.:... qtte:~o~_re,eia:~d~_ria o re.gti):arpte_11te pretendem atrair, exei• 
soeiologo' __ abord11,r _ nm. ensa1õ, .belll t~~do as ba~aii paijões;-e as _cena~ 
s~géstito.'os- 'espii'itii/'t-ém ilido'J;e- dos film.es,, estudadas para excitar o~ 
duzid_o~ pelàj:,roeis"são' <k. ta:ntà faia. -es~tadC>res, tu~ô conduz necessa-
ge~, qne fí~ :remexerl,do ,imeduifa. riarne_nte segun,dç, a frase ,de !Iara- ' 
mente ha)ion-cfoncia.-ê Íla,_subifonci- ÍÍÓ!i1 a._·«érotizar Ó sistema netvOS0.)2 
encia;',criând_ó .-_um' tipo _social.;caiit~ _e_a-~se-transbordamento sexual qua 
teristiéo ..• , 0'.~augé -do /dtforció, -a ~o :futuro ,poderá ser tido como ca. 
inocuidad.ll "dô: adulterio/ ~ -midismo - r~cterlstico/da. .~poca. em qué vive~ 
excitante; , 8 prtifana~ão e · âhU$ÍV8 - QlOS:>. . -

reitêra1:fico '~'-? ,_ liilijor ó /culto ,veli~i~ - - ,Aojissinalar o periio -daquelas i>e• 
no; à; -exaltação: dâ; aniniàl~d~d~ •são lieulàs ,q~ê ~úêterita,m filosofias equi• 
mottvos: sobre qui gravita<_o cit;tepi:'!,' VQli~-- da, yida, ou• apresentam céna,1 
t~:rarido _d?9; ~pi1,itO!!i ;aq11eff .'.:v.eit.i~ de yiolen~ia, mentirá e odio, se refe, 
gio -tra_dieional . da; moral · en.stã ,--tão - ra io -dàiu~- que delas tira -O -especta~ 
saturada de. nobre e idealizàdora. délr,- em_ espécjal. O- menino. «As emo~ 
austerida-4e. ,, - - , . -_ -_ : _- - ; ,- - -çÕ\!S Jieam sep)lltadas no interior_ ..... 

«Hollywood'é-o:,,gigant~cdáõiira,- _c/)menta•-_oAVerbum, ao citar âuto, 
tori.o • de onde-_eric~ixótá liodàê é11fa i:i@!le~-em·psiaq\ogia-,- esgotando q' 
rnerca.<1i>ria -ávariâc1a,:'.é-'a.,krt~Ha.,:c1e ind'i.\dd,uo e déstriiind~ o eqnilihriô. 
onde se !íri~nipüla, '.este:f,,mnérito··de de'. suas ,forças; não será raro qu0 
neo-pagairlsmo.tc~,,é'alí;'~ fl~·ner• . t~i~ 'iI?,"~mpam '(llll verdadeiraa e:x:• 
'fo;_vi~4A0c o:nde deverá/vir:9 "'trºlJ>a, --plCJsões_Jmtçlógic~s, muitas yezes,..crl. 
definit~v(!. •- ~ , . , . •-_ . · ~inít~,~éopio já·tem ocorrido variá~ 

-.tNão --nmrmur~o.s -contra/os_,ea. :vez!JS-~ntre nós}),. 
-~licos-/t1o~~;à~erim1:noa ~,~ô~t~~fl.11 -_, ·u.ii-~:--~i(~· coiiclni ,a publ~ca:?ãq 
o- ~§eJnUa?.10 ;(iA~M1~?,_ '.~ · :11ao::;:d1"', guatemalens,e,-,que todos, espeou1l• 
-rim~ .o que_ tat!l'll' este$ -~at()~t~s ménte-;os -.ca;tolicos, _ acolham ·a idéí~ 
1anq~1s._•~l~s t"Çahzam: ni1rnn&gnifi• ;é tenham muito em conta as orienta~ 
e? - :trãl,í:~~J\•-• , ; ~- -'.:_:e~to ' \pa,r~ , ÇQéS\dâ J,ig~; da-:D_ecencia, afim d~ 
c~d da ~~c>'-da·~~e~f~,~·;<:~~~ 11netos•einpresarios -,demandem do~ 
ta .nossa. af~1'.11'.\aç;o._)J~. ~!i'õteo.~ .R!I -p7;-0_4u,~res m~~hor1quaHdade.moral fl 
peJ1culas ob~tave1s ,~ iªt~1ea bn• al/t1~t1,oa ~o!dilmes, já .que, por des~ 
guagem forte>e ye.rst1as_1,va,\(lue, ,es- gi•aç&j- a.' 1:1ns ~ ·a outros em nada 0 ~ 

cutam _ os p~utores, ,-e 1Sso.: o .:Jlabs importa -a , censura'_- social se não 
em' Hollywpod, - _: . , _ _ - afetâ: a ordem -ecoÍiomica. 

1 
- -· -

~E,'. éoµs_a, â:v~riguad~, q~e o: met• _ - ' - - -
ca~o. tspeno~ameriean,o: _,, tão absor- . Q( OUTROS . ;p AISES 
\len.,te,,com~:o ;liiêa~; ,As~im:a,a~:io:-'ré• : 
prêssiva_ dos ,_catolioos iÍCirte;anieri;. - _ - ~O:Séinanarió «Âdélalite~, orgãoij~ 
cano(não:_+ · t~ô-f.êcunda, não-:o ;põ11e ; Agão' Cat9liea do Panamá, a.dera -as-
sãr ,_ enqtjantci_' aqui, : .na __ ,Àmeri~a dõ -siin meétnó:,1t inicíattva; ~ depois- do 
Snl, -- /IS _· éin~m~s-- estijo r!)pletôs;_ de_ a-sá~Jial&i os ini!,les _:que ocasionam na 
toda '8 c!assé-_de Iitiii.es. 'J?a,fa :apot• ·so"cieda:d6: QS filmes_ imoraisj _ adverte 
tolfoa :reclaniáeão dô 'Executivo: da -que ,a,- cruia-da oferece à Ação Cató~ 
«4egião -da Dec°enciái- para. ui:na açãÓ Jfo.11: um, campo · propicio para de• 
conjunta do, <bi)ycob por parte' ele mohsti'ar seti zelo. · 
todos os 'católic()S àinericanos, Ei;sa_ - «Q_ uiin_d_ ó: um país_ -__ se vê atacaclo-
união é impre_s,eendi vel, ~ é,, impera.ti• . - • 
-va. Vmit-,ca~pa.nh!J ,tê~az,. insisten:- e111prega bstas __ il'égras para, prote .. 
te, -vidl,-,organizãria os catolicos_pa-. gér-se,: N6s. católicos, devemos tam~ 
.ra boicotar em:bloeo ao:êinema _iino- bem empregar !IS listas_ n~s _pàrai 
:r;I,; I<'à}harão muito8> .i,ortn:Í º~',!!e• prot~ger_ no,ssa: religião, nossa:_mora~ 
mais Tesponderão- gene~àmetite • :, ~- e nçsso;pâtrin).onio»; ti:ssim sé--expre$-- -

O .:Semànario Catolico, eon~lui sa éin_,.Sãô Sn~vàdór o semanariq 
domando· para. Ili O : aí:>elo> -0 _ pro- €Crit~rio,, .. aô aderir a inicfativa_ ila 
pondo aos -católieos cubanos,' ((par~ - revista -homo~ima_ -de, Buenos, :Aires, 
q_ue'se fome a Legião, da Deqénciâ~, • O .:temlinaíio- .:Crl.terÍQi> acresc1.mta 
cujos'inembros evitarão, por,meio tl_e que" 4para _ alcariça'r -exito ,coinplet() 
um juramento . Jft9µiissoi:io â: f-re• -..'_ilos filmes_:da Cruzada....- é neecs• 
,quencia d_c espetarml_ os :imorais •. ·-qu __ 8 ., . s.ál-io qtíe: todos QS --éat6licos_ da AlÍle .. 

b - rica d_o_ Sul levem _à cabo ii!na cam .. 
os_ mem ros ~li· A1:ão -Càtolica<_se pariha,semelhanfea dos catolicos dosi 

ltecitanào __ o. Rosario -que reeebes
tcs -como lembrança_- no gl'.l!,i1de J)i!t 
ela vossa priuieir!I, Comunhão, vos 
consagrastes 'ª l\ía}'ia 

0

8' redo)>ra$ti:s 
de fervor, acrescido pela delicada 
beleza das perolas do vossó terl}o, 
(Pio ~H) 

Permanecendo fieis aos -- de:veres 
de vosso noro estado;, vivereis do'. es
p[rito do Santo Rosarih e os vossos 
dias' se hão ele desenrol:ú- niÍma- con
catenação <le atos -qe fé' e atos' ele 
amor pai-a com_ Deus e Mii_ria, atrà~ 
Vez dos anos que VÓS desejamos _nu
merosos e ricos de_ celostia"is favores. 

A Rafoha -dos Céus ass·egurou; ao 
Beató Alano <la RoCha que o Rosá
rio,,.- ~ra mna -fonte de salvação, pá• 

_ 1·a ós pó:vosr- (Breviario Dominicano, 
fl .de S~t.embro) -- -

-As l1,1t~ que a_ Sa11ta Igrej;i;._ su
portou, mostram a todos os seus fi. 
lhos- duas cousas: 1.a ~ O santo -de

-ver imperioso de orarem a Deus 
CO)U maior instancia e_ 2.a ensina, 
como de preferência -de,•em 'os fiéis 
dirigir; os seus esforços -para qu'e .es-

==========::::;:====================== ~st~_dos Ullidos1 obrigando ·aos pro,, 

.AS BlASFfMlASDO lOTAtllARISMO i:ti~~'!:~~~~~f:; 
metam-,pélo menos a. medidas eeono .. 

qne' a moral cristã t1ão'é mna. verda.-- :• micas, aó comprovar que, como resul~ 
de-ira · moral .:póis que 'ensina c6ih- - - tado- da campanha, as peliculas Jmo~ 

(Pio XII) .-
Diletos filhos e -fiihas; -Um Ros~~ 

rfo sig11ifüa tanibem · q"\le os '. oiisté-
1·ios <le vosso futuro, não s~rão sem> 
pre unicamente alegrias, -trarão éou- -
sigo; -tambem, prov;dehciais _ sbfi;i
mentos e dot•es/ Porque. é lei dE! _toda 
a -vida humàna,. como'. é' proprio jl.e 
todo ramo de i'ósas, ,"ter suas fl9res, 
ele mistura: com· os -espinhos. (Pio 
XII) 

Vireis agora, ,carfasimos neo•espo~ 
sos, os mist·erios gozosos do_ Rosario 
da vossa vida:-e n6s vos auguramos 
possais lucràr longame11te a doçura 
que cnc!\rralli, porque a bemavehtu
mnça é -pará os que, temem a Deus
e depositam nos divinos mandaméri. 
tos todas as suas alég1;ias. (J,=>iô XII) 

A Virgem do Ro_s.ario, Virg~':11 -
tambem do Sta.bat Ma.ter -do -Calva
l'io, vos ensinará, _atravez do se~ Fio. 
sario, como haveis de,permanécerfir
mes aos pés da Cruz,- por mais. d~nsa, 
e escura que se '\'OS possa afigurar-:-a _ 
sua sombra,-· (~io :X.II).. , --- __ _ , ' 

Aprendereis ainda no -Rósa~io, . a 
exemplo desta Má ter, Dolorosa, -: e 
!tainha _<los_ Martires,- que_ os, desig. 
nios -de Deus_ superam infin_itamente 
os p<lilsament,os -humâços, e ; que, -
mesmo quândo despedaçam -o -cora
ção, são inspirados no mais" -terno 
amo1• às vossas almas, (Piõ XII) 

O Santo Rasaria vos_ ensinará ain
da, que_ a gloria -do 'Cristão_-não_ ~e 
pode realizar neste triste 'peregrinar 
sobre a terra. Perscrutai:a série dos 
misterios gozosos e dolorosos, - da_ 
Anunciação at6 s Crucificação;; Elos -
reproduzem como se _fossem em .-iez 
quadros óu paineis,· a>vida: toda:do 
§alva.do!• .{ª_g XII)._,- _ . --, __ - .. ~ 

-sas s~plicas ·alcancem a ma:xiina efi
dencia -pelo Santo Rosario de Mar[a. 

- (Leão <XIII) 
Â epoca-da :fundação do Rosàr.io 

era, hostil ao -Catolicis-mo, u:m; era 
ele guéi:ras,,, não clifarinqo quasi da 
nossa. O Rosario foi então arma to
cla_ poderosa para -deb_elàr os inimi~ 
gos da fé e vencer -os adversários <la 
Cristandade, (Leão XIII - Encícli
ca ôctobri ?4chiie;- d~ 22 ._ d~ -:Setem-
bro· de 1897) _ _- • -
_ Graçâs11. proteção da "V'irgeiri Glo
riosa, _- tríunfâdora: de todas as hé-
r~sias, • as forcas: a d-versas_ foram -ata. 
cà<las e por fim~ reduzidas e salvou
se a fé,; pQr meio do seu Rosario, 
(Leão_ XJlI) _ - - -

O Rosario é o meio mais -eficaz 
para conseguirmos -a nossa, sántificâ
ç:ão (S._ Afonso "l\I. de Ligorio) 

E' sabido que em -varias naç!Ílls, 
perigos sóciàis forâm conjurá dos pe~ , 
lo-_Rósario- e Ôenefiéios- imúneros al~ 
cançados em epoêas diversas.- A bis~ 
toria -anti~a e a historia moderni 
apr~sentam amplos -testemunhôs elo
quentes. da infltiericia -vitoriosa do
Santo: R.osario de Nossa Senhofa, 
(Leão XIUJ. 
(De ,«Men:fa.geiro do Sê!lltO :&osa.rio») 

· instituto Moderno . 
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_ DACTILOGRAFIA 

TAQUIGRAFIA , 
_ io J\telhor _ Ensino pelo Melhor 

-·Pr~ço --

O -:naliismo, geralment_e, é eom),a~ 
tido _como doutrina,pólitica, uma dou
-trina_._ que cerceia · todas as_ liberda
des individuais e que se ~põe à de
mocracia. Entret;mto, _o: _que- o nazi~ 
mo é precipuamente, é nm&/iloutrina 
de earater·réligioso, q11e se opõe à,f.e
ligião Católica;- e_,eontra a qual volta. 
toda's suas -at'1ll11,s. -A- condenação_ tle 
~.J3antidade, -o -Papa -Pio XI; _na -E:í• 
ciétic~ <ll~it -hrénnender -sorge1>, :fí~ 
&11r.ava. o_ n_àzismo principa\mente co~ 
mçi u:ma crença. religiosa; e é: esse- o -
ponto.central da.oposição católica,, ~w -
nacional-socialismo. -Naturalmente o 
nà.zisnio tem teorias politic;s, qiie 
feren:i'oadireitos n'at11rais do homem, 
mas isso porque: inspiradas_ por prii1-
eipios_ eon.trârios ao Catolicismo, -

O -- totalitarismo _alemão ve1ifico-n 
o - erro do totalitarismo -coniunis'ta, 
que -procurando des_truir ' a Igtej:t, 
combatia os sous pi:incipios sem,_ po
rem, opor-lhe -uma -doutrina mística 
qne · s_a t is:f i z esse-.- a, inclinaç~o 
natural -11-0 homem._pa.ra., it reHgi_ífo. 
Por isso o 'nazismo, não: descnid.ou 
êla parte:mistiêa, pôrenÍ, as.füguéirns 
da patria, e. todos·O!l:ritos imaginaul)3 
por _ Rosem:berg _ conlltituem :uma u
terióriza~ão -mística. de -nma ,_religião, 
cujo deus é· o sangue e a raça-, .-
' Por faso, ô' nãzismo somentiãf usa 
de toda -a -sua' -vfolencia Có!Íti'a a 
Igreja e no afã de destruir as ideias 
cat6licns- s111:istituindo-às pór _ suits 
doutrinas pagãs;: as )làsfemias0snce
<1em,se -ininterruptam'êritê; u ln rénen4 
te . folheto - distriliuido gràtuitaooe,rt- -
te na A_lsàcia, intituladó : «Guia ,Ji:i• 
ra -os - aJemães ·- na ·,·procura" de úm 
Deus>, e eor:il 'o -suj:,-titnto de,~Que é 
a fé alemã b mostra_ bem- o carater
blasfemo do- nazismo. Nele se resa-

: mém os '.p~cipaiifà.taques à''ReUgt~o -
CatóHca, o que qner di2~ li a :màis 
_eotnpleta serie de calunias" jamais 
inventadas. _ - •- · - -. --

Nesse .folheto §ti'~:.w exemplo, -

portar-se retainênte; não -pelo. vàlór"" - tais -l!lão,são produtivas». - . 
dessa cond\iia(n.ii13 -I?,~lt,esP~~àilca de 
recom:pénsa 8' ÚliJâ v;Eiz- qu~ 'prévmd> · 
mal sonierité por'teriiór dõ castigq~_.
o qne é nina deturpaçãp _ eséâridalosà 
tlo __ ensino da ·Igreja\-<Pór ·àu:(.mô~i 
judia- o súi, fãl~a, concepção dos";:-sa~ 
grados valores da -nos-sa vida ..... -diz 
o folheto ~-.- ftre' (o'·cat~Ifêiári:i6)","os'- _ 
no~sos -costumes' e - -º -nosso -sehtiifo -
moral; a . difusão'' do bem~estàr '~s: 

'piritual ju~etiJà glpr:ifit\lic"ãc, 'do:Ja• -
- daismó; servem de 1pretext;o:,parâ.- a 

~óminacão :,Jndia do · mnn--do», :(). _-4ue· 
nos espanta' pelo desplâflte· colil:que -
é a~i_rmad~, 'qàà_ndo_ 'o nàzism<:1 é;·que, 
facilita o plano ju4eu de fünqà; uma 
natão 'judaica, com suas-depôrta:çõ~s; 
em massa. Aliás, é:--.n~céssatlo-:'inni;.
to cinjsnio · para -Mi:isiit, ô: Cátólie\i!
mo- de ter espir,i.h.1 jitd~i<io, qtfanclii é 
esse egpfrito que a IgreJa combate e 
não0 diferenças ràtJi_ais. _ 

O f~lheto, ,eon~e:m '.~u,tras/in:ftirii!s' 
- contra:- Nosso,é-~erihor·Jesns Cristo e 

ii Igrejà, -mostrando . bem o raricor : -
na~istJ- e o cai-atei relig'io$o da•Uoti• 
trina 'da -C.rtlZ gi:mââà/coiifi~an'do o
que :acima -diss;kt~,s sobre e;$e, eâ.ra.-
ter, ----_,_ , ,, -- - , 

Dr. llur'vâl iProadô -
Mt&cio o•'ut11ta , ,_ -- --__ _ 

R._ leaador -· t'aalo- , Gai!JIO. - 11:c-

5.o anl!. _• &.-!••-· il! :;.~ :, tâ -• -U, 
(Esq. 4a __ liua ,_Jo•t ,Bo'll!ftefo) ____ , 

Cont.1 14,BB :a 1'1,SI '11e1rat1 -
- ~.-1.:- -a~1a12-, -- ., 

- áP,ARELHO~ 
1>araCHÂeCAFÉ! 
-modernos, elegante&, 

, , em desenhos originais 
Nacionais e _exlta_n,eiros 
iPodêm aer adquirido• 

- lo111Um_ em lU paga, 
'- __ ,_pelo MPlo110 Suai,e .. , 

.. 
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. A Ação Católicõ é 
eminentemente reli
gio~a. Oatol • 1ea ~ ~ ,· 

. •.· i. t A Â~ão Ciitolica· .Brâsileira é 
à mllíêiâ in[xiiría' do ápostoiàdó 
leigo instituida por ato coleti,vo 
@•'.'épisu>pado· · l:irasilciro a pro" 
va~o pela Santà Sé. 

----~ -~ 
PROB·LEMAS ' ' 

1D~EAIS 

CIRCULAR DO EXMO. E REVMO. M I G A L H A s .. • 
Rua Condessa ·ue' S. ,Joaquim, 2Ll 
..... S. Paultj - Padre J. Cabtal. · 

·c·A.T.•H E DR A 

PUREZA DE DOUTRINA SR. BISPO DE BOTUCATO . Pu.reza de irítenção. . . intenção sempre reta . sempre 
encaminha<la para Deus ... Sem· isso, ainda.-as 'cou~as· mais 
sântas podem oferecer p1iêtextos a· imperfeições, à verdad€iros 

:e eoní g.rando prazer que a Ju
\"Clltuéle Feúüiiina Católica ,cni · dia 
a . dia. t·~~ebendo adesões níuilo hon• 
:r:oiits ~obro: esta cauípa:nh·~ Justa~ 
meute cognominada, a Ca1uva11ha da 
Pµreza. · l<Jm vadós•poutos d.o Bra
:,il t~nt(j· do not:k como do sul, teve 
3. campanha explêridirla repercu~ão, 
Cliega:m~uo~.àgorn, de Ueeifé; E~tailo 
.de Pen,ambumo,. pedidos <Ris figu
'ri~o.s editados' pela, rioss.~ .. \éd<e j)ara 
umf•. intehsa, c~mpa:nha cÓligênere. 
Naquehi progn<Jssista estaüo rea!1-
z:i1>s.e-á '.P.o próxiino mês de i,eteJ)l· 
bro;- lodo úm · piograma · ele atiYi~n~ 
des, ;;obre _êstê àss{uit6' em que niui1o 
cnipêuhada . está a· J uvcritudé · Per~ 

Em 15 de Setembro de 1920; o Sto. üí11 equiiroêó, a respeito tià vérd;jdeira 
·Padre Bento XV· publillóU'-a,Enoic:lica natUl'eza da caridade, virtúdé sobre"'.' 
"Spiritus Paraclitus";· sobre S. ·1Jeràni-ª natural infusa,· que é não ra~s veze1. 
rr.o. Desta Encíclica, queremos apre-· ·confundida ·eoní o sentimentô natural 
sentar aos -nossos ,.leitores algumas· de .. , simpatia · e humanitad.émo, · inato 
passagens, que interessam . particular- ao homem. Potem, "o: reino dos Céus 

·me11te o apostolado da :A; C. sofre violencia, e os violentos s,âci os 

Sobre os !Estudos de 
para 

Ação· Catolica 
C1ero .. 

pecados. . . . . . . 

Não tendes apego a fai ou tal creaitura? arrantaeaa:,vio
lentamente, e então se'vea·á a sinceridade de vóssó despren

, di.í?pnto .. A 9ifii!t1lda~e da sepa,ração, '-'.' diz;S, Àgpstin~o .,.. 
i.no.stra o grau d,e cupidez _na,.poss~. Non ést in carendo:diffi• 
cultas, cum non est in haben'do cupiditas (Não ha. dificuldade 
em d€ixar, quando nao ha ambição dé possuir). bt. Doct 

'<<O-Sumo-. Po11liticc Pio XI, de ,a u
ílo,a memória, clesclo que sulJ111 ;,o 
trono ponlifieio e ,lurnntc iodo o 
seu pontificado, dedicou ,l ouil l.w,_i', 
iutefürênci11, ;;cu zêlo pa.sloql , 
surp1;;.end<·11te;;; alil'i<lud<>e; il .. 
<le todos o;; probleH1a:; quP e:.,, 

uma· solu~ê,q prontil e efih1; .' l:i l.f. 
te da lgÚja, ciltrti ele:s a or~·,th' '.-t· 

1;iio dos leigos na Açiio Cat<',,<il'a. 
Pode-se, mesmo ,!i,wr q11t: o pen·a

mento dominaute, a id ,a uw is "ª' 
1·a, a prcocupa~iio m:1 i::, ,érü1 do se.ou 
divino encargo de l?~stor. Lluivçr.;:J 
foi a A~ão Ca tófü:.a. 

Inumeros e i:inportantissirnos ~,;o 
os solenes doc:,011cntos em que o Sa ,,. 
i;o Padre Pi.o Xl e seu glo,·io~o sll· 

cessor, o r.<linante l'ontil'i•·c Pio \ t 1 
definem, _cncal'c<'.Clll e ur;;cni u, '"'· 
ganiza~es e uti,idade, da A,,::io 1 ,.. 

tólica,, · em todos os ccutros Nxtú,1,· -~ 
do .mundo, · assinala1tdo a· sua. l!ll~· 

sáo providencial em face ,lc,~ 111 <'ll· 

cupantes problemas da nosfa rpo,·a. 
Ponderemos, V<,l'l1i !!Tatin a resptlit· 

sabilidade e e~ tensii,~ destas · pa !.t
vras de Pio X l: ·«Sem -a A,,:iío C11 t,í-
1ica, se1·i::1 um milagre - miln;c?<' 
<1ne não se pude pedir a lkt!c:i - nl,

tcr-so qualquer resultado práti,·", 
qualqurr êsit.o 1:erdnJoirm? ll'io X l, 
213-6-2!.J). 

De todas as formas <lo nrnstolfi,lo 
- todas benemercutes - é a A,)o 
Católica a ma-is ·.<'onfonne 1i~. rier.e,-,i · 
tladcs da m,ssa époc:'1, sofr<,cJoru a 1n
<la da;; consequê\1eias rleldérias cl>l'lt 
esfon;à laidzn,lor tfo vasto·<' t:io 
prolongado:1> (Viu XI, carta no cunl. 

· de Lisboa). · 
A A.çiio Católica' é 1r ~Tam1<' <•r,1-

:Zada '-irio<lei:'nil da. arregiin<'r1tac;iio d,,s 
católicos~ . transl'ormndos. em auxi
lial'es <lo r.piscopa,lo _r~ elo duo p:i,·:i 
() fim precípuo <\e re,;f.aheli·eer, i'ir
mar e rlilatar o reií1n ,l,• .Jerns C1 i;;
to nv.s ·famili:is, nas sociedades, no 
inundo ·intcil'O. 
· E', na própria expressão do $11n1n 
Pa,h·e, <<a fal:111.1se éleitn dos católi
cos, rcnnidos e pu"to:; 1\ di~po~i~iío rh 
,J erarquiá .l~cl11~iá;tir,;1, rei•<,h1,11rlo rfo
]a o ~cu mandllto "' o sru ,·i'.;01·0H• i1t~ 
11uiso»· ( Cal'ta rw ('a r<l. ll!'rt.riunl,.: 
· · E' o dén·ito auxiliar 'd·a lir,,j:i 
:na•c:ti•~·Ü<;ÍÍÍJ~{ti St'U ·fllt);(Í'&J+lll-dc,n•,
fauraçito da reaJ1,za de Cr·i~t.o na vi
cla imlividmil, fan,ilinr e s·tóal. 

Se for vitorio"º o mo1/ÍnJC·nto da 
Açií:o" CatólÍ<'ll, eh• rP,ifres<•rrta ní a 
rcalizacão r1as mai~ )!elas espr,rnn
,:;as dá' l'~eristiániz.;tf!ÜO <lo n1ur1d1> 
atual, tiio trnhal \1aclo pelas t'on:as 
materialistas c tiio de;;i\udi,1<1 <·ocn 
as peome~~ils ·quê lhe foram l'eita, 
1iclos improvi:sados ,reforma<lu1·ê.; 

- ateus.· 

* * • 
O ,C11crm1ào Episeopn<lo bra,il,·i

TO, em dàta de U de junho de 10:15, 
:publicou ·o · Mandámento que p10-
mulga 08 «Estatutos <là A. C. lll',1-
Sileirn»/ é Cm qnu se onleí1a qqç, t.·111 

'iodas as rlioce;i,•s e' pa1·óquia, do t,,r
~·itório nac-ionnl, ~ej!L qua11to. aJllps 

organiz:ida u A<;iio · C11lólíca !lra,i-
1eira;. Eis o lexto intc•gí·al de;,e elo-

. cumento rfo · t:intli rcli•vancía pa1n a 
vida ·social' católí,•a do l\rnsil: <<Cne
~:espondenclo aoifd,.srjo~ rat<,rn:1i, ,, 
dcvâdos pl'Opósitos de Sna S,rnti,la
de o Papa Pin X 1, qnci pnT buln n 
:rarte. quer qnc 5e 01·ii:a11ize a A,;;io 
Católica dn 1l'la11cira cf'i<;ic•ntc n. q 11an

to possivel, ·uniforme, Nós, A1·1·<'hi2.
)JOS e Bispos do Brasil. hav<'mos p,,r 
ijJcm promulgar, en<la n•n para a :-na 
~lioccse, · os·· presentes estntnfos d,i 
~'\.~ão Católic:1 Rra~ilPil'n, .i:í. l'<'Yi:-t,;, 

·e abenço:ulo, pcln 8antn Sé. l'orL1·,. 
to; pai·a mamr !!·Mrin de· [kns, pa rn 
a ~ah·açiío das nlmns e hc>rn ,,spi ,.,_ 
tua! ela nossa piitri1i, ao mesmo !<·•·1-
110 qne os <lnmos ·por prornnl~·a,]1<,.;, 
mandamos ígwilmente que, ,le nc,,r
<1o ·com e1-te's 'Estatutos (forais, r·,n 
todas as rlióersr.s"e ,J'iarótjúill~ do IPr
aüório nnciónh!,· seja: tj1úlnto ant,•s 
organizada à Ação Católica Brasi
leira»., 

Ppde di7.e1·-sc qiie, 'nestes úl ti,11,,s 
tempos, _11üo houve no 11rasil urna p.1-
]avra ele ordém do ·episcop,irlo ·,,os 

· fiéis de todo o pa]i;, ·qu~ se rcvesfr,
sc 'de tanianha solenidade e ,de tanta 
;1rgência. 

* ~.---'1;. 

Ontro 'docinncnto, aiitdà · mais \·a
Eoso e autorizado, e que veiu-iinnie,1- , 
tar as razões de intcréssé e éntusias- . 
·mo. pela.organiza<;ão da Açiio Câtó
lica Brasiloira, é: a· carta que o San
·to Padre Pio XIi volvendo ·sua ·au-
. gusta atenção para a noss·a pátria, 
enviou, em 27 de outubro d<?í!l36, ao 
Rrn10. Sr. Catdcal Ariiéhj'spo do Rio 
de Janeir() e a todo o episeopiido <lo 

. Bra$il, 'animando-os a que ericami
nhetn, serenamente,· s·em rnceio~ <:e 
quaisquer empe&ilhos, os trabalhos 
ela or_!:(anizadío da· A~iío Cntólicn Na
cional. , Entre outras cousas, diz o 
Santo Padre: 

«Estamos intimamente vcrsuaili-
. cios de que a ·A~5o Cató!icll''é nina 

g·rnndr. graça de Noi;so ·seúl\or, qne1' 
em l'Clai:ão aos· fiéis, que Ele ch;i
µi_ii ·;! ÇQl,:_1b9rar mais de perto eow a 

,./Cntl'L;u.iu, quer Clll rclar;iío ao:; Bis~ 
P"s e Sacc,rc!ote, que, sempre,. para 
1nai::3 larga e eficaz.r11eutc deSCmpe .. 
:iJ1.1 r o ~ct, "agradu oricio, eucontn,
bo na$ rileirn,; lict A. C. alrmts c-e
r:vrusu:s e [)l'OULU::5 à Cuadjuvaç:ão cle
,:1d1cl.1 ! 
. :\este alll'JH,:rnH!<J rcrl:Hll<.', porem, 
p,·ln det'""ª ~ 1' .,.,,ai;iío do rciwdu 
de Cri".lo é 1,11!l~'[!c11,;avel, ·como 
n I i:'1,; um todas as uu talhas e exérci
to~, ordem, mé-todo e expediente. 

,\nt<·s de tudo vo~ retonwndamos· 
o u11tio, "ol1t:it11cle po~oJ\'ci ua for
/ll<"i\<"io do:, (jll() de~(\Jf'lB eo111JJ.attn nas· 
lileira,; da A. C. 1~ J't"tam,•11te dcl'l's 
du a c~:--.ta ,-1 :1::-uJ.uta exigência do for ... 
r:::H,;;i.o 11,,0 ,., rlevc come~ar com vis
lt>~a,; a,;!u11wraçõcs, ums lanc;audo 
"""' de :;rupos, _que bem :.1<le~trados 
"ª I C'ot'l11 e. n;i pi·átiea · ~criio o !'cr- · 
'iie/tlv cv;,ngélico 4ue fará levaullu·

.,e e tran;;fon11ar toda a 1Jl:IB8/l)>, 

christ. · · ,. 
.-:i:-.-:11 

A vida é. marcha ascendente _para ·Deus. ',Peá!grinos do 
céu, d-e lá ;'iemcis, para lá caminhamos,'Dum·sumus;in' corpo,,' 
.re, peregr1namur · a .. Deo. (Enquanto vivemo$. ··e1icaâ~â.âós a. 

. uin corpo de morte, 'péregrinamos longe <le D~.us). . ... '· · 
Todo desvio dess~ caminho é d elido, e de!Írio é fambem 

loucura, pois, _tanto faz delfrâr aó caminho. c.omÔ'. desviar-se 
da razão, 

·]). DUARTE 

JUVENTUDE FEMININA · CATOUCA 

nambÚcihia. . 

.. 'p.(MP 4~:P:A DO TERÇO > PELA 
AÇ~O C~TOLICA NÀ ·J, ·E; Oi 1< 
. -~eiM·o primei.ro <lia elo ~cu· .cs• 
lá:g·10 na· J; .E. C. F. as ,esttidantcs 
ó'uviram. as. Óbdg~(;Ões (llle• lhe ini
põe a: n~b1·ezá, dó ideal que· ~braa· 
tatn. :É :~oh" a: proteção. '<lé ',Nossa 
,Senho1-a :que elas :gf. alinhà.1)1 · · e. 

. A CAMPANHA.Ih: PASCOA DA 
JOCP. 

pl'imndo M ·espirita •. e' pelo· exce:,;'si> 
de ,·ida· material,· !'ipresentam ·éorir? 
8inn,is permljl! re~ Seus 'O Üespudor:'d!tS. 
modas; .11. <lésehvoltura dóf costumes, . 
lt febre do'luxo-e··a .. ansia'.d·e lip~r-· 
dacle sem ·pefas.' · · 

11zertain .. o,passo i10. exél;cito: da A<:-íio · 
Càtólica. · Ser soldado ·de Jl()l «exér
<dto .terriveb>, Yi,·ér 01i1pe111iatl(Í,' em 
tãQ árdua. ·luta,: tei-: como ideàli um 
i<leil. :de -~.ter1i,i~lade \f ·qualquer caí: 
sa. 'de_tretite11d1tmetité···gi·íq1de ê,.<1is 
fiei!. . g é ·11.'{;órifiança que nos a1ii
.ma e· sobretudo ;,. Çt>nfiançu · rm. Nos
sa. Senhora,· RU:inha:· 'd~is' Apos-to!os .. 

A educaçífo,'modern;; quase ··sem
pl'e lp.iea ou ng11ostica,introduziu no~ 

. ,-os .costun)es e no,:os habitQs soei1ti;i, 
âe par çom â.,frouxi;dão ÍnoràJ e m.11 
cri tendida tóleráncia, pará .~brri no·r-. 
mils é prcée'i'tos ·co'iftriu+os · áo '•ilomi
nió do cspidtõ .'sóbrc a . m'a\eria; ;_ ... 

S~m ela·· quem- ousal'ia '\'i"'er. de Juta/ 
·Rei. dos Reis, :na cçmr1uiita de um 
reinp dh·ino '1 . · 
·. Dé_sde O ptimeÍl'q· dia do rseú. éS• 

tág'Ío llS '.féGt$Í8S · , api'endem a 
âmaiv· a::serdi.- e à oopiar' l•iossá .Sc-
hh9ra:: · . · .· • · · . _ 

"Um zélo tão ardente. pcir salva- que ó anebatam", bto é,· aqueles f}.tie 
guardar a integridade da fé,. ial)çava~ó· · íaiem· violencia contra sí. prppr10i, 
em vehementissimas polemiéas contra· ,contra ·as inclinações e. sensibilidade::!' 
os füh_os rebeldês ·da "Igreja, ·quê' ele .· da natureza, e 'nãó-.procuram -<i qúe 
consideí-ava coi:n,o seus inimigos. pes- lhes apraz, mas, exclusivafoê'.iltê, a' 
scais: "Ser-me-á suficiente responder niaior glorja de Deus'. . Ora; 'á Vérda
que jamais poupei os herejes, e que· 'dcira caridàde leva o homêm a esta 
émpenhei · todo o · meu · zelo· em fazer .. v.iolencia, princip,!lmerite qUahdo estão 
dos: inimigos da_ Igreja ·ineus inimigos · em jogo os print:ipíos-da douti:ina, por
pessOais"; e, numa . carta a: Rufino ele. que ·a caridade e a fé·se completam e fe 
escreveu: ."Ha m:ri,.pcinto· sqprê· Ô 'qual compeneham, .de tal modo quá erjtre 
iw.o ·poderei estar de acordo cóntigo: ambasi-l)ão .ha, nem. pode.haver ,q4al-
1.16upai- "os -hérejé's,-, não' ·me ·mostrar · quer dissonancia ou oposição; ·se· ·hoú
catolico" · . · ·· · · ' ·'·:.: " ;·· ·,. - ver;. ambas estão· falseadas. E rião se--

É muito ~ivo 'este exempli> de s, Je- rá desintél'J!ssante obset'var. qué ,são 
r011imo, apontado -e ·elogiado pelo, exactamei~te o,s que. desejam que, os 
grande. Pontífice Beu:to XV; O .admi- herejes sejam .tratados·com falsa tole
rav.el· Ss1rito e Doutor da Igreja não rancia e benignidade, os que ;uai~ Ee 

,queda. éontemporlsa:ções coin os here- irritam· e .s.1t, mostram ', intransigente,; 
jes;. porque ainavà extremadarriente .a com., os ultranwntalios. ... ...- • , . 
fé; e a queria· integra, na sua pureza · · . É o . .,que diz; logo ém seguid~,,.à,f:n~ 
original, ·como fôra outorga'da'_àos· ho-. .. ciclica:. qitada: "Nó$ já sabemos, ;.ye4 
mens pçr. Deu~. S. Jeron_imo .. estava n.er~ve~. Irmão,s, que profundo ,;espef
inteiramente penctradp. da idéia -',éle to, que. amo.r entw;i;is~ ele Unha .p&la 
que a fé é .o alicerce insubstituível da Igreja ~omana-e !J. Catedra. de .Pecli'ó.' 
vida sobrenaturaÍ, o . principio de to- Sabemos · com. que· vigor ele trav,11.và 
àos. os dons e de todas as ·vi~tudes, de bi:\talha. com o:; foimigós da Igre;jà. ,A,-
tal modq quw s.em fé, hão. hâ salvação, p(audindo .seU, jovem çqmpa1iliei.ri}·, de 
1\em. gràç.i, ,nem. 'itlori<1; · pois, ,·sem . fé a.rmas, Agostinho, que· sust1in'taVà · os 
não é .possível aderirmos.,aJ.esui; Cris- . mesmos· combates,:.e -feliçifümdq. <le, sEi 
to; Jiqss<i' .unico s~lvad.or.,:S: Jet-onimo haver atraido, como .ele, o ·furor dos 
i,abia, ainda,. com unia: nitid~z absolu- herej~, escreveu-lhe:, "IHoni-a à-tu.~ 
ta, '.qué ~ fé, ou é 'il}tegrii;. ou j;í não. liravúra! Ó múndo iiiteí1·Ô . teri{os. o:.. 
existe, pois quem, nega .um só.;p·onto '.lhos· .sobre ti: Os .. .c,~.t~licç,s -;renE;t:;11) ·e 
d'e ''fé, n~ga a. fodbs. Quem tém tais reconhecem em ti o restaµrador dá, fé 
pdnéipiós sOlidaJllente . és~bel~ci<li:is çlos primeiros _ dias, e, signal · ailld.a 
na· inteligencia, . e. está toélo abrasado mai$ ;,g)orioso,. tQdQ!i .. o~ he.1,eje.;Lte.,: a-' 

· nCl désejo da salvação dó.proxip111; nãÓ. ,}nald1ÇQam e. me perseguem .... cont~go 
pode; evidentemente, ·supor.tal'- os· ini- com um odiQ igu:iJ, at~ matar-.n~s -.em 
m1gos, da· Igreja, 9ue,. ~duj~étanpo -~ fé, desejos; em sua impotencia de imolar-
n;iatam, a .vida sol:>renà.tural das .alinas, nor : so,b a espaqa'\. ~t~ teste1~t1~ho' 

E -> Su1110 l'ontii'ice <:onti11ua fa, 
laudo da 1111iiio de todos os catôlico$· 
p,, ra o be111 comum da sociedade, e 
qrte 11.io haJu tlisper·,ão rln energi1~s 
e u•,·orncndu d ias e semanas de e~ta
do e orn~iio tanto para o clero ~ecn
lar, pan1 os religiosos de arilbos o;, 
'.--.(!XO:i tull10 i)aru ós !ei·g·os, e· .né~Sft 

r11·;1,iiio, por m,·io de pios excrcicios 
nwdiLiH;õe~. li~ões e. conferências &\l~ 

.]'lln tnl!os C$tirnnliidos ao aposto1:i, 
do e imbuídos da genuina dou.b'ina 
d:i f~·1·<1ja. Ó1am.11 a este trabalho ,íe 
11ohre e indispe11sa vel e os· óbiees, 
q11e l·c~rl:1na_1t1t<~- h:lo <le surgir. serão 
n•nl'idns ~om o· !,~ma de S,fo ·Paulo; 
<:Tndo pns,o rn1qt1i>le 9ne me eon-

Com nini tas g~aças a·· Deus, t·egis:' 
tra a JOCP o movimento dos. setis 
trabalhos:•na Campanha. de Púsco:'l~ 
A ·campanha: foi feita em 18 po'.ro
q uias ·pela nossa J OCF,' MS · quais 
tcní a JOCF nucleos cxiste11tcs e ·em 
atividade. Nessas paróquias, sol, as 
vistas e com as beução;; dos respM
tivos Párocos, visitaram fábrie;is, 
hospitais, te11do a Companhia Tele
fônica e a rnscola ele Educação D9° 
méstic~ tnmbem promovido a páscoa. 
110s setis setoi'es. lfor;1m distribuídos 
qua.si 50:000 convites em· casas e fác 
briéas, eom numero propol'cioQ.nJ. 1le 
comunh'ões. Este ru.ovimcnto . t'o;-e 
alem do mais à consola\ião -de 'lega~ 
lizar nove casamentos · e .obter .~O 
primeiras comunhões, 

.A •familia· bra~ileira,.qué/nh'ltcê'de 
St\a ·.fortiJaçiio. cristã, éon;Íégµiu eón~ 
irnh·.ar sens ct>stumé.s ,Aústeros. e: seús · 
p1·inéipios• de. sú 'int~aii~fg!Jrlf,lia, tjl.lil• 
bení. tem }1cnt~do. 'e"' e:q:ieriment11,10; 
nesses .'ultimos 'teinpos/ii itiflttenêia 
deleteria·~\lt>,\'Í:i,i pélomÜ~do·; r;ob1:e. 
tudo em ·~ertos países .·que :riâs ser~ 

·P.ó1··.isso a J, E.· C .. ·F. tem 'tuna 
··cspéi>1uiça;s'.inabala-çcl · :110 saec;iso da. 
. ~ ua. _e,inpresa. ' 

Por{issó.'o,:,J,.E'. C .. ]'.,,sabe que 
·neus ··aben~oár.;í;,agora,>como ahen
çoóu ·semifre ~a: Ai}âo · Oa.tôliea; noi:.3 
11~é '·iniciou u·m~ 9ampai1ha d.e :rer
ÇO$ 'éntré ~stú.daµtes •. Em. poucos 
·dias,· ~úbiu 'a io.oo.o.o número' dó: 

cêgàn-do~as · ,para a~luz 'diviii.a, ·e' éon'-'. · so acha . excdentem.cnte comprovado 
. duzinçio~as para · o al'.:ismo insoridavel . ein . $ulpicfo Severo por pcistumianus: 

da eterna perdição<. Algúrts ·. séculos "Uma luta de todos os· instantes e iun 
f mtm,. E: tm·mina Sua Santiducl1•: 
«quanto :111t,()s, em todas. as Dioce
ól''"- se t'qnnern estes batalhõt1S ,Je 
ndoro~os soldados nn rlP-cidida de
l'<·~a ,J.,s i nl er<.'s,rs da [~reja e de 
Dt>11,-, e para <lspnllu1r flm todos os.· 
ree:mtos nqu(•le «sen~u,- Christi» que ·. ,A_. CAMP;\NHA PELA MODES'l'IA 

v'ell!.,de figurinos. : .·· . . . • Ter!}os. · · · 
. Sfãó ·;ê ·uma. g,i'rai!tia d.e ;sucesso 

ilo nosso trabalho 'Jóeisfa.J 

mais ·tarde, Stó. Tomás ·de Aqúínô di- duelo inintenupto coin os máus con~ 
rá, . iia Suma Teológica; qúe bs ·hérejes c~nfraram. sobre . J eroniino . as · eoiéras 
nã.ó ,deve1n ser tolerad~s, ínas, 'depois · dospérversos .. Nel<'!,: os heréjes 'citleiam 

. de· excomungados; devem ser entre-. aquele que. não ~eslia. de os, atacar,: .... 
,. gues. ao braço. secular: para sdfrefem "mas .. todos . os .bo'mens vfrtuosós sem 
a pena capital, "pois -~ ,mttifo mais . excépção o iima:m 'il admirárri'.'. :, 
grave corromper a fé, qúe é a vida da · E~te -cídi.o dós herejes · ó .dos mâus 
almá, do que falsificar· dinheiro;,.pelo fez com que .Jeronimo ·sofresse: bein 
qual '.Se provê a vidjl. corporal; ·donde, l){'nôsal'nente, · sob,·etudo quando ··os • 

é [W,nhor P !!11r~nti:i de prospPridnd,? 
:1n, indiri,!nos, :1~ familias e à mcs-
1h:t ,;ocic<lade ci ri!». 

. Trat_ros .·f .ci11emas~, :g-r1in.demeni1\ 
se hão torimdo agentM'corfosivos- dà 
saude espiritúai' diÍ., geríté _ lm,silei-

. Iniciada pela Juventude Feminina 1:a ,·,.·O cosmúpolitismo··dissof vénte', 
com a v;_iliosa cooperação da. Casá odiút<lo <le ad-~eriticíes' de-~ociá: efpc~ 

. -Por ·b(lasiii~ ela t~sta· da · Asrnn
l:ifo de' ~fossa sénhpÍ:a, a J .. 1,;, e. i~. 
,;aí i:if~reéet ·.o ·«Tewufo·. do5 Ter
.çôs,, ao<Ex\i.10· e· Revn10. 'Monsenhor 
G~_stró lia~ier e ito;,, Revmô .... Pa<l~·e 
Proen~:{ • Sigaua; ,S. V:-D.; <que, 
ll(~$ ê.n~in:uam sempre a ttto :hem 
1(.iuna1'., servir,: e 'imitar N~ssâ ·se-

se os falsarios e. outrós malfeitores são pelagianos se ábateráin .sobre · ó mos~ 
justamente condenados à morte pelos teiro de ~elem, é :o sagu~ar.àm\. 111às 
princip_es seculares, com, muito .maior ele sµportou com equamrtudade. todos 
1·azã9 os he.,ejcs". üta. 'Ila;e., Q,11, o.; máus 'tratos,: todos os ultrages;.· e 
B)'t, 3), É ,à plel)à, justíJic;aç~o. hmrka não se. desencorajou, pois estava pron
da )nquisiçãô, qu.e, ao . tempo qe Sto. tl:l a morrer pela fé cristã. "O que faz 
Tomás de AquinQ . tanto ~e~. ·fazia à minha alegria, esct-eveu ·ii .t\pronio, é 
Cristandade, livrando-à dos à~ques • saber que metuS filhos·.1uti1m. por: Je
'Sorratefros e pel.'fidos dos herejes e sus Cristo,. que h,quele em que. µós, 

:l!'igaeirôa esta Campanha obteve o cie, tambem ·muito .riíal tem ·:feit6 'à 
rnuis feliz ·· resultado. Colaboraram fihra m. pral · de· nossas .. ·. populações, 
conosco .J·ornnlistas de· todos os re; · · · · · · · pai·tietil1h:mento .MS ,;griinc:les• eid?~ 

ü Coneilio Ple11ário B1·asileiro, in
t,•rpn•ta11do os floeu11w11toR pontifí
cios relnli\·os à Ariío Católira· com 
a 1111to .. ri,l;1rh;,_.qt)~ JÍ1c,::."()m1)etia: .deu
llws a f'onnn P o vignr de. IP.i: .«P:i,. 
rochi gravi obligatione adstringun
tur Actionem catholicam, veluti 
unurn ex praecipuis suis muneribus, 
pro viribur fovere. Satagant p,o,n- · 
rle ut in sua quisque paroecia asso
ciationes Actionis catholicae sive 
virorum sive ·mulierum, si nond11m 
existent iuxta provria statuta quam
prim um coMtituantur. NegligenttlB 
graviter eonstituantur. Negligentzs 

cantos do País, e a todos apresen~ des. :Acrescentemos a.··t'lldo iiss.o a>'in-, 
tamos noss_·os aE"radecÍI~ent. os •.. E' e. Óm fl · · ... · · · · · · ·. · ., L1enc1a de: eertits transmfasõe~· · i-11-
a devida'vênia de tiro deles, O Re'l'.mo. ~iofônicàs e dá, irlip'rcns~. seíÍs;éí.dua, •. 

.. "( . ' '.. ,.._. 

dos .mussulnian.çs. · : . , · · cre;:nos fo1·tífica em nós .. é$fe . zelo· ·i:o:-
. l'e. J., Cabi'u.l, operoso batalhador <la · __ Ji~tlL_. e ~li~.':l!i?.1.~S~Ç,õ.es,::!e .. :it ·. ~í'füç<i. 
, 

0boà. iaiisá. 110 Hio de: Jânêiro. <JUe r,e-·' PIOS dontr1nár1as e sem<'otltrá.::;;' ,for-.· 
ADORÁQÃO .. o'ótETitrA. ~. 

' ]f~js, .. s;o :.domingo; 15' d~, :agdsto,. 
'festa di1,, 4-ssúnção .de· Nossâ. Seiiho .. 
,ra! haverá .CÔJl'IO • . {le costrt'me/ i\s 
.1~.30 horá,S, ·ª· Ado.raçã,o Coletiva .d:\. 
·.J~yentude Feipinina Cátóliea, 11a 

.• · Perc~IJ.I!-~~. _,~sJ;~ .<:l~fa,m,e,nt~1 .· ~.çmo rajos:o; afüri .de qÜe. estéiârrÍos ·pron,tos. 
e:ra 'santa e· virtuosa,, ditada pé1a c;i,· · '''a deiràniar"no'ssd'íÍân);(u~~·p~lã''fé'•;·J 

produzimos este artigo de ·sua ·lavra lllas 'que 'o _Ítilmex~fo :$efui>rd:crescieii-· 
publicado no Rio de Janeir'o. te de lucros, é e'atará ~eitêi .o 'pifo~· . 

ridade. maís ~l.lbli,me, à ii;a de .S.' Je- A · função . primordial· tia A; C/ é 
ronimo contra cs herejés. i!l veí·dade restâbelecer.,todas as ·r:oisas .rui yerda.:'. 
qÍle alguns se escandalisàm com -timto · deira -fé catolica,. Nadá lhe .poqerá :ser 
rigor, outros não ,o compreendéin, não melhor,, pois,'. do que .,a esÇ,ôl<! d!!,' S. 
_sabendo como harmo]!isar ·a caridade ... Jeronimo, para que eJa. saibà'.desfr;i.1-
com ataques. tão .vibrantes contra: os , ,c!ar corajosamente o estandaite da fé. 
herejes. Isto •. entretanto;. provem:! de , .. éW, -~oclà a ~ua _intÍ>gridadf!i ,a~·esaridó 

congruis pocnis plectentur. · 

O I•:pisrorm,lo Panli,ía. cm ~ú.i 
nllim.1 renni~n. tnn1n11,lo rm 1l011;.id-~
rn(:~n as nc<1 cs:id:id.<1s da~ Üioeescs 
,Je.,ta Proviwia e desejando vivn-· 
1nc•11tc que. <'m· <'t111a umn rlebs. se· tor
,nc nmn 1<•Hlí,lad., e florc.s~a .; ;\ç.[o 
Cnlô!in1. ronstit11iu a Comis,úo Pro .. 
,·incia 1 <lr• A ~;i~ Cntólica, tendo co
mo n111 dos ,ens f'ins promol'er, .sob o 
pn trnrinin '<los E,lllOS. p l{rvmos. · Sr,. 
Bi;)po::- .Dío<-P~a11os, $e:1na1u1::. e clias 
rlu rstu<lo~ nni·a o rloro <las diversas· 
diore,r,s do no.,r:o 1;;stnrlo.. · 

AlPr1<lm1<lo n esse fim p, tlese,iamlo 
r1·npo1·~ion:1r :H):-; nosso~ V(!noi:1ndos 
~nopc1rt1do1~~~ os benr.ficios vnlio~i~- .. 
,ill\os qne rJpr•on·Prn ,las reuniões tio· 
<·!01·0 dior<>snho 1iar:1 o estn<lo ilos 
n,rios p,·at.iro,~ rlP ors::ani7.ar e dest'11-
\'0i)'rr. 1•111 tn<lns n, pal'Óquia.,. a Açito 
C:i t.ólir·:t: lia \'<•mns por hem dete,,
rn-í na r q:1P SP-i:1m rpa)i;-rnrlo~ tr~s.rlia~ 
cln .,,turh1s rJ., A. C. ni>,sta Diorece, 
<'lll '.21. 22 <' '.2;~ dC' sd1•1t1hro próxim,i. 

As ~cs:::-:()es de P~fudo~_ qn~ se rP~l ... 
li,.:ir,io narp1rl0s cli,1s dr,·r.riío ro,n-
1 '" rrrrr, ·ron ['iwmr r·,tnt:ni o · N.o J 57,: 
j>:ll'U!!T:I rn :: do e. P.·B., todos os rn
eni·dnt~l~ (·rHn·oc•nd O!:-»: 

ACADEl\11A 
IVlARlANA, 

ll.rnDA E MODESTIA 
/ 

. Os agentes· do <poder das ti·evas e 
as forças secretas(que cavani a rüi
na da nossa civilização e11colitra-· 
mm semp1·e meios de por !)ID confli
to a moda felninina e a modéstia 
cristã. · . 

Coutra os clcsval'Íos da· vaidade 
do chamado séxó fragil 'protestaram 
e c01i1hateram. não someute os auto-· 
res elllcsiA~ti<·os, mas tambem .os ruo
ruligt:.rs .leigos, que enca1·aram a ques
tão tio ponto de vista pul:am·entc 
moral,· sem preéqnceitos relig,ios.os. 
Nos San tos l'ad1·cs .iá encontramos· 
ti:cmcntlas invectivas contra esse 
ltl~Ío de s~scitur paixõ~ e de [JE)fdlÚ.' 
alrn'as. Em tempos mais [)l'ÓXiinos de 
iiós; o ·padre Bernardes diz~a. que. 
<,tllllo o mundo é necessário concm·
l'ül' para· ornar uma rnullÍcr,>. 

O mal, como \·cmos, não é-.de hoje,. 
1·emo11ta à antiguidade. dos tempos 
e apenas tem · mudado uin tanto· fle 
forma, scg·undo · os costumes e .a•· <'i
vifüação de cada povo.. . . 

O,; nossos I i vros sa·u tos nos con.t.:lm 
d:.l p,rni~iín i afligida por Deus às <,i
dad()s ma!dit.as, que boja dormérn o 
~uno .da morte 110 funclo da~ úgaas. 
ncg-ras e letais do ingo de· Asfaltl"::e. 
K~ Lcvilico, uo Deuteronomfo e nos. 
;Jnizes enro11lrmuns os cast.\gos divi-
11os, que dc:;cermn ·sobre. os pecat!ns 
de impurnza 1• imnr;1li<lade •. 

Nn lrgi~l.1çiio de vários ·povos. ,Lt 
.antiguiifa<!C V())'ÍfiCfllllOS·' .))ell:l.S C,f;a. 

. l,elceirlas cm1tn1 as ,·.iolat;Õed do p•1-
<lor e du modéstia. ,\s lei~ .de Plat:i·j 
c·o11tinha111 di~posii;ões enérgiens cou
tl'it os atent:1rlos à ,·írtuil.e ria llltl· 
lhér. Herndoto e T~ilio. eirniam .quo 
os· egípcios antigos ·protegiam . ,:o,n 

(Sob Inspeção Federal).· di~poBigões rigorÓsissirnas a rlig-11 i-
Rua Barão de Paranupiacaba, 50 , da<le feminina. Heraclito do Po11'1,o, 

, . . . . TclcfQ»;e ,?·7995 , ; . hi;;toriadm; grego, l'('-L(Jl'C o n1esmci .. a. 
~- CURSOS: Propedêutico. <:::on• respeito dos primei1·os !Hibitantes;ifo 

tador e . DAC'l'ILOGRAFI!\. .. arquipelago de Teneclos, Romulo;. Cc~ 
Curso de Admissão ao· Co~é;~iÕ_ .. · ... · sar Augusto, Fabio EbttrnéÓ. í{ :Ze

<le 14'..às 18.30 intcirame_!!Jc .r'}: ~ '.''1éu~o, reJ ,de Locrid;i, . legiram-;µos 
gratuito. ,M, '., mremplos · de inflexibiJidade'llllS50 

MATRICULAS·ABER'J'AS·,~--= ·º·' JHtrticmlat•.··Nuo·é·só a'lgreja·qne1 se 
preocupa com essa matéria ... , ,i 

I
.NA·U,GU,.R. ou .. ··sE· ·. ·N-

0 
.. -· c··H·l·L.,E,'º"oº"''"·· o advento do cristianismo; se.·~110-

, . - . . : '"' ·º'·'' difüott de.certo modo a.situação,iiíb 

HOSPITªl DA .. UNl'I.Efft'IDmc, ª tt-_anst'ol'~~ll por'comp1~to, de m~ªº H · t O ffllt · (ftle' as fütihdades e as moda's, 9uo 

CATOUCA . '~),,' 'tir::~e: ::::e~:~J~m::~:\::!;Ji~. 
Duranté a fosta do Sag'rado 'Col'a:çãb })elo menos 1 nnm alieiamênto Pllrd o 

dp Jesus, a Unive1:sidadé Cátolicâ do pecado. Orn mais, ora menos, a1:i,1-
Santiago inaugurou o Hospital CÚni- recem modas extra'vaganfos,. ou rid i-
co do Co'ração de J ésus. O Exim:>.' e cnlns e, o que é pior, iridecerites· ,ott 

Revmo., Mons. 1P2odoro Eugenin, · Bis- provocantes, que· ferem e atingem, fü-
po Castrense, <Jiiciou a M'iSsà"'Solen·e · " 
e o Exmo. e .Re_vmo. M:ons. José Mà- retamente o pudor e a modéstia, , 
ria Çaro. Ar.cebispo de· Santiago, p·re:. acarretando gra1•es danos ·.à 'morali-' 
sidiu a pr,;irissão com o Santissi1no. dl!l.<le publica. · · . . 
Sacramen~ que perconeu os corre- Os· tj_ossos tc1npos, que tanto se·ça-
dores da. :univer$idad0t, faóte1:íza.m pelQ ~11±!.?9.ªºQ!l~tlto çlQ 

cipal invíintariô . dos . êlen1entos."q\io . 
~?nspiraJn; !)?ritra,. às>t:!l?i~ões, ~r~; ~ 
11osa~ dos, lar~~- ~raa1l?.1ros1 que;'.,f~~: 
cos _ou pob,res,. 1h1s.tres~u Jiuíú.ildés, · 
souberam sempre ter •.na ·tnais alta. 
conta, as ~u~s. trÍ!,<liçõe~ crist~. ' 
: B\ll . nqsso~ tliitá · màis' uín<escc:ilho, 
trc.néndo apareceu, e':'Í'lele tell'l 'nau• . 

Ígreja) ·de Santa. Efigênit1 .. ·.. .· · . 
-~ l)arde \Jé formação '1)al'!l es

. lnglári'as, jocistas . serií rêalizada' rio 
5;0 domingp, 29 de: àgosto, ·das 13 à;i 
l7 . horas, · lia ESÍJola de Eduéatiío · 

·Doméstica. · . 

. fragado o P,U~or e, n~l): rai;,, ~)toa-
ra d~ gente·.cat6líéá1; às praÍàs de ·ÓIA DE REtOLHIMENTO DA 

· b1111ho, ~s ;piscinas e '.,os · Cátnp-OÍ.: ,de ' · · 
espol'te.. •. . . ' . . : .· J •. f, 'C; F. UE ·CAMPINAS 

,0.s «maillots>:·para.'ba~iho .de níar . . . . 
e os .«éostuiues~ pàrá ·a pratiê~ d.os 'Rcafü;ou-se rio ·domingo Mpassallo, 

, t b · · , d · · · , · · . mafa 'um ·aia.' dê rec'olhiíne.nto dá 
º"-por es ,e .• rinque ,os. de praia .:São - .• r. :1t e·.- féminina,. dit cliócese . de 
11~11 some~te. tl.lll eÍl:citti:ntii . dás·.· pai-. , · · ' ·· · 
xoes, mas tambem uma.cansa da -de-.. Campinas. . . . . : . . 
cad~ncià _dl)s costuines p\l.blicos, da.u-. · · ~11~onhecen<lo 11ão ser . possin•J 
elo e~ resultado' um.a bafi~ sens'iv,:f fazer 'a-póstolado. sem urpa solida · 
do n1vel moral da sociedàde ho4i~rs . for~naç~o espiritual, :i.s' jeci$ta~. cm 
11a; ·. · ·· · , ·· grande :-numero se reuniram na .Ca-

_sa>' de Nosso;: Senhora, onde foi rea-
. O assunto :·preoçupou·:,e ·mereec~· a lizad.o -0 .rMolhimimto. 
atentão. de i,acerdotesie Bisppli e. até 

·do Supremo.Past6r µ.a éi:ista.ndadc . 
quc,'maíf de u.mn :~t e~ d~cun,ien: 
tus ptibhcos .e ocus10e~ ·sofeuc~, eon
de11011_· estas ab~rráções uiodernas. 
A cousa ·_chegob · ª ta'1 ;·ponto :que 

houve ren,;ao; a rea1:ão sàlutar do 
o<) ~li senso; A· íuada fot1in11iá, Pà réce, 
vai rttCH'11ando à ·formaÍJ,· niais· )'eC3.· 
tadas e m~_is; de_~l)ntes. ;E'..,dii espê~, 
rar e descJa1' que o -rue..qmo, acor1te~à· · 

,q nantc -à_s ·· pl'aias, piscinas e jogos 
. dcspo1·tiyos. . . . . 

. Da An1edr.a' tlo·Norle, üoncle. íuC!i
hzmcute, já uos der!tril · ta1;tas é 
tantas éousa~ uontrarias à: 11Óisa ·i'ot'-
111ni-:ão cátolicá. e à nêisg1rJ,·adicão 'nn
c1iu11~lista, nos:vêefü, ·a~qra, tipos .,1e 
«nuullot,;», l'OUJ)US ,,de l,unÍ1ó tfocen• 
tes,. modestas, cleg;uitês f\. Üótlás. 

A: J. i,'Ó. ~EAtIZA UM CIRCULO 
SOBR~f. O SANTO PADR:Ê· .. 

~ealizou-se afà ~9 d~ julho mais 
um ; dos circulos de ·e$ttidos r,romo
·vídos pela ·,T. I. C.- fernini na e orien• 
tados,.;pelo Re\·mo .• P.c, Aguelo lios
si.' Este circulo· versou sobre a pes
soa. à~ Sumo Po;1tifice e obedcc~u . ao seguinte 6squcma: · · . · 
, ·Quem é. o Papa - Sua infalibili
dade - tfoballios e ~cs1)011sabili
da:rléii'. - Como, ,a~ve sc:r .O proce,.li
meoto <tlos Çatólico~ ·pat'a com o 
Romaµó Pontífice ~ Kóssos 'pti11-
cipais deYere;;. de obediencia. :_,., rt"3• 

peito e ,·c11c1·a~íio - O Papa e a 
Ação Catolica . np trabalb.o de n:-. 
<'ristüp1ização. De,eres dá,. A. C.: -

. J;:ÓOÓL'Í·c/ ~~$ 1 pÓliN:s, . às níis~üi;f,:' 
combate.r. heresias, · couheciíue;í; o: ·. 

'dâs' e1tciéHica's pontifícias. úe~o11,; 
<:Ít_O: . arna,r, obedecer. e rezar pcio 
Santg Pàdre. 

Parece • estar resolvícJo. o g·ra1:e 
pl'oblcma · dd moral_iziição il;ts · rcia
pa,., · fie p1'aí_a; Até 9 )>tci:ente,'tl_jÓ
vem ·rccàtada e modesta ·~ô. e'ticoufra-· 
'ª dtfa, alte;·nativas: subníêter~~~ . 
noi oaprichÔ~ da 'mo<lh'óu 'âbíuidonar Lt:.R .. '·~ · i>RO!'AUÀK · 0 uma; divci'são t;lo,ç(nvôgà'e'tãó uo 
agrado de nossa sóeiedaclc. . . .. ; 

Os pais ele familia e quailfós 'têm 
l'CspousabiHdadé de UIU lar reeêbe
riío cvm grande alegria 'taf nóticiú. 
As joveil1> católicas devem dar ·o ie11 
nielhor: é niais decidido âpoió a; esta' 

ga. da. terra de· Tio Sarn, · . . · · 

. . 

•íLE(ÜÔNARI'1": 
. '1 DEVER DE TOD9S 
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FEDERACÃO MAK~A FEMININA 
BOLSA · «FILHAS DE · ;MAltIA · t,eita1~·cfo as íd<Sia:s quo. t1lgutna~. iis-

DA ARQUIDIOCESE . . socia~ões estiío pàra por :en'i .. pi'áti~a. 
Conforme temos a11uí1e1àdo se- Lembralllos aqui, . a Pia :União[ )!ti 

1i1anàl1pen,te, a J!'. }I .. , }\: .esper.a de· Ciisa Pfa S, \"iceiifo Ôé ·Pãu1u, que 
fodas !l;:! Pias .Uniões ele !:;ão. Paulo, . ocga:nizou. para o :a(1;1, ~2, p.f.,, UlU,'Í!?S~: 
a sua colabora~ão na eampa11h11. plll'!l. · · tirnLpró:[folsà; às-~ ho'rtts da: noHe/ 
a fundaçiio,da- Bolsa: «I!'ilhas dc•Ma- <m,ja entra,Ja·, 'Cr$ ·)2,00,, con~ribUirá 
1·ia da Arquidiocese)), cujl/. füialida- naturalmente para aumentar o n~,-
clc 'é contribuir para fohnal' um so disponivel,. ainda . tão .. pequ.e;ió •. 
Sa9erciotc. A quantia necessária, é, Lembramos tatnl>cin· á coleia,'·'tjrle' a 
como sabemos, Cr .. $ 30.000,00. -~ paiu. P. u:ao Cur;ito. <l:i)l6 fur:1 uo cliâ>J;.3,, 
consegui-la, lembramos .a institui- entre as s_uas Fillms dé · 1\f:i:ria, pÉirn 
ção de uma esmola de ·cada Filha este ·mesmo fim. '.l'eri10s ir certéza\le· 
de . ~briu, p «tostão por dia>t no q11c mnitàs outfas Pias CTiiÍõ!)s ál)¼e-
1nr~ de agosto. N ('JlhUma filha. de, . dentarão novas idéias e que -no pró-
!lfarin. (}ll(! conheça o valor' de uma ximo dia 7 .. de ·seteri1bró a nóssa'·BÓJ-
\'OCa~ão religiosa, o bem que pode- sa será uma· rcnliduclê! · · 
r:Í. taJ.Cl' ao. mn'.1do, cÓm O S:!.'U após- . , s~ainall!OS hoj~ u,s S~~i~tis,t~aS 
tolaqo, suas 01:açõe_s. e, seu 4§i.jJl'en- Cmoes: N. s. B,om Conselho, N.,s .. 
<limcnto, irá se· rciC!J.~:Ú ·.a. cslo · ·1w· Bom Parto; N. S. · Cármo da Libér-
qneno sacrifício !JU.e é ·economizar dadc e da Ac)ímaçãçi; N. S. dils ·'ôo-
11111 tost.ío por r:li.1 ! Algumas: l'ias 1:cs .I_ pfrang:'.1 N. S,··· <!as_ Graças, N.-1s . 
l:niõcs e Fillrn~ de "lllaria,'.desrja11· do Illoute Scrrat,··fü.-S. ~la Pa-z,.,Ila 
du· ·fazer um donativo maior, jfi !'cnba1 <lo Sagràdo ·.,Cpfação·, N. ,i's; 

: enl'Íararn. à·}'. M. P. as suas cóntri- d,a S~l~te, N. ?· ~;a·:~â,~tde, N. S. ;~o 
buiçõcs. 1'ii, o ·que Í'ccêbcm<i~ · :!'e- :-;autissuno Sacl'ljniênto N 8 de 
centemcn lc: • · ' Si.io, Vila D. Pcdro/.Õ~'a~co, ··Pa~·qtle 

P.' V. Gin. Concgas Sto. Ago.;;ti- ,l,'.s ~a_çües? l?amaiha, Pil'ápora, P1á, 
11hq, CrJ,-l 500,001 ,P.; U,. Çrtl\lg-io :iita, fühc~ru-o P-1r!!,o;;, .. Salto.<le 'Itú,;saiiafh • 
Ilíes; Ct-~: ':-l30,üO; •r:rn' nlúníória das. . rio -Padrn. <Menfo; : Sanntorio Santo . 
l:'.' 111. :°A.m'êl /~, e.. '.t~ê~ .' ;(j'J.v1,o,,1."t:t1 Anlf§lpi, '~âift~.'iigrd1l<1-Coi'ação ~~e 
Altuéida, 100,lJIJ; -~L da Penha Kilra Jesus; S&11t, Sagptdo'Goração,<le r.Ía-

. ( l'. U. Scmiiüího ila .G!óda), 50 QO· , ria,r~,ant'~f\li~f'§~nt3: Casa,· ~a1Üa 
M. José Barbos,ide Almeída,'5o;iíoi , 9ccilll},. S'a!lta;.,Oenerósa; .. p~inqp
Angélica Costn Cán•alho, 20,00; · Ço~ . lncs que ~?fti~Piqucm à- Fede,ra~ã~-i o 
lêtit <fa P. C de Saht 'Ana1 13,00; a~<l;1m.eµJ;f d~ seµs t1'.abalhos em fjl .. 
Total anterior, Ci-$ 1:'110,-00;. Túial VOl',·\là «B'olsa». · · - . . . ;: 
àtuar, Cr$'2:473',00. . .. ·t; ,-., :;· .. ,, . .., .. ,,,... ,,, "·" ~ .. , · 

Cóm; se vô; é i,l'eci~o ciu~ ';;s 'rlas 
Uni_ões façam grandes 'movill)entos 
c1e propaganda desfa campanha, a11io~ 

''"ADORAÇÃO· PilR.PETUA 

nobre e digna iniciativá, qúe 'nós' ehe- 1 
, Cabe 'e; 'Juventude J?eminina:: Ca•. ·· · 
tolica de Sãi> ~aulo à ,gloH1í._ êâ, hem~ : • , 
rn de transplantlt1"pai•11i o nos$'o meio 
os • m:odelos norte-amérlcanos. '·.À t~

PRETENDES. ·· '.MAT1UCULAR-TE .. NO 
TIRO, QUALQUER QUE ELE. SEJA.T 

. . .. . 1 

dos os ·cat6lfoos éompete .âce'it'ar fê• 

cu.nd~r e pr?pefrar;:á 'êamJ?aiiba'p/l,
tnotica .e. cnsta da morá!iza1;ãci das 

. praias de banho. . 
Da térta · 1:iandeira11t~ uoe veiu ·. a -

lição e o,~exemplo. Âtif:I iliti3re.ss;dos 
ou desejoso~ 4e.mafa êõmpl'e'tas iafor
mações recioinéridamos que se dfri-· 

' ;i~ à Juven~Ude Jf~:!WW.ua Cat61ic~, ' 

. Proeura, ·_então, à Academia Mariana, â R~a Barão de Paranaplà~· 
" caba,.50 ;e de1':.a o teu.nome. E'-uma questão de disciplina à Autoridàde 
. Ecles1ast!:ª· Nao tardes, pois, os Tfros terão ·,nfüfo em Setembro .próii- : 

· mol _Teras. a yantagem de iliúm~ras orações e boas obras praticadas- 'Põr ·: 
t1;a mtengao, durante· o. tempo· ém que e,stiveres. afastado da Congrega-·· 
ça~. c;ilem do olhar paternal da, Autoridade que zelará pelos interesses·· 

. de t11:1 alma ~µrante:esse,período de afastamento das práticas· habítúats. :, 
da vida mariana, · ' · · 
. lNFORMAÇ_õE~ PELO TELEFONE: 3-7995. 

. •.·· '\ 

/ 
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FEDERACÃO DAS CONCREGACõES MARIANAS s 20 DE AGOSTO 

~ 
FESTA DA ASSUNÇAO DE NOSSA SENHORA 

.. BERNA.RDO 
1 

!.au·_, l-~º~"' \11 

MAPP!N STORES 

l 

A Santa Igreja celebra hoje .a festa 
l'la, ASSUNÇAO DE NOSSA SENHe
:RA acis Céus! Particularmente a nós 
Càngregados: muito cara deve ,ser <'S
ta data. Relembra ela o previlégio ill• 
ISigne concedido por Deus, levando Nos. 

. l:ia .S~n4pra,_c_orpo e alma, pata o Parai
-,tso,::J:.-dias apÓs o·.seu sepultamento! Nãó 

qu~ ·a.ssim •Nooso Senhor Ql!;e o corpo 
~e· sua. sa.ntíssima Mãe tivt;;se o mes
:1110 fim ,iue o c:os outros mo1iais. 
;Não. admitiu. ,pois, o Divlr.o Salvador, 
(Jue ê&e corpo virginal. o mais pel'fe!to 
rjent~f- todos, fosse pa.stó dos verin~.s da 
terra.! Mais uma. razão temos ai pa.ra 
amar e lou,ir, cada vez em grau maior, 
a Santa. Mãe de Deus! Recebe Ela do 

• Onipotente, a · /-ada pa.sso, provas inso
:fismáveis de 11mor e afeto inegualáveis 
J:IUe Lhe dedica Deus! Nossa Senhol'a 
'teve .assim o prêmio da santa· vida que 
llvou. Passou-a Ela em traba!hoa, oo
:Irimentos · indi2fveis e oração continua 
llniêamente para dar glória a Deus! 
li: como na. mort-e espelha .se1npre- O 

Ínoribundo · o tiue foi em vida, Nossa. se
,1lhora -t.eve. uma. morte santa. plácida· e 
tranquila. suavemente entregando ao seu 
Plvino Filho a. sua alma de ele:
ção. · Nossa. Senhora morreu com cerca 
de '70 a.nos,- nem de velhice. nem ·de en
:rennidadel Nossa Senhora moneu de 
l!lmol;' por Deus, pelo grande afeto que 
dcdlcava ;,o seu Divino Filho! · Oh! que 
'll!lntura seria ·.a. nossa, queridos Congre
gados, ·.'se nos fo.sre dado imitar Noosa 
;Mãe no·· inome11t-0 e:xtremo. morrendo 
:tampem de amor por Nosso Senhor! 
Deve· ser Ela, portanto, nosso · modêlol · 

' :Peçamos 'diariam,'llte que nos dê · Ela 
11ma sàhta. niorter Que nuls poderemos 

·Ciesejar, do qoo uma ,;anta morte, se re
presenta. ·ela. as portas. aberta.s ·tara_ · o 
Cêu, principal objetivo de nossa exis. 
têllcia? Para.. isso. contudo, torna-se 
:necessãtio que o trabalho de aperfel•· 
çoa,mento da. nossa alma comece ime• 
diat~mente, neste mesmo momento, pois;' 
não l'l.os é dado sa.bor se tcl'ctnos o mo• 
!nté1,1to seguinte. Este lrutante, assim: 
poderá ser o último de nossa vida, e 
pa.ra. que· possamos ter uma bõa mo1ie. 
é p1-eciso que o imaginemos como o der• 
1·adeiro! Dessa forma, procedendo con
tinuamente como se estil·essemos para. 
ino1-rer, procuraremos ei;tar sempre em 
estado de graça. Est.aremos sempre 
:Het~as contra· os ataques do demônio. e, 
se ppr desgraça em sua trama ca.lfmos. 
'recólicilla.r-nos-emoR imediatament-11 ·coni 

, :meus ipor meio, de um Perfeito ·Ato · de 
Contriçãó; seguido de uma fervorosa 

'Conflssão na primeira oportunidade, o 
ma,ls breve . possivet Vivendo. pois. as• 

· Eim, sempre vigilantes e como se esti
Ves.semoo préstes ··a. morrer, Nossa se
:nhcira.' há, de nós ·auxiliar, alcançando• 
:noo a .suprema. Jt'€Ça da perseverança 
na. ·hora.· da.. morte! O nosso Manual 
traz à página 285; uma belissítnà oração, 
para impetrar -uma. bõa mol'te a Jêsull 
Crµcifi~o! . Rezemo-la. o mais fÍ-equen• 
temente possível, princlpa111,entc duran
ié. o santo·sacrifício ·da Missà. 

o··sau.to Padre Pio XII. ~m carta a 
, G• Emitiê11,ciâ o Cardeal MagJione, 1~- · 

<!itJ a. ·todos os fiéis. que esta Festa da 
Assunção de .Nossa Senhora, precC<l es
t~a<?tft~W,i~";~-~j~/~.J~Itas, P,lra alcan• . 
ça.rmos· de, Deus a. Paz para o mundo! 
Pfereça:rnds, é.uim, a nossa. · Comunhão 
tieO hoje, a, a.ssi.stência ao Santo Sacrl
:ficio da M:ls.sa., e orações especiais du• , 

,fedêração ·Mariana Femlninã 
(Conclusão da 4," pag.) 

' ' ' 

:XRANSFERIDA A REUNIÃ0 
DA FEDERAÇÃO 

•. \ : lfoalizan'do,sé, hojc·, cm muitas 
,; !PSM" µai§~:~;. a .. f<Í,;la da e Filha de 
· ;.\!nria. ·por :dcvo1:ã'o,>. 1·e~·1lrcu a Di

retoria da. Fo<lera~ão realizar ~ua 
;reunião mensal, no Colô~io Asrn•1-
!:ilo, Pºt o_éâsião do rc,·oll.;imcríto q~e 
.aí· se realizará, no próximo dia .:.:fJ. 

Í)!A DA. FILHA DE MARIA PO.R. 
. •· DEVOÇÃO . . 

.• R:oaliza-sc, h~jc ou cm · ela la pró
~1111a à festa da· Assuntiio a reuuifo 
ánÜal de que· parficiparn toJus ,,s 
membros.das PiÚ;i l:uiões, ;;c,inru "1<,~ 

. àf{tstaçlos ou rniliLanles. A F. i\L F. 
'espera' que nessa data seja explicfüfo 
à~. Filhas de l\laria o significado ril) 
!li,oviíuéÍito em fa l'or tia « Bol,rn » p,t
iril. ,a formu(,lão permanente de nm 
eaccrdote; de modo r111e a e:;sa «Ll,,I
eá>~ ·chegucín as ,contrib11i~Õ('$ de l.o
clas as Filhas de 1ilariu ila ArqúhE,.i-

.. ilesé,. · 

SCIENTIFICAMEN'tl 
AS SUAS l'ERmAS 
• Pomada 1ecca!lvo SIio Sebal!lillo 
combate actentificamente toda , 
Qualquer atleo;do cutan,o. como 
aél<Xm; f'eridas em geral U!cerat. 
Chagas antigos. Eczemas Erystpe!a. 
Frielr(l9. Rachas nos pés • nos seio•. 

-EsPinhaa, Hemc.NOides. Quelmodu-
', fali,· Erupções, Picadas de ,noaq,111~ •. .. 
1
• l~sectoa '{ene~ . 

' ... .. 
, . S :_ . ··. !!~VA~~~-.'_~!!~11,~ .... 

' . . . ·= 

rante este dia, para obtermos <le Delis 
essa. grande graça.: a termlnáção da 
guerra. Vai ela. já por demais longa! 
JJ: o CMtigo do~ nossos 1>2cados, da nos
sa .licenciosidade, da. n0&<;a, falta de re• 
lig'ião·! Peçamos · a Deus, façamos· for
ça aos Célill. pa,ra que _ e~ja, a J\!St!ça. 
Pfrlria. sai1sreítá, voltancto · as!,lm . a paz 
e a tranquilidade aos nossos ·tares l E 
sobretud() pa,ra que ' com a. Paz e 
a Bonança,, nos vcri!ía.. 'fambem um pro".. 
pósito. (irme de. jamais ofendeir a Deus, 
rendendo-Lhe-:às devidns homenagens e 
justo preito· de adoração 'para. todo o 
sempre, afim de qt:e um. dia possamos 
gozá-lo eterna.menti/' no Paraiso .• ,, 

REXOVAÇÃO DO ATO DE CONSA-
GRAÇAO ·DO CONGREGADO-

Hofe . deverá . sêr . feit,a, ·.e1n 'tôda.i as 
Congregações M.1rui,na.s, .uma Solene Re
novat.ão. do Ato da Consagração a Nos
sa 'SenI1ora. Renovemos, ao pé do ,Altar, 
o juramento . de fidelidade que fizemos 
à. NOSSA MÃE, QUERIDA; quando ti
vemos · a.: fellclda4.e de· por seus fill1os 
diletos 1>er recebidos, ·Lembremo-nos 
ei1tão, . dP,quelê · belíssimo é . i11ésqueclvel 
dia, tJ qa nossa recepção çle, fita, no,qual, 
protestamos q nosso g1·ande amor · a 
Nossa. Senhora! Naguele dia. promete
mos a .Ela. . .ser. 'bons filhos, afetuosos, 
obedientes e cump1·id,>res dé nossos, de
veres .. de bons católicos! Tenham.os a 
consolação de .ver que tudo fizemos pa.rà 

, atingir aquele objetivo, renovando. ho'je, 
com ,redobrado f!irvor · aquelas sínge.las 
. sublimes. proiµes~! s ,, · e1n virtude 
de nossa fraqueza, não fomos muito, 
leais, ))ar diversas vezes deixa.ndo de 
cumprir nossas promessas: racamós hoje 
um propósito, flrtnê e resoiuto de ja.máis 
qtWbra.r o nosso juramento. Entregue
mo-nos .completamente a.Nossa·Mãe do 
Céu! ·Ela é a dispensador.a.· d!l.'l gi:aças 
qe .Deus; e, se nela .cónfiarmo.-, tudo a.1-
cançaremo.s, Nosso Sen11or nô-La dei
xou . por Mãe! - Que. maio!' . prova de 
tthlo1· de Jesus ao. homen1 '. do que essa? 
Dà1·-i1os à sua própria· Mãe? Tenha
mos confiança, pols, Oremos '1nuito e 
nmito. 'S<i'brétudo' 'tenbamós ' bôa. vonta
de e façamos ·empenho de~iê!id'o 'de nos 
salvar, NO&so Senhor deseja· e quer·· a 
salvação de todos os llomens: De,· con~ 
trário não ·te1'ia &; hum!lhadJ tomando a nàturéza. humar.it e 'deixando-se cru
cificar num· niadeito, com<!· vl! b:Í1ldlcio ! · 

.. Ele. nã-0 ·nos salvarã, ~ntreiknio, ~011-

tra. _a. nossa vontade; sem· a nossa co
operaçãoJ ·Aproveifemos, portanto,. a 
bela. Festa da, Assunção de No&53. Se
nhora, para mais,' Uma· VtZ, JJO'. seu in• 
tet:inédio, prooostarmoli a.. · De'us todo o 
nosro arnor e Lhe. 1mini.festirmos.a nos
sa 1:esqlução firme e decidida de b~guir 
a sua santa doutrina e a.Jcànçar a sal• 
vação ,eterna! · 

2.a .CONCENTRAÇÃO .1 MÁTRIZ _DE 
NOSSA. SENHORA APARECJDA 

De , acôrd.o coin· o ,Programa.. para a 
Orànde Comunhão. de· Homens à meia-

')ioite dá 6' pára 7 4ê Setembro, teremos 
':no °i;>ró-itlmo. domü18'0, dia 22, a. 2.a éon
GE1ntraçã9 à. Matriz de Nossa Senhoi-a 
6p.àreclda da. Va.rz.éa. do, Iplranga .. 

Qs bondes especiais -sairão . da Praça 
,d,. Sé às 14 horas em- ponto, Levarão 
tog.a~,. ~, pf;)llgregaç½s M ~ua;;: 6a.ndei· 
ras. 

.. D:> Ipirariga, voltaremoo ·em pro
cissão, trazendo para a Praça. da Sé a 
querida, im~m da Primeira.. Pet·egrlna. 
do Congresso! A .-;ànt,a, imâgem ·ficará 
llll. Catedral Nova, exposta à visit11-ção 

.. pública., ató o dia 12 de Setembro. Du
rante esse tempo todo, será Ela. alvo 
dM maiores homenagens cie ··seus fi
lhos diletos e , fiéis em geral, que diaria
mente Irão perdir~lhe graças, princi
palmente para que . alcance de Deus ns 
necessát!as afim de· . tornar brilha.n
,tfss!mas .as comemorações do l.o··anl
\•ersário do IV , Congresso : Eucarístico 
Na clonai., ,, , · , ,, • , , · ,,·. , .. 

li. • miiia.-noite · de 6 para 7 de se
tembro,· pretendemos levar · à. Sagra.da. 
Mesa, urn grande· númern de homen.s, 
cJÍltrltOll e· convertldós,'. para receberem 
a "JESUS~Hósr~A ! Isso· porém, não se 
coúscgue se1n ·grande esforço ·e multa 
oração. Pemilte Deus · .. que as cou.sas 
agradáveis .aos seus OlhOs sejam de, di
ficU execução, afint de provar suas crea
tural!, Infundindo merecimentos 1106 seus 
atos. Vomos aqui, po~·tanto, mais uma 
uma. prova da. bondade de. Deu.s! As 
dificuldades - que ·permite · se nos 
antolhem:pelo caminho, nada mais sig
nificam do que o seu deséjo ·de ver· me
ritórios os nossc,s .atos! Se tudo foss:l 
1irnito beni, aenr t-rabalho algum . d.a. 
nossa parte, · unicamente pela vontade 
Divlha, que· merecimento terlamos, por 
.que forma faríamos jús ao Paraiso? 
Trabalhenios, portauto, e nã.o nos im
portemos tanto com os resultados. o 
que é necmário, porem, ti tenhamos a 
conclência. tranquila. de que tudo fiZc• 
mos para alcançar o objetivo visado. 

Todos, pois, à. SEGUNDA í:ONCÉN
TRAÇAO A. MATRIZ DA VARZEA DO 
IPIR.ANGA! Ai; 14 horas em ponto,. do 
dia. 22. na Praça. da. Sél NOS,SA SE
NHOR-A ficará contente com ·.a nossa 
11omenagem, com · a nossa prova de . ; 

amor, indo buscar sua veneranda. : ~; 
gem, e como I'€coinpensa tudo fará por 
nós, alca.nça,nclo a. -bênção di-vina- -im
prescidivel para os nossos trabP,lhos! 

FALECUIENTO DO ·msso QUERIDO 

J'ADRE DIRETOR 

Justame1,te há 2 semanas entregava· 
sua santa alma a Deus, o nosso ·querido 
Padre Cursino! Deséançou ~os' seus 
trabalhos! Muito b-Ófreir 'ix>r- ,110..sso 

amor. pelo bem da mocid.a4e•· brÍl.silei
ra. para.. a maior glória, de Deu.s!' De
cidiu a. Justiça Divitw. chegado o mo
mento. de rccompeusá-lo!. Certamente 
no perfeito' gozo da visão beatifica de 
Deus; poderá Padre ·.cursino. niui~ mais 
fazer . por ·nós. · · E1e; que, tanto'· tez em 
vida: não será agora. quô; bein jÚnto de 
Deus,-há de nos a.bandonar. ,Pelo· <'ón
trãrio, agora é qú~ as.·nossas Congrega
ções haverão de progredµ-. mais· e mais. 
o nosso guia tá está. para· nos escolher 
o melhor substituto possível, na dir~~ã·:> 
das Congregações Marianas. · Nossa Se• 
nhora. que tem ele a ventura de con
templa,r continuamei~te, ein todo Ó stu 
esplendor. n_ão terá ; :ais socego! Se 
Padre Cursino em vida, jamais deixava 
Nossa. Mãezinhâ. Querida, ·com· preces e 
rogos por saus ·congregados, o 'que fará 
agora. que a tem bem junto a si? 

o seu corpo foi-se para sempre. o 
seu espírito contilrna, porem, em nos
sós cora_ções, i nos guiar e dirigir. A.~ 
lições preciosis.simas que nos deu. 11ão 
foram em vão. Agora. é que começarz.o 
a. produzir fruto! Eia, pois. queridos., 
Congregados. Trabalho, oraqão e · con
fiança em Deus! ', ,.sso Senhor não, 
desampara seus bons filhos!, Mais. tuu 
intercessor temos hoje nos Céus! Pa-· 
dre Cursino foi substituído por milha
res de. Padres Cursino. q, , se aninham 
de hoje em diante em cada coração ma
riano que pulsa em riossas terras! 

'E neste dla belÍsslnio i:ià: Assu1ição de 
Noi;sa Sentol'a, que, fcÍicfsslmo, festeja. 
radiante. Padre Cursino m Céu, pe
çamos multo à. Mãe de MiSerlcórdin, à 
Santa. Mãe de Deus, a NOSSA SENHO
RA APARECIPA, para que nos alcance 
d~ set1 Divino Filho, a suprema glória 

,de um dia. nos junt.i.1·mos a Padre cw·si- · 
n:i ·no Paraíso! · 

CONGREGAÇAO MARIANA DOS 
JOVENS DA. CATEDRAL, DE· 

CURITIBA 

S. Bernardo, filho do Conde Tece• 
:Jn~,'; e sua . esposa, nasceu no castelo 
· da Fontaines. perto de Dijon, no ano 
da Redenção .de 1089. 

Desde ccdQ Bern.ardo mostrou-s~, 
apesar de s,eu caráter · vivacisslll10, , 
muito piedoso. distJngui'ndo-se sobre-., 
tudo por ·um grande --amor à ··Virgem" 
Nossa Mãe e Senhora. Teve, por isso, 
a grâça éxtraordínaria de uma visão 
, d<:> .. Menino.· Jesus. 

· A ra1·a · beleza e a grande distinção 
do· jovem ·conde fü:eram· com• que pes.,. 

· soas' ,frívolas . ousas~em tenta-lo a· sa~ 
crificar .sua inocencia, Bernardo rea
giu "com grande fortaleza, Para se pe
nitenciar de uma pêquena. falta que 
cometera · involuntariamente contra. a 
virtude de pureza, lançou-se num 
tanque, e ficou .aturando · a agua·, ge
lada - pois era,-tempo de inverno -
até qtiasi .desfalecer, Está·hero'ica' pe':. 
riiteiicia .. J)1e obtev, a graça de ficar 
para ·sempre, livre · das tentações im-
puràs; · 

V~ncida ª" oposição de sua familia, 
.Bernardo,, acompanhado de um seu. tio 
.·e.' quatro irmãós, . professou na Ordem · 
.dos Cistercienses .. 

Tão' modelar se· mQstrou Frei Ber-
nardo na prática das· vhtudes · mónás

.· ticás, que .,o- Abade Estevão .lhe con
fi9u, tres · anos após sua · · tomada 
dé hábito, · o governo do Mosteiro c!e 
Ciairvaux. 

A ,cas:i, confiada ao jovem Abade 
era extremamenté pobre, e 'localizada 
em terras in.cultas. O regime de vida 
era . ~spero. Os Monges dividiam o 
tei'ripo entre a- oração, os estudos; e· o · 
trabalho nos· campos, seguindo assim 
ao-pé'·9-a, 1.etra-a Santa Regra do, Be.• 
mà"enturado Patriarca ;$ão Benw, 

Atraídas pel;;. · saritidi.de que o Aba
de transmitira à todos os seus súdi
tcs, muitas .pessoas, entre as quais. 
Henrique, irmão do Rei da Fraqça, -
trócarain o mundo pelo claustro, 

Quando o Santo morreu, Clairvaux 
contava setecentos membros;. e havia 
setenta casas. fundadas por esse Mos:. 
teiro. 

Uma das notas. mais caracteristicas, 
da vida- dci Santo Abade foi a mortifi
~ação. Quando· seu, tempetamen·to vi-.. 
vaz se .revoltava contra essas aspere
zas, Bernardo. dizia de si para si: 
"Bernarde, ad quid venisti? ..:.. Ber

. nardo, qUal foi o fim para que vieste· 
ao mupdo?" 

Dotat:lo . de brilhante · inteligencia, S. 
Bernardo se ·:aprofun~ou nas ciências 

Comunicou-nos esta Congregação que sagradas, tendo_ seus admiraveis escri
em data de 21 de junho p. pa6Sado, foi tos lhe . i.•alído o titulo de Doutor da 
emp,ssa.da a nova ,diretoria desse so- kreja; Devido à suavidade 'de seu es
d:i.licio, que il·á i·eger cs seus destinos üio é. chamado o Doutor Melifluo; 

· no período de 1943-1'944, estando ai;slm "Doctor Melifluus". 
constituida: Poucos Santos tiveram un1, tüo ar-

Dlretor: Pe. Vicente Vitola; presidrn- dente zelo . pelos interesses . da Santa 
te: dr. José Alexandre de Moura Ne- · Jgreja quanto este grande filho de São 
grini; assistent{)s: Augusto, carneiro c:e Bento. Onde houvesse àlmas a salvar 
Souza e ·dr. José Carlos tje Figueiredo; ou bem a fazer, aí estava o Abade' de 
secretar!os: dr. Luiz Lafa.yette Pinto e Clairvàux'. · 
André campos; tesoureiros: Celi;o 'rei- .. Tendo havido wna grande dissenção 
xeir.a Plnto e Heito1; de Andrade Fl- na· eleição do Sumo· Pontiíicé, São 
1110; biblioteca.rios: Clodomiro Aveleda, Bernardo,, depois de muito rezar; pro• 
Arthur Kalinosks e' Jorre Gi11este'; .·con"'. nunciou'-se' a · favor de Inocêncio II,. 
sultores: dr. Alceu Albuque1:qtJe, dr: Li• , contra ó anti~papa Pedro Leonis. 
guarú Espirlto Santo, dr. João Paul, Çonseguiu tambem que o' Imperador 
Newton Aveleda; dr,, Roaldo Amundsen .. L9tárjo e ·Suas Majestades de Ingla-. 
Hoehler e dr. Orlando de O!l\'eira. Mel- · te1·.ra :~. que enµo l!inda se intitula-
lo; instrutor:- Fellcio Vieira; ,diretor vli, o "Dóte· dé, .Maria'' - e França 

· -Auxillar da Escola. -Noturna São J'osé: 'prektássêm·,'·"ob~diência ào verdadeiro 
Ibrailn Trippia.; apontadores: José Man•' . Vigário de Nosso', Serihor. 
sur e Ailtonio Surugie, · · A ·mais importante -e pesada das 

~ERVIR , A VERDADE{ RECONHECER A 

JUSTIGA, MERECER · A MISERICORDIA 
. -Nestes <lias de· perturlia1:ão mnu. 
dia! cm que viv~mos, não faltam ani
mo~ que fucilinente se' deixq11 a\Ja. 
ter. i,;, 110 entauto, é precisamente 
nu_s horas de crise c1ue o \'alor ,ln. 
1105.:~a fé precisa de afirmar-se. O he
roi,mo uiio se manifesta apenas 110.s 

latices da guerra; ba trabalhos e !11-

tas incrucntas que exigem ·pór\'entLI
ra maior energia ,de alma, maior r·c;
ragcm e maior fé. OS prôprios Iíêrois 
revelados no fragor dris batalhas tí
\·crnm a sna preparação antecip:ida 
cm horas de sileneioso recolhimento. 

A I uz da fé cristã, toda a vi<l,t h ll
;;1a11à s.ibi·e a t~na tem ele ser um:i. 
lula continuada. Constituímos. a. 
Igreja militante. 

Aos <flle sabc1ú apreciat• o Yalot• 
profundo dcss·a luta, uão podem sm·
preende1·, e muito:· menos a.bater o 
animo, as lutas exteriores dós ho

. mens )Jor ,uaior qne S<'ja ;v Stla ex-
tensão ou Yiulencia. 

/\.tingem os reflexos dessas lutas, 
::i, nossa sensibilidaclc ou o nosso· es
piri to! ' 

Sentimo-nos ·afcctudos pelo desa
bar de um -mu11do e pela intranqui
Jiclaclc, que se apodera de todas as 
almas'? 

E' talvez a· hora de repensar eer- · 
lus, verdades . que conhecemos mais 
em teoria do que pór ha-ve-Ias ,·ivicb 
com intensidade· .ct·istã. 

.Dentro da nossà filosofia <la Ifü
to1·ia, é ·Dens quem dirige todo$ •JS 

àconteciuientos; todos. eles serre1,1. 
· ou a Verdade,. ou-a ·Justiça ou a !IIi-

sel'icordia. '' 
'Uns são os desejos e os• intuitos 

uo3 homens;., o·. outros m~ito diver
sos os desígnios <le ,Deus a, que ho
mens e· acontecimentos acabam sem-
pre por obedecer. . 

A SANTISSIMA VIRGEM E O EQUADOR 

. Aos' homens ·e às na~õcs pcmiíte 
Deus negaJ- ·a V erdadc, esquecei· 011 

ultrajar a Justiça_ e despresar ou 
blasfemar à . divi11a ]Hfaerieordin: 
mas jamais, atraxez dos desvios; <l:Í. 
Historia, os homens deixaram de ser 
servidores, volunta.rios' ou. forçados, 
da mesma Verdade, da mesma. Jus-. 
tiça e da mesma :Misericordia, Sim
plesmente' uns ha que, sofrendo a 
Ju~tiça merecida, confirmam a Ver, 
d ade que uega ,·am;. outl'os, poupados 
ao casLigo, ou sofrendo-ó menor êl1.1 
que 11iercciam, terão de rcconhecc1· 
a 1\Iiscricordia. J<.: por tal forma a 
V crdade, a Justiça e a. l\Iisericorcfü1 
se entrelaçam. e resplanrlecem, que 
muitas. vezes a Verdade iluinina a 
Justiça e a l\Iise1i,cordia · abranda os . 
scns rigol'es, 

FJ se esta é a lei ,profunda _dá His
toria, ela deverá .. oL'ientar tambeta 
a nossa .conduta .no meio dos aconte
cimentos que podem perturbar-noa 
o.animo. 

J~m 'brilhante peroração, sob o :\faria, o Congresso do 
1

Equaclor em 
tema·: «A Santíssima Virgem e a 1851, reconheceu a Su:ntfosim:i ·Vir-
formacão dá ,naeioualidáde equa- g-em 3Iaria, Padroeira: pri11cipal ·do · 
toriana», o dr. Wilfrido Loor gran. Equac101·. Em 1859, quando as; foi·. 
de <>radortdaquele país amigQ, teve ça, das trevas amea0uram a integri. 
c,po1·tunida.dé ele .. enumei;ar as 1núl- <lacle nàeional tlo' 1Jdís, 'o· seu. I1eroi-
tiplàs for~nas, eni que o poro eqiia. eo presidente - Ga1.-~ia :ÍÚorerio -
toriano venera a Santíssima Vir- colocou- tolias às· suas for~as soh a 
ge1u :Maria.. Esta brilhante. <;onfe- :rn·otet,i:io .. da . grandç,;, }Iãe de Deus, 

. 1·êncfa foi .feita por ocasião do Cõn- :Maria . Santíssima, conseguindo uo 
grosso <Mariano Naeio1ial, cclehr::ulo, - · tal sól'te·,a y·ito-tia d& Guaiqqtül.': 

· na~ éapit;tl <lo Equ~do1\ , , A 6 de agosto de 1~92, a Reuúl,)li-
fofoiaado .sua eonferêuáa, o di·. ca do Equadol'.1 m~nr .. atJ qjgno :de 

'r .. àor 'lllcisfre' que jâ 110. iiiicio <lii todo c1íeomio,. eo1i°sagiou;sé 1nteita,• 
históri11 equatoriana, tocla . blasfé. menti) aç, Sagrado Coração de l\fo-
mia fei,.a à' Santíssima Virgem, ·eta 1·fa. :!\!ais tarde, para comemorar 
pm1idit eoni se1•eríssimas :i'euas. . . tão auspicioso acont.eeimcnto, eµe-

.. Ela repousa eJn, to:las. as. c:idaqc;; · vou:se uo :\I onte Pa11ocilo1 1ias pro• 
equatoriauas, onde :Se VC)lel'a ' as :xímidadi-s de Qúi to, ÜJU ·.1liorüuricll• 

·Nossas .. Senhoras rle ·Covadonga; 11.J 
l\Iontc· Senat, de Agua Santa, do to cm Sua. honra. ·. 
:Moinho; do Salto, do Rosado, {la .Em I.S95, a Santa Sé· declarou; a 

,Penha, etc., . . Virgem l\Jaria_. padroeira prit1ciP,al.' 
· Três anos depois· c1e declarado ~- . · <lo Equadoi·, soh a in\·ocação de s~a 
. dogma da Imaculada Concei:t:o · d~ purí5sirno eora~ãó. . · ... 

~ --_____ .--.:~,.;.i,,;-;,,;;,-_v· •. ·.:-"· .•. 

Quanto mais grave, se nos ,afigll
rai-, a crise c1o ·mundo, mais perfei
ta. clorerá ser :a nossa determinação 
de'.nos mantermos, atravez de tudo, 

' fiéis aos ideais que não morrem. 
. Ent todas as situttções, devemos 
Servir a. Verdade, reconhecer a. Jus
tiç~. e merecer a. Misericordi~. 

Este é o iiesignio' a que obedeCJem, 
necessariamente todos . os aconteci
mentos --desenoadcadÕs pelas. paixões 

" !Íllil1dana:,, e JlÍj'.O é _outro O, progl'a• 
rua ·ati·avez ·aj) qllal'as almas timo
raeas podem cobrar animo e tran-, 

. quilidad~,' e a., valorosas confirmar-
se ·e àperfei~ínfr-se na virtude e no 
h~roismó eristíio. ' -

1.ER. li PHUP.AUAft. o 
·:, .~•tE(jlONARIO'' 
.. . .. -,· . . ~- DEVER Da .TODOS 

O S . C A LO L I C O f 

incumbências que recebeu de Roma 
foi a de bregar uma Cr,:tzada contra 

-os infieis que se haviam apoderado 
dos· Santos Lugares. , 
· O Imperador Conrado ·'III, o Rei 

Luiz VII de França e muitos tidalgos 
s<? julgaram felizes de ter uma opor
tunidade de derramar seu sangue pe
lA libertação· do solo outrora pisado 
pelo Rei dos Reis. 

Quando o Abade de Clairvaux foi 
pregar a Cruzada na Catedi-al de Spi• 
·ra, como hoüvesse · grande aglomera
ção ele povo, l3ua ·Sagrada Majestade 
o Imperador carregou o Santo, até o 
ccro, sobre seus ombros. 

Tendo· esta 0cruzada (que foi a se
gunda e durou de'1U7 a 1149) tenni
nado com a derrota dos cristãos, a o
pinião publica atribuiu a Frei Bemar• 
elo a culpa desse desastre, O Santo 
suportou · com grande 'paciência e 
mansidão ·as criticas, censuras e mes
mo insultos até que a Santíssima· Vir
gem se eucarregou de defender· seu 
fiel servo, obtendo que numero
sos milagres · fossem operados · ppr 
intermedio dele. 

No. meio de tão _grande atividade, 
este grande Santo nunca se esque
ceu de que á vida: interior tem, aos 
olhos. de Deus, prioridade sobre a vi
dà ativa, e de que as obra~ não de
vem ser mais que o transborpamento 
da vida interior. Um .seu éontem:pora
neo pôde dizer que a contemplação e a 
ação harmonizavam-se nele a tal pon
to · que o Santo parecia estar, ao mes
mo tempo, inteiramente dedicado às 
obras exteriores e completamente ab
sorto · na presença e ·no· amor· de Deus. 

Inteiramente penetrado pelo sobre
natural, o Doutor das. palavras de mel 
desprezava . a prudência huma.na. , De 
A1-naldo .de Brescia, heteje e revolu
ciouario seu contemporaneó, disse que 
era "desordenado, vagabundo, impos
tor, vaso de ignomínia, escorpião vo
mitado de Brescia, visto com horror 
em. Roma, cóm abominação na Ale
mauha, desdenhado p-elo Romano 
Pontífice, louvado pelo diabo, obrador 
dt, iniquidades, devorador do povo, 
bc,ca cheia de rnaldição, semeador de 
discordias, fabricador de cismas, lobo 
feroz". 

Deixamos para o . fim. o maior dos 
tiiulos,.de gloria do Abade de Clai-a
val: sua ardente,· sua incomparável 
cl~vqção·,à ·virgem Nossa Mãe e Se-
nhora. . 

"Cytharísta Mariae", Cantor de 
•· Maria, não foi ele excedido por ne- · 
':nhum outro' daqu!iles que celebra
"ram as glorias da Mãe. de Deus. S. 
<'Bernardino. de 'Sena e S, Francisco 
"de. Sales, bem como Bossuet, Santo 
"Afonso, o Beàto Grig1uon de Monfort, 
"etc. vão largamente haurir:' os te
"souros de S. Bernardo quando que
"l'eÍn. falat· d'Ela e-procurar argumen
" tos para fümar esta verdade 'que o 
"Santo Doutor'· põe em relevo: "Tudo 
''nos vem por .Maria". (D. Chauta,·d). 

Em honra àquela que ele chama,•a 
a. "base de toda minha confiança: e to
da ~ 'razão de ·m_inha esperança", o 
Padre,. S. Bernardo compôs, alem de 
muitos e profundps livros, maravilho
sas orações, bastando citar o ''Memo
rare'' ou "Lembrái~vos Puríssima 
Vh'gem ... ", 

T~o grata lhe .foi e~sa misericordio
síssima Senhora, • que saudando, uma 
\'ez, o Santo, a uma izl,.agem de Nos
sa Mãe cotn um "Ave Maria'', lhe res
pc-ndeu a imagem dizendo "Ave Ber-
nardo". . 

No fün ·de sua vida, teve o Santo 
Doutor qúe supo1-tar muitos e gran
des sofrimentos. Enfraquecido como 
estava· seu organismo por tantos tra
balhos; eram quasi intoleraveis as 
constantes dores de estomago que. o 
átormentavam. Frei · Bernardo deu a 
todos exemplo da mais perfeita pa -
ciência e -completa conformidade com 

. a Vontade · Santíssima de Deus . 
A's muitas e ilustres visitas que re

cebia, · dizia: "Sou um servo inutil. :Él 
hora de cortar e inutilizar wna árvo
re tão ruim, velha e ·unprestavel. Os 
elogios que me tecem não passàm de 
louvaminhàs. Sou uma creatura ihu
til, cuja vida não. tem a dignidade 
nem do .Sacerdote .nem do eremita". 

Com o olhar elevado ao ceu, na pre
sença de seus filhos espirituais que 
davam deínonstragão da: profupd~ dor 
que lhes causava a morte do Pai, S. 
Bernardo abandonou este .vale de lá
grimas, e foi, recebido por Nossa Se
nhora e Mãe. na glória da casa pa
terna. 

-:o:~ \ 
Na semana entrante a Liturgia Ro

mana comeinora os Santos de cuja .,,i
da passamos a dar uma breve noticia: 

Assunção da il. V. M. (15 de agos
to): -veja-se a primeira pagina. 

S. Joaquim, Pái da B. V. M.. (16 
de agosto): :Peus, de .p1-eferencia a to
dos os Seus Santos, o escolheu para 
pai da Bemaventurada Virgem Maria 
(Oração da Missa). 

S; ,aeinto, Confessor (17 de agosto): 
foi recebido na Ordem dos Pregadores 
pelo ~roprio Padre S. DomiliE10s. Na 
idade de 33 anos foi nomeado supe
rior da ruis.são enviada pelci Sru.1to 
Fundador a evangelizar a Poloriia. 
Jfaleceu no dia .da Assunção de 1257. 

S. Agàpitó, Martir t18 \fe agosto): 
foi martirizado pela espada, em 275, 
tendo 15 anos de idade. 

S. Joana Francisca de Chantal (21 
de agosto): nascida de. nobre familia, 
após a morte de ·seu marido· fe,z~se 
religiosa, apesar da tristeza de seu ve.a 
lho pai e de seus quatro filhos. Fun
dou, juntamente com· S. Franciscó de 
Sales, a Orderil dá Visitação. 

FLANELA INGLESA 

"DAFLONA" 
Flanela extremamente, iltacia, muito agra: .. 
davel ao tacto, Iindissimas cores claras em 
predominios _ de ,pastel e em varias c!ores 
mescladas. Tecido lavavel, de tons abso.lu= 
tamente firmes, é ideal para a confecção 
de Vesiidos, Pijamas, Camisas, Peignoii"s e 
Roupas iníant;s. Largura· 0,90. Mdro; Cr$. 

58,00 

CASA A-NGlO--BRASJlEIRA 
~ . . ~ . 

Sucessora de · MAPPIN STPRES 

• ao 
Por dever de coliciência. por am:or 
Brasil, adquira · bonus de guerra. 

E V A N G E L H O 

K U I N A S D E lE K US ALEM 
NONO DOMINGO DEPOIS l)B PENTECOS,TES 

(S. Lucas, 19, 41-47). 

Naquele tempo, havendo Jesus chega.do perto de Jerusa.lent, a.vistanlô 
a cidade, chorou sobre ela, dizendo:·«Ah! se tú conhecesses ao men_os-ne,te, 
dia., o que te pode trazer a paz! Mas .agora. isto está éncoberto aos·t.ê1t~ 
olhos, Porque dias virão sobre ti, em que os-' teus inimigos te cerc~rão. 
de trincheiras, te sitiarão e por todos. Ós la.dos te apertarão, -Arrazar·té-eio 
a. ti e aos teus filhos, que estão dentro de ti, 'e em ti não deinr~ pe-draj. 
sobre pedra.,. porque não conheceste o témplô de ttia. visitação.» E, llav'end~ 
entrado no templo, começou a lançar fora, todos os que ai vendiam. ou 
compravam, dizendo-lhes: «Está. escrito que minhà.. casa é casa de. ora~~or ~ 
vós fizestes dela um· i:Ovil de· ladrões.» E. todos os· dias Ele• ensina.Tá. n01 
templo, 

COMENT.µIo 

:b"alando aos Judeus, depois da 
descida do · Divino Espirita Santo, 
dizia São Pedro que só em Jesus 
Cristo encontram os homens salvn.-
1:ão - non est in 

I 
aliquo alio salas, 

E esta verdade vale dos liomens tan
to quanto das sociedades, Nosso Se
nhor Yeiu a· este mundo para a sal
va~ão eterna dos individuas, e ins
tituiu a sua Igreja, como sociedade 
Yisivel, para por seu intermedio che
gal'em os homons à sua finalidade 
ultima. De maneira que a Igreja, di
retamente, não cuida do bem estar 
terreno quer dos indivíduos, quer dos 
povos. - Acontece, no entanto,. que 
a. -0onsecução da felicidade eterna 
está subordinada ao cumprimento 
de· precciitos que relacionam os ho
mens entre si, de- tal maueira que a 
execução fiel destes ma11damentos 
tem como feliz resultado tambem a 
felicid1tde temporal dos povos e das 
nações', Na encicliea «Immortale Dei>> 
salienta Leão XIII estas vcrdad~s 

· com estas palavras: «Obra imort.al 
do 'Deus das misericordias, a Igre
ja, ainlia que em si e por sua pro
pria natureza tenha por fim a sal
va<;ão das almas e a füticidade eter
na, é entretanto fonte de tantas e 
do taes vantagens, mesmo no domí
nio das cousas liumanas, que maio
res· nem mais numerosas poderia ela 
procurar, quandó tivesse sido . fun
dada especial e diretamente para ga
r:wtir a felicidade desta vida. 

mente . nova. Todos os_ 'PQV03 , qué 
ucólheram-na, têm-se distfng.uiqo pe:.. 
la doçura, péla equidac:le e pelas glo• a 

rias de sutis empresas.~ · · ' 
Eis, pois, que _realmente Jesu!i 

Cristo constitlle. a. sal'Va',lão dos- p~ 
vos, como o é dos .individuas. 

* *·~· O prcscntp evangelho ilustra estai ' 
doutrina. Jet·usálem porque não .quis 
ser fiel à doutrina de salvação que 
lhe trazia o· Divino Redentor,· rece~ 
beu o castigo foevitavel desta" apos~ 
tasia. Sua .cidade. foi. destruidá,. S<!U . 
povo disperso e apontado à e:i.ee1:a~ 
tão do . round<1 inteiro. A epoca. .de 
cáos em que vivemos, a deso1·d~m- e 
as catastrofes a que pre~eneíamo1;; 
não têin, outra ca1.1sa, P~rqu.e apos .. 
talou da dÍ)utrina de Jesus Cristo· 
e sua Igreja é. que o mundo se agita. 
convulsionado em guerras, barbárie; 
eonfusão espiritual e dest:Lioço~. ma-
teriais. ·· 

No meio destas ca.t1tStrof~s uão l!Ei 
pode afirmar qne a ].i~!Jgião Cat6:. · 
lica tenha sido aba11donàda. Muito 
pelo eontrario, seus templos se. en .. 
chem, suas solenidades são e:xp)endi-

1<las 8 muito concon-idas, e, atendeu,~ 
· do à- apa.rencia, talvez se poss~ !lles~ · 
mo afirmar que ha. um retorno para: 
a Igreju, mais ou menos · generali:m-
do, · · · 

Esta ·conversão •em massa conse
guirá abrandar .a ira divina, ser& 
precul'sora de melhores tempos 9 R' 
a inteJTogação .:mais on menos an. 
gustiante que uat.ur~tmente oeó·m, . . ' . - ' 

De fato. por toda a parte onde pe
netrou a Igreja ela mudou imedia
tamente a face das cousas impregs 
nando os costumes publicas não s6 
«e virtudes até então desconhecidas, 
como de uma civili;,;açiio completa-

visto que os horizontes -se mostr.im 
sombrios, e, cm nada, precursores <1e 

. melhores dias. Valha-nos nésta con
juntura, à medita~ão· q~e nos ofe

' rMe o Evangelho. - Ao tempo em 
;:r_=

0
=

0
=

0
=========== que JeSns fazia sua predi~ão da rui-

ç A T O 1. 1 O Q na ,de Jerusalem, tambem: o culto 

d e vo ,1 8 1! o 
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do verdadeh-o Deus tinha seus sa.~ 
c~rdotes e sen povo. l\iafa. Era · filé 
tao eoncorrido que ·as ad.iaceneias do 
templo se obstraiant com os animais. 
destinados ao sacriffoio, que ali 't!S• 
ta_va.m à 'venda, 'afim' de favoreeer a 
en~rme tnuJtidãp que se '8.préssa-Ó-a 1 

ezn cumprir suas · obriga~ões religio
sas: Este culto, porem; era mais ex
terior ~o que verdadeiro, J)!)is que 
a propria condição do templo ativa
n1e~t? mantida pelos sacerdotes e 
pac1f1cam:ente · tolerada pelo po~o, 
mostrava como o respeito. amor e 
adoração_ do verdadeiro Deus C$fa.• 
vam profundamente adot'lllecidos · nos" 
cora~ões dos fieis. . Con vérih aml\S . 
que !i nossa religião, ou nossá cou
versao à .Igreja não foi' mais 1m,
funda, mais sincera, aceitando Õi" 
boa mente todo o Pogma e a Aiorii l 
inteira do Catolicismo, em .absofnfo · 
rião podemos esperar para nossa so
eierlarle · m4!lhor Mrte do que a que 
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A '.TRAGf:DlA l>AS dtIANÇAS NA águia Branca. iS amai., àtta. oohdecora,.; 

DECRETOS PRESIDENCIAIS 
r,'Ol\11,;ADOS OS MEMBROS DO CON· 

SELHO NACIONAL DE SERVIÇO 
SOCIAL 

RIO, (ASAPRESS) - O presidente da 
Republica a.,;sinou decretos na Pasta da 
Educação designando e,, ministro AtRul
f o Paiva, Saul Gusmão, Rafael Levi 
Miranda, João de Barros Barreto e O\in· 
to Oliveira, e as senhoras Eugenia Ha
mann e Estela Faro para membros do 
Conselho Nac;ional de Serviço · · Social. 
Por ,outro decreto foram designados os 
ministros Ataulfu Paiva e Saul Gusmão, 
respect,ivamente. presidente e vice~presi
dente do referido conselho. 

REORGANIZAUO O INSTITUTO., 
NACIONAL DO MATE 

:mo, (ASAPRESS) ;-· Impoitante de-

ereto-lei a.:aba de ser assinado pelo 
presidente da H,epublica, modificando a 
organização do Instituto Nacional do 
Mate. 
RECEBIDA PELO PRESIDENTE A 

COl\IISSAO DE SENHORAS 
BOLIVIANAS 

RIO, (ASAPHESS) - o pre.sidente 
ew, Republica recebeu em audiencia, no 
pala.cio do catete, o professor Raul Lei
tão da Cunha,, Reitor da Univel'sidade 
do B:·asil. e a Comissão de Senhoras Bo
livianas que vieram a::i Brasil trazer a 
imagem de Nossa senhora do Copaca
bana, que se faziam acompanhar do em

. baixador A!vcstegut. A se1lhora Thoma2 
Alias acentuou a satisfação que sentia 
cm visitar o Brasil. 

NOTICIAS MILITARES 
J'ARTIU PARA OS ESTADOS UNIDOS 

O llllNISTRO DUTRA 
RIO, (ASAPRESS) - o ministro 

Gaspar Dutra partiu dia 12, à.s 6,W ho
ras, CJm destino a.os Estados Uúidos. 
A comitiva ministerial compõe-se do co
ronel .José B. Machado, tenente coronel 
cocll10 dos Reis, majores Aluísio Miran
da Mendes e José Ulhoa Cintra, do se
gundo tenente Antonio Correia Lago e 
do reservista Oswaldo W, Aranha. Na 
ocasião do embarque tocou a banda de 
mu,sica do Batall1ão de Oual'das. O 
ministro dispensou as honras, militares 
que lhe seriam 1Jrestadas de acordo com 
,o regulamento. Durante 50 dias per
:mànecerá o ministro Gaspar Outra nos 
:Estados Unidcs, visitando fabricas, es
tabelecimentos ,; centros de concentra
ções militares. Achavam-se presentes 
à partida do ministro, os representantes 
diplomaticos · de todos os países acredi
tados junto ao Governo Brasileiro, altas 
patentes das forças de terra, ma.r e ar, 
ministros de· Estado e grande· nuinero de 
amigos. O general Eurico Gaspar nu
tra avistar-se-á com o presidente Roose
velt e com as altas patentes millta1·es 
ianques, devendo discutir entre outras 
coisas, a. remessa da força expediciona
ria brasileira, para .lutar na Europa. 
Rf.ASSUI\UU O CARGO DE CHEFE 
;DO ESTADO MA!OR O GAL, GOIS 

MONTEIRO 
RIO, (ASAPRESS) - O general Gois 

:;.\'1onteiru, que se achava afastado de 
suas funções de chefe do Estado maior 

• <lo Exercito por motivo de saude, rcas
. sumiu suas antigas funções. Transmi

tiu o cargo, o general Eduardo Gue
dBS . Alcoforado. pí·imeiro sub-chefe da
quele departamento tocnico do Exercito. 

FALECIMENTO OE PESSOAL DA 
ARMADA 

RIO, {ASAPRESS) - O capitão de 
mar e guerra W.u;hington Perrí de Al
meida, diretor geral do Pessoal da Ar
:m.ada, comunicou, oficialmente, à Ma
,:inha, o falecimento do capitão de fra• 
gata Graciano Adolfo Monteiro de Bar-
1·os,. do cabo José de Olivelra, do -fuzi• 
leiro . Marino Soares e dos funcionados 
civis Domingos Simões de santana, José 
'.J'~,vares, Eneias de Azevedo e José Ma
:ria de Brito. 
ASSUMIU O MINISTERIO DA GUER· 
RA O SUBSTITUTO LEGAL l>O OAL, 
. . . · EURICO OUTRA 

RIO, (ASAPRESS) - O general Eurl• co Dutra, tendo de seguir viagem para 
os Est1l.dos Unidos, transmitiu as suas 
:funções ao seu substituto legal; o secre
tario geral do Ministerio da. Guerra. · O 
ato teve lugar no seu gabinete de tra
balho, estando presente.s à cerimonia 
:todos os oficiais de gabinete e o chefe 
:Interino . do Estado Maior do Exercito. 
O . general Dutra proferiu raµidas pala
vras, terminando por apresentar· as suas 
despedidas ao· seu substitúto e au::ilia
:res.\ 

"DIA Dll CAXIAS" 
RIO, (ASAPRESS) - Por ()rdem do 

gal. Eurico Gaspar Dutra, ministro da 
Guerra, o tenente-coronel José de Li
ma Figueiredo, em circular enYiada a 
todos os comandantes do. Exercito. re
:pa.rtíções e estabelecimentos subordina
dos, determinou que não haverá, este 
ano, "Semana de· Caxias, e sim "Dia 
de Caxias". que será comemorado no 
proximo dia 25. 
FARÃO ESTAGIO NO EXERCITO 

Al\1ERICAN0 
RIO, (ASAPRESS) - Os generais 

Alcio S:mto e Euclides Zenobio da Cos• 
ta seguirão, hoje, para os Estados Uni
dos, onde realizarão um estagio no Exer
cito daquele país. Esses dois oficiais 
viajarão em um avião de bombardeio 
norte-americano, seguindo em sua com• 
panhia os seus ajudantes de ordens e 
um general americano. 
CRIADO O C. P. O, R. NA 10.a. RE• 

GIAO MILITAR. 
RIO. (ASAPRESS) - O ministro. da 

Guerra assi11ou um avi.5o extinguindo o 
Nucleo de Preparação dos Oficiais da 
Reserva anexo ao 29.o Batalhão de Ca• 
çadores. Pelo mesmo aviso foi criado 
o Centro de Pt·eparação dos OUclais da 
Reserva na 10.a Região Militar. 
O}'JCIAL AVIADOR POSTO A DIS• 

l'OSI<]AO DO MIN'ISTERIO DA 
GUERRA 

RIO. ( ASAPRESS) - O tenente-co• 
ronel aviador Antonio Alves Cabral foi 
posto à, dL~l)OSi~ão do Ministerio da 
Gt1errn., Pf'lo ministro da Aeronautlca, 
sem pre.iuizo de suas fun~s. 

1'1EOIDAS PARA MAIOR SEGU
RANÇA DA NAVEGAÇÃO 

RIO. <ASAPRESS) - o ministro da, 
Marinha. em aviso dirigido ao Coman
dante Naval do Centro. ·com sede nesta. 
capital, recomenda medidas mais am
plas para a segurança da navegação. 
O sr. minL~tro determinou a organtza• 
<;á:) de comboios e outras urgentes pro
videncias para a armada brasileira. com 
a colaboracão da marinha dos Esta.dM 
Unld0ô. Foi determh1ada tambem, a 
ma.ior r _·esteza no abastecimento e re
paracão dos vasJs de guerra, 
ADIADA A Il\CORPORACÃO DOS. 

EMPREGADOS NA CONSTRUÇAO 
DE AEROPORTOS 

RIO. < ASAPRESS) - O ministro da. 
Guel'l'a baixou portaria declarando que 
são considerados de chamada ou in• 
corporação adiada, os reservistas, ofi
ciais ·ou praça.s. do Exercito, que estive
rem empre~ados ou prestando serviços 
nas obras de const.rução . de aeroportos 
a cargo da "Airport Development 
Program'". 
AUTORIZADO A AUSENTAR-SE DO 

BRASIL 
RIO, (ASAPRESS) - o· ministro da 

Guerra concedeu licença, ao major Hé• 
lio Macedo de Soares e Silva, que exer
ce o cargo em comissão, de secretario 
da Viação e Obras Publicas do . Estado 
do Rio, para ausentar-se do pais, aten
dendo ao pedido feito pelo comandante 
Amaral Peixoto, Interventor naquela 
unidade da Federação. · 
CONDECORAOOS PELO GOVERNO 

PARAGUAIO 
RIO. (ASAPRESS) - O ministro da 

Guerra recebeu uma comunicação do 
ministro das Relacões Exteriores. · de que 
foram condecorad<m pelo governo pa
l'aguaio varios oficiais, que se encon• 
tram naauele na.is ami<ro, fa:wndo. parte 
d'1. Missão Militar de Instrucão. Esses 
oficiais. oue são ois majores Arnold Ra• · 
mos dE' castro v Milton Barbosa Guima• · 
rãe.~. foram agraciados· com o grau de 
tf'n°nte-Cfll'Onel "hOllOfÍS CêJ..USB, ''. 1 
ESCLARECiiFJ'NTO no MINISTRO 

, OA GUERRA 
RIO. ( ASAPRESS) - Em aviso e11• 

dereca.do ao ministro do Trabalho, o 
mini~tro da Guçrra esclat-ece que cs 
tmbalha,401-es dos seringais te\·ão direi• 
to ào adi.."l.mento da convoca.qão. porem 
este. medida não se estende àqueles que 
trah2lham no encaminhamento dos mes
mos. 

N O T A S E C O N O M I C A S· 
!:~STITUTO NACIONAL DO PINHO 

Rro: (ASAPRESS) - Acha-se 1·etuü
da no Rio tle Janeiro, a junta delibera
tiva do Instituto Nacional do Pinho, que 
está estudando varios problema,; que di· 
Irem respeito à p1·odução e condições de 
expartação do pinho e outras madeiras 
de fabricação compensada e laminada 
nos Estados do sul. Espera-se que a 
reunião · resolva os var!os assuntos que 
dizem respeito à;. ,tua! situação em que 
se encontram os madeireiros gauehos e 
paranaenses. 

A QUESTÃO DA FALTA DE 
MANTEIGA 

RIO, (ASAPRE:SS) - Teremos, a 
partir de outubro proxlmo, grande far
t\ll'a de· manteiga, O "Globo" organi• 
zou tuna intere.ssante enquete, afim de 
saber dos produtores as impressões 
1·eferentes à insenção dos direitos, para a 
importação da manteiga, no recent-0 de
()reto do presidente Vargas. O vesper
tino ouviu o gerente e o procurador dos 
Laticínios Aviação S. Paulo, que dis
seta.m ser a p1·odução brasileira apro
ximadamente de vinte mill1ões ele qui• 
los, tendo descido este ano cerca de 50 % , 
razão pela qual houve o aumento ele 
preço devido à falta do produto, A 
tendencia nos proximos meses é pa,ra a 
normaliY.9.ção geral da produção, ou pelo 
Jnenos, de pa.rte dela. De qualquer mo
l!o, agora, não teremos mais falta, pois 
&Ientro.em poÚco receberemos a mantei
~a da· Argentina. 
l,IQUIDAÇAO OE THEODOR WILLE E 

HERl\1 STOLZE 
RIO, (,ASAPRESS) - De acordo com 

ns ü:struções baixad::.s pelo Banco do 
Brasil, serão vendidos titulas, ações ou 
direitos de controle ou participação so
cial. patentes, marcas de fabrica, di
reitos de exclusividade, assim como fa
bricas, labora,torlos ·e empresas perten
centes às firmas Theodor W!lle e Henn 
Stolze; em liquidação. Os empregados 
dessas fil·mas, que não foram conside• 
rados absolutamente necessar!os, serão 
indenizados e despedidos. 

· As disponibilidades e credites de su
ditos do "eixo" domiciliados no estran
geiro. que ainda .se enc9ntram em poder 
das fil'mas Theodor Wille e Herm Stol· 
oo, serão ari'ecadados e recolhidos · ao 
Banco do Brasil como fundo de indeni
tzac;ão, Os bens e direitos que se en
contrem no mesmo caso serão entre

. gues a administradorea para isso no-
meados. · · 
GENEROS QUE NÃO PODEM SAIR 
DO RIO SEM: "VISTO" DO SERVIÇO 

DE ABASTECll\lENTO 
RIO, (ASAPRESS). - Por portaria 

de 10 do corrente, (oi Julgado clesneces
sario o visto no Serviço de Ab.u;teci
mento pai·a. a saida dos produtos ali
mentícios. do Distrito Federal por via 
terrestre, excetuando-se os seguintes: 
banha, manteiga, oleos comestíveis, sal, 
açuca1·, cebOlas, batatas e · milho. 

EXCLUIDOS DO TABELA• 
MENTO 

RIO,' (ASAPRESS) - Do setor de 
abasteclmento, informa-se que o milho e 
produtos derivados foram excluídos do 
ta,b~la,m,entQ no Di:itrito federal, 

CREDITO PARA DEFESA DA PRO• 
DUÇÃO DE FRUTAS 

RIO, (ASAPRESS) - o presidente 
da Republica ~ssinou um decretó auto
rizan't!o a comissão Executiva de Fru• 
tas a contratar com a carteira de Cre• 
dito Agricola e Industrial do Banco do 
Brasil, uma operação até 50 milhões. de 
c:. :zeiros, destinada à execução de pro~ 
videncias necessarias à defesa racional 
da produção de frutas citrlcas. O cre• 
dito ser:í .garantido ·por fiança dos Es• 
tados inreressados e por hipoteca. ou 
penllOr dos bens da Comissão Executi
va de Frutas. 

A viso da Camara Eclesias= 
tica do Rio sobre preces 

pela paz 
RIO, (ASAPRESS) - A Camara 

Edesiastlca. distribuiu unta nota. à 
imprensa., na qual, referindo .. se a 
tuna carta. pulJlicada. pelo ºOsservato
re Ron1a.no", determinando que se 
promovun1 prece~ publicas, na. '.U'està 
da ./\!=;sun·ção tk~ Nossa Senhora, 1m• 
piorando para o mundo a DiYina. 1111-
sericordia, declara que a oraQão ten1 
sirlo nesta guerra, a gratlde arll1á. 
elo atual Po11tifice~ Pede assim, aos 
Revmo~. Vtgarlos e Reitores tle igre
joa:, que exortem os fieis a que reze1n 
confianteinente, no dia 15, ·pelo ad
vcn to da paz, 11a certeza de que "sen\\ 
oracão, tüo cedo não teremos a sus
pirada va~ na justiça e pela; justiça 
como a quer o Santo Padre,· e con• · 
for1ne a q t1eremos todos nós, que de 
qualquer forma estamos padecendo 
as terrlvcl5 consequencias da uma 
guerra''. 

Passou pelo Rio o Embai .. 1 

xador americano em. 
Buenos Aires 

RIO. (ASAPlU~SS) - Em ·transito 
pa1·a Miami passou por esta. capital 
pelo Clipper· da Pan-Amcrican o in-. · 

Norman Armot:r, en1baixaüor dos Es
tados Unidos junto ao g·overno · ar•· · 
gentino. Estiverant no aeroporto o 
embaixador Cnffety o conselheiro ·da· 
f'lltbaixada amcrk:ana. e outl·as pessoa 
de destaque. 

Regressou ao Rio o · diretor· 
do D. I. P . . 

RIO, {ASAPHESS) - De volta..(]& 
São Paulo onde esteva em visita, cha• 
gôu a esta capital o capitão Amtlcal' 
Dutra de Menezes, diretor Geral. do 
Departa.monto de Imprensa e .E'ropa• 
ganda. Ao seu desembarquo compà
receram inumeros jornalistas, fUU• 
cionarlos elo D.I.P. e outras persi:ma• 
l!da,d.Qs5 • -

A solene coroaçao de N. 
Senhora de Copacabana 
RIO, (ASAPRESS) - A cerimonia 

da. coroa.ção de Nossa · Senhora <lo 
Cop11cabana consUtuiu um impone11tc 
espetaculo de fé:· religiosa proporcio
nado à .população do Rio. Milha1·~s 
de fieis e altas autoridades assisti
ram ao ato, que se realizou em ple-
11a · Praça Serzedelo Correa, em Uopa
caba.na, sendo a, cerimonia presldlda 
pelo Nuncio Apostolico, D. Aloisi l\la
sela, notando--se entre os presentes 
os represc11tantes do sr. Getullo var
gas e dos I\Ilnlstros \::lo Estado, o em
balxaclor da Bol!via, as Senhoras Os
valdo Aranha, Apolonlo Sales,· l•!m
balxatriz ela Eollvia · e o Prefeito Do
clsworth., Antes da coroação o sr. p,,. 
clro Calmon usou rla palavra, ag1·ade
cendo em nomo <lo Brasil cristão o 
regío Presehte que ben1 _ ex11resStt o 
es1>irii.o dei f1~::1.tci·nirlade existente en
tre os po\Tos · arnericanos·. SS. 1•~xcin~. 
Revmas. D, Aloisl Masela e !llons. 
Costa. Re'go presta.raro a priméira ho .. 
inenage1n, sendo, nes_se 1uo1nento, sol
tos milhares de pombos, dos quais 
dois pousaram na coroa <1e ouro of('
t,ecida. pela. senhora Osvaldo Aranha 
e. pelas inoças que trabalham no lta
n1araty. Após a cerimonia a in~ag-e1n 
foi trasladada para a l\Iatriz com 
acomuanha~ne·nto enorme .. 

ConsuJ do Brasil 
Rico 

em Porto 

RIO, (ASAPRJ•:S;;) -- Pelo Ctipprr 
da. Pa!'l-.t_\.merican. c·hegou procedente 
de Sa11 Juan de Porto Rico o sr. An
gelo. da Silva Ne\·es, consul elo Brasil 
na<1uela cidade. 

Decisão da 1. ª Junta · de 
Conciliação e Julgamento 

RIO, (ASAPREJSS) - Julganclo um 
t)r,~cesso. a Primeira ·Junta de Con
cit.iação e Julgamento decidiu: "O 
ompregaclo q !lP é licenciado por forç" 
de sua. ·êon-vocnção para o serviço 1ni
litar, _ e qÜe .te1n ad.iada s1.rn, incor- ', 
poraçâo, se. ao invcs de reas:,urn!i· 
suas fÚnçües, arranjar no\·o etnpreg·o.· 
não gosa, neste,- das nH:>smas garun
tias que .tinha. 110 ontl'o não deciara11-
do · sua -situação ele con\'.ocado. ~ó 
neste caso é que a responsabífidade 
passa ao segundo emprcgaclor. 
'RIO, (ASAPRESS) - Voltando' a 

empresa ll. at!viclade, cstil. assegu1·a
ê..l. a· readtnissão âo_ en1prcgádo ésta
ve!.,' Eis a decisão ·d·a La Junta de 
Concilia~ão ·e Julgamento: HNão aan .. 
do os QJupregados moth·os ã. CessaçãtJ 
<lo 11egoclo, devem receber as Indeni
zações legáis. Admitindo-se a possi
bilidade de voltar a empresa il. ativi
dade, a.o empregado estavel deve . ser 
11,ssegurada ·a 'readm!ssào, mediantó 
restituição da indenização recebida, 
com · o dcsco11.to dos salarios corres
pondentes ao tempo decorrido". 

Melhoramentos no 
·Municipal 

Teatro· 

RIO, (ASAPRESS) - O Teatro Zvlu• 
nicipal, por. eleterm!nacão ,.,, -sr. Hen
rique Dodsworth, serli elot:. .. o <le no
v·os apa1·élhoS sonoros, aíin.1 de n1e
lhorar a au<lição dos· espetaculos li
·1·icos. Será instalada uma . rede rtc 
con1unicações co1n os ca1nar1ns e al· 
· tos talantes para, a platea. 

Regressou ao Rio o Embai= 
xàdor ;argentino 

nro, (ASAPRÊSS) - Depois dü 
uma curta· viagem que realisou ao 
seu pafs,. t·eg'tessou o on~baixudor iir ... 
.E~entlno Adrian Escobar, que veio 
investido na função de delegado ar• 
gentino junto li Conferencia dps A<t
vogados, O sr, , Adrian gscolmr foi 
1•ec'ebido n<t aero1)01·to pelo c1nl,u~xa.• 
<lor Jefferson Caffory e outras auto
ridades. 

Espiões denunciados 
RIO, (ASAPRESS) - O procUl·ador 

Gilberto Andrade denunclot1 ao '.l'l'i-· 
bunal de Seg·urança Nacional os !.l,}iJ

mães Karl Louis, Jtilius Johaul>es, Lu
dolf ·Schleman e Alfred Joseph Nú•;, 
que ·se .. encontrayan1 a s·crviço de e~-
l>iOnage1n do Eixo no Bra15,il. 

O alem.ão Ludôlf Scllleman confcs• 
sou que recebia cal'tas da Alcmanh"' 
para encanjlnha-las aos Estados Uni
dos, aos seus correspondentes, usfu1-
do para Isso· l!nguageri1 convencional 
com, emprego· de tinta simpatica, . 

Foi requeri!la a prisão prcventh,a 
dos espiões. 

Instalado o regime d e 
obscurecimento par c i a 1 

permanente no · Distrito 
Federal 

RIO, ,(ASAPHESS) ,- Dcs'cle 11 r,o 
<:orrente, atendendo a .uma Po1'laria uo 
Serviço da Defesa Passiya Anti-Ac
rea, parte do Distrito l!:ederál es-.,í 
sob 11bia~lcout" permanente. Os 1nor~1-
dores da orla marit!ma fronteira ao 
mar alto, especialmente da Aveni!là 
Nieme:\'er, . Leblon, lpanema, Copana.• 
bana., Praia Ver1u"ellla, Avenida Beira-· 
:Mar, um trechÓ do k'larnengo e a Pon
ta do Calabouço, sii.o obrigados a n5o 
deixar. acesa s!quer llma lu~ no exte
rior de·suas casas. não devendo a,.!on
der ta:rilbein a.quelas visive1s de forn. 
Os automoveis e outros Yeiculos, ile
verão 'traze; os seus taroletes e raro is 
protegidos. Os bondes dever/i.o traze,-, 
baixadas, do lado. do n1ur, as sua~ 
cortinas.. Os Infratores ela presente 
determinação, estão sujeitos a mult:i 
do Cr$ 10.000,00 e prisão· de 3 meses. 

.... ,.-
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Noticias de todo o Brasil para os brasileiros. A Asapress 
- a ma.is completa agencia noticiosa do país - suprime dis
tancias e solidifica a união nacional, tornando conhecidos, em 
todos os pont9s do territorio nacional, os fato1:1 de importan
cia sucedidos cm cada um deles. 

A partir de hoje voltarão a 
circular as litorinas 

lHO, (ASAPRESS) - Conforme in
formamos, a lJartir do clia 15 volt.a
rfto a· circular as lltorinas entre esta 
capital o São Paulo. ri;sses lreüs uar-
tit·ão da gare D. Pedro II ás 11,::0 
horas, chegando á · cstagão do !'-:orté 
ás 20~3 Q. ~ 

'Ensino comercial 
TIIO, ( ASAPRTI:SS) - ,\ Assod,t

~-ão Com0rcial cJo Uio, acaba de lan<:.11· 
aK bases para a fundac:ã.o da "Universi .. 
d.ade l\Iauú.", visando a organização c~o 
enBino cotno1•cial dentro' dos mohi°Ps 
uni vcrsi ta.rio::;. Nesse estabelcci-men to 
ficará i:-eunido 'todo o ensino, visando 
a formação elo homens que se clestl• 
no.m ao colpercio sob todos Ós ~f:US 
a.spectos e todos os seus graus, c1os,1e 
o modesto auxiliar até o teeriicÓ cte 
<icono1nia e acJministraç.:lo. Os Clllner .. 

ciantes já cn1 atividade, tert\o, tun1-
bcm, oportunidade (]e 8,unientat'iHtl OS 
seus conhecimuntos teci1icos, àtritv·e8 
dos c'ursôs de extensão, rnini!:31'.l'!_'l..d.0s 
po1· especlallstas nos dlforentes set<J
rcs. O Governo 3..póiou a iniciati·;a, <la. 
1·cfm'lcla Assoclaç::lo. 

Não estão proibidos 
jogos .noturnQs 

os 

1110, (AS.~PRESS) - EsclaréCült• 
c1o Uuvicln.s, a Diretc;.H"ia·· elo Serviço da 
Defesa Passiva. Anti-Acrca, dei;,b.ro,1 
em u1na nota enviada á imprensa, que 
não estão proibidos os jogos noturnos 
cm campos situados até 1 qui10111.1tro 
c1e faixa litoranca, tuna.- vez que scns 
rPflotores, esteja1n protegidos, a[ii11 .de 
11ão provocarem albor sobre os ·mes
·Jnos, 

Embaixador extraordinario . 
do Brasil 'na posse cio· Pre" 

sidente do Paraguai · 
· I'.IO, (,\SA PnESS) - . Seguiu. pn1·a 

o Paraguai. - o · general José Pcssf)'l, 
como etnbai~.aclor extra.ordinario p1t.\-
11ipou.,~ncirtrio do Brasil, afhn elo r(· ... 
']1rescntar o 110.S:;o GoYcrno, por oca.:;Jlo 
da. vorrne do general IIigino Morin~;;o, 
l\O Governo -daquela Na(~ão vizinha. O 
ilustro mÍlitar vlajou ·orri avião csDv .. 
cin,l partindo do -aeropo1·to 'Santos Du-
1nont. · · · 

BOATOS DESMENTIDOS 
A Scg·uran<:a Politica ú Social, en1 

notn. da.da. à publicidade, udsmentiu Olí 

1Joatos correntes nesta. capital, <le qnc 
aquele Denarta1nento Policial, houv, .. ~s
se dado uma bati<la na Igreja ele Sto. 
Antonio do Pari, e apreendido um.1 
cstar.f~o emissora clandestina, . assi ,.n 
como preso varios .l?rades t\.leinàe.st 
da, Orclc1n 1"1~anciscan.a, c1uc nela. oJ}c .. 
rasam. 

NOVO EDUGANDARIO 
No t)roxi1no. dominfIO, será inaugi.:-

ra.do inais u111 cducandario n1Qdeio nes
ta. caJ)ital. O_ Colegio, rccenteinent~, 
fundado pelo sr. José Getttlio elo Lima, 
receberá, o notne elo ucolls,::lhêiro Ln.~ 
l'aiete". Nesse dia. o ·Hev.mo. Paroco 
da Lapa, coneg·o . .1\-!a.rcelo <10 Franco, 
benzerá a~ novas instal:tçõe$ do edu
c,11ndario, devendo. u1n Catedratico ':1ª 
Fllculdade de Direito nronunciar uma, 
conferencia.· sobr,/ a pcrsona°Iidado l~t) 

g-nu1de jurista 1)atricio. que ioi o Con
.. sclltciro Lafaiete. 

Orfanato. Cristovão Colombo 
1'.l.'ranscorreu dia 12, o 1 O.ú an i ve!'• 

sã.1·io da 1norte do Re\·1no., Paai•e li''aus-
tino Consoni, (JUO foi 'reitor ClR Igreja 
<lc Santo Antô11io ,la Praça, do Putr!ar
ea e Dirctol" tlo Or(analo "Cristovuo· 
Colon1ho". Afin1 'de Co1ne1norar a pas
sagem .dessa ofemcridc-, foi l'anÇ!ad:t, 
110 alto do Ipiranga, ,em te1-reno do 
Orfanato, a primeira pedra dé mai,; 
um navilhão. Úestina.do a. abrigar u.m 
novo numero de nw..is de 500 orfã..,>s. 

MINISTRO URUGUAIO EM 
VIAGEM 

. Chegou· ontem á capital pauiistn, ·o. 
:1<linistro da Instrução Publica do Uru. 
g'u,Li, sr. Adolfo lCoJle Juanico. O ilus- · 

, t.re estai.lista urug·uaio .per.1nanecerá. 
dois dias· nn Paulic6ia, doVendo pros.:. 
;;cg·uir viagem hoje, O J\Iinistro ,J ua-. 
Í1 ico, que urocetle do Itío, encontra .. se 
do retorno à sna patria, 

Comando da La Zona Aerea 
RIO, (ASAPI'.ESS) - Foi nomeado 

con1a11dante interino da La Zona 
Aorcn, o <:oronel-a via dor Ivo- Borges. 
Ao n1esmo fen1po, o <lcc1~cto · oxonero.-o 
das funções do adido acronautico 
às En1bàixadas cm Buenos Aires e 
l\lontevidéu. · 

Desastre na Central'· .do 
Brasil 

RIO, [.\SAPRESS) - 'Enb-e ns es-. 
tações ele Apa1·cch1a C Hoseira, rc
gi:ürou-sc dia l Z à noite o enga:~·e
tame:ntQ de 3 Yag-ões, l)rovocado pelo, 
choque ~1,; um trc1n .de cargas contra 
os 1ncs1nos que' ,csta.Vatn estaciona• 
õos nun1 1 <lesvio . ....cx.ist.ente 1,aquola aJ .. 
turn. da via fcrr~ai -1:~m. conscquencüt 
elo clcsastre ficou ferido graYemente 
o guar,fa-trcios .João lfLtista Aquino, 
Pevido :1 ocurrenclá,. os trens, HPV, 
NP2 e DP2 ficaram retidos em Apa• 
recida atê ás ,i Iiorás da madrug,i: 

c1a. Cle hoje, prosscguitldo viagein lo
go após, Porém a·o entrar ua. estaçao 
de Guarat1nguetá, o trem RP-1 teve 
ton1bados 4 carros de passageiros, e 
elescarrilaclos outros 1 que formavam 
a composição, 

Vai advogar no Rio Grande 
o Sr . .Flores da Cunha 

RIO; (ASAPRESS) O ge:i•,ral 
1,~101·cs da Cunha. aclut ... sc üe víagen1' 
marcada pa1'a o Hio Grande elo-Sul, on• 
de 1nontará U:ma banca. <le aclvogado,-· 
yoltando a f'!xcrcer o ~eu prin1eiro -mis• 
ter. F_alando á. hnJ)rensa, aquele ge_ .. 
11el'al declarou que fica1·r. trabalhando 
crn seu 1,;stado, 011dc· ag·uardará a. HUH, 
cÕnvoca_ção para. servir 110 ExeriJito1 

comõ velho soldado. 

~fodiiic~cão na iluminacão 
'\ ' ~ . . .. ~ 

d~ Av. Rio Branco 
I:IO, (ASAPRI,SS) - A c:xcmplo Co 

_que foi feito· na. Avenida Atlantica, 
sc,rão retirados os postes ele ilumina
~ã.o d.:, centro dit A venicla Rio Branco. 
Os postes 1rns·srâflo l)ara os la.dos ·da·n .. 
do a!::ishtj ma.í or 1ntcnsitlade á i'lunlinit, ... 
<:ão. O sr. !>refeito exn.minanclo o rc
lD.torio da Inspetoria Geral de Ilum:í• 
nação, determinou o inicio imediato 
dos Servi~os. Quanto á ret.iracla das 
arvores ·dbs refugias o-entrais~ e8.t:1. 
sendo obfeto de exame .e sõ serr, c)en
l)cradn. se trouxer Vantagens para O 
trafegoa· 

Suspensa a instalação de ois
filarias de alcool neste Estado 

Não ·serão 111a.is instaladas cm- Sã.'°1 
Paulo, novas <llstilarlas de alcool, · 
Esta . foi .a délibcração tomaela pela. 
Con1issão Executiva <lÚs Produtos i:1a. 
l\landioca., eln Sua 'tecente _reuniãoi á 
qua.l ·con1parecei·arn ·t•epresentant~s ,10s 
Estados de SãO Paulo, .ni-0 de Ja.a~i
ro, l:io Crando ,lo Sul o .Distl'ito Fe
clcral. A instalação será Íeitâ, e1n ">U .. 
t1:os Estados, resolveu a dita c-01nis .. 
~ão. 

. O CLERO NA GOL0~1BIA 
Depois de rcfcl'ir cm um ele ·{l'US 

cclitorial,; que «as .pérsonageus ecle
siás.lieas c,c;lra ngcirns T\ ue ocasio
naln:1ente visitaram a América. do 
Sul estão tollas <le' acordo cm que· o 
grande prolilea <las nossas 'lgrc,ii.s é 
u· falta de um dero sufieiente»t 
O Catolicismo; de Bogotíi, expõe as 
condi~õcs da Arquidiocese Primai. 

daquele país. \ 
.Em semelhantes circunstancias, o 

milagre é que ,se possa ainda conser
var a fé tlo povo. _ Por outro, lado 
nada tem de estranho que os cos
turne5 dcixém tanto a desejar e qud 
a vidn. religiosa seja pouco prnfun
dà. A falta ~o clero é não só·um 
elo, tantos males da nos~ti lgreja. 
,mi-americana, mas o maior dos ma
les, eoheluc «O Catolicismo». 

FRACOS e 
ANtMICOS 
··,TOMEM 

Vinho .creosotado; · 
"SiL VEIRA" , 

Grande Tónico =r----·._....,,,.,.,..._ __ _. 

l'OLõNIA ,· ção que pode $er conferida pelo Estado: 
. o aovêrnó Polonês; em· Londres, , re. da. Polônia. Esta Ordem foi iun:dada;'. 

cebeu noticias da · oorte. dada.. às .. er!An- . em 1705, · po1• Augusto Segundo, rei di' 
ças polonesas; enviadas pelos alemães Pólôn!a;, Durante o longo período dé, 
de zamosc e Bialystok,;'por onde pái;- escrividão essa.- condecoração riunca :tol 
sa. agora a nova linha de !ort!fiéação. concedida, pois não existia. autoridadei 
segundo O que se apurou, · as crianças oobera.ne. r..à Polônia. Ao recuperar ru 
de 12 . anos têm sido. deport~M, .junta• independência, a Ordem da Aguia Bran~· 
mente com os . á.dultos,. para. trabaa'hos éa., tornou-se. mais uma ·vez, a suprem.a.; 
forçado,s na Alemanha. · Ali crjanças de distinção do Esta.do Polonês; Foi' ·es-1, 
menor · ida.ele foram cUidadosamênte se- tatu!do ·pelo Sejm, em feverell·o de 1931~· 
lecionadas, enviando,se .. as ,··ma.is . bem que ·a Ordem da Aguia. Branca seria;· 
constituidas e robustas às . i nstftúiçpes concedida' n, personalidades civís ou mi.-
alemãs com o fito de termanizá~)âS. Os litares que tenham prestado serviços re.., 
pequeninos restantes, separa4os de seus -Ievàntes para· a· glória óU <>:e progresS() 
parentes, foram remetidos em tienií · iis- .. clá-República da Folônià;; tanto na pa,ii 
pecia~ para. diversas localicla.des <la Po.~. coino· na. gue~ra. 
Iônia. Sabeliclo .a população lÓcal. da. 
passagem · dêsses comboios, uma. multi~ 
dão de mU!heres polone=, correram às 
estações para tomar conta. dos pobre
zinhos que gritavam e choravam. A es• 
corta.· alemã declarou que quem o· dese
jasse poderm comprar um menlno polQ• 
nês pelo preço de 40 marcos,. sendo en
tão ef~tuada a venda dess.as crianças, a 
famílias polàca.s. . Os pequeno~ q~ não 
encoiltrar;i.m logo compradores, . foram 
:internauos num. campo de.-c'onceritrâção, 
onde se poderá talll.bbm ir.' adqulrí;-lOll 
como uma. simples mercadoria, 
O G,OVtRNO POÚ>N.tS RECONHECE 
O COl\lll'E FRANCf!:S DE -LIDERTA-. 

ÇÃO NACIONAL 

o Govêrno Polonês réeónlleceu ofl• 
cia.lmente o Comité Fráricês de Liberta• 
ção Nacional. O .riovçi clianéeler polo• 
nê,>;, dr. Tadeu· Romer, entregou pe.sso11l-
1nente a nota de reconh.écimento ao. co-· 
missário françês, para os· Negócios . Es
trangeiro.\Í, sr, Massigli, Respondendo· 
o .sr. Ma.ssigli . expreS50u ~.·satisfação d<i 
Comité cie estabelecer . relações of!cj.ais 
dír~tas com o . Govêmo FoJo'nê.s, ~xter
nando a esperançÍI. que o Cóinlté possa 
desenvolver a . mútua . colaboração de . 
acôrdo com a tradicional amt2ade p<;>lo- . 
no-fraricesà. · 

OIE.NINOS POLONESES SEQUESTltA: 
DOS PELA GESTAJ>O 

A ,agência noticiosa' católici N. C'. in
forma sobre novas · violências cometidas 
pelos ·nazistas ·na. ..:>olônia. · 

Ainda. agora, pessoas éhegad~ da 
Polônl,a, revelam à imprensa,.: dos paises' 
neutros, que os menillos polonéses es-- ~ 
tão sendo a força ari·ancaçlos de seus 
lares, das escolas e das associa.Ções re-
ligiosas -0 conduzidos à Alemanha. na• 
zista, onde são forçados a trabalhar; 

Em LUblin, algus meninos·, se. reU• 
nlram secretamenté, pará' ácolitar · a. · 
Santa MisEa., no lnte+ior, dum.à;' igreja.' 
A Gestapo interrompeu ir,· retitiião. Comó 
o sacristão se negar11, a· entregar ·as 

.1 cnaves do. templo; foi'friamente assassi
nado. , •o: paroco 'foi :eond~ido à' prls~o. 
o coadjutor fol mortahnentê' ferlclo. e os 
meninos sequestrados 'e· ,enviados . ao 
Relch, ' 

CAÇADAS. HUMANAS ORGANIZADAS 
J>ELA GESTAPO N4 POLôNIA 

BA~ANÇO DAS ATIVIDADES DA 
FORÇA AEREA 'l'OLONESA NO 
PRIMEµtO. SEMESTRE DE · 1943 

Fo~~steAe~~:~n:e:~~iilc~;o:n! to~; 
das as atividades. aeronáuticas aliadas:.• 
tomaram . parte em todos os raids · dei· 
bombardeio; sobrevoaram · os ·territ6~· 
rios· ocupados . àtacando 900 bombardei-, 
roo ·inimigos; 2.88à aparelhos poloneses: 
partiéiparam. dessas operações;. os' a Via~ 
dores poloneses cada vez ir.ais . cooperam. 
nas ·patrulhas diurnas e noturnas;· vinte, 
e quatro aparelhos inimigos foram· dés-, 
tru!dos; cêrca cl~ vinte e oito · fórain, 
avariados .. No decurso do.m~ .d.e. mar--. 
ço, os pilotos · poloneses • combateram no• 
,noroo d!l, África. destruindo lá. vinte e> 
quatro aparelhos. ' Os bombardeiro$ po.~. 
loneses tambern entraram cm .ação, 
bombardeando os portos'. inimigos; ob• 
jetivos militares '.e cidacles ' llidustriais.:' 
As patrullla,s marili):1.às e ~s. 'ataques· ao&. 
navios inimigos foram em gi:ande.esca-
la.., empreendidos . permitind\) a remessa, 

· de tripulações aÍiadas; . 875 · aer()planos; 
. poloneses pa1ticiparam ·dessas :ativida..:: 
des tendo lançado,: nesse.s seis ·:meses 4&. 
cargàs de bombas de 180.000 libras-nasl: 

. objetivo:; militares ihimlgos.. Foram efe-: 
tuados .. pelos ' polonéses . vinte '~ . quatro 
vôos· de reconhecimento: · Qesde. a. sue... 
chegada à Inglaterra, até 30 de junho, 
a. Aviação Polonesa destruiu 550 apa..; 
relhos .intinigos e danüicou cerca de 181. 
Os bombardeiros potoneses . tomaram 
parte eÍll 533 operaçõe com 5.373 · aero•. 
planos, tendo· arremessado trinta... mi•, 
R!Íões de' libras de bombas 'sôbre o ini• Jlllgo.. . . . 

ÍMPOSSIVEL o DESENVOLVIME;NT() 
DO CATOLICISMO 

Comentando as . resoluções de Hhn~ 
!nle; para restringir o bem-estar ~spi..; 

· ritual, dos trabalhadores éivís poloneses 
no ,Reich,·o jornal católico suiço .. "Die 
Ostschweiz ", declara que êsses decretos 
são, infrações à. lei natural porque inl• 
pedem .a.s pessoa.s ·guardarem os precei.:. 
tos ,de Deµs e da. Igréja, Constituem 
tambern umá. llÍfração aos estudos .da. 
quarta con!erênc!a dé Hà!a em 1907; a.r.:. 
tigo 46, que reza: "Devem-se. respeitar 
a honra ·e os direitos da fa.núlI.a, o di• 
reitÓ dos. cidadãos à vida e à. proprieda-

Chegaram a. Londres noUcias · ptovin:. de prive.da, assim como a prática· e as 
das da Polônia, que desde O dia 19 de , cerimônias religiosas". 
junho último, a provinc!a. de '.Lubl!n .foi . P.5se entrave à. ;vida religiosa é .contra~ 
separada.· do resto.·da Polôn1a,;·.sendo· as ·.,,rio ,a.os direitos elementares do'homeni 
comunicações ferroviárias· e . telé!ôl1icas · e ·à liberdade ele religião; Não o. pode:: 
interrompidas. Em meádos .de junh~ · .mos aprovar como tambem não aprova• 
15.Q-OO homens da tropa de assalto, éon• ruôs os obstácU!os !levantados à educa• 
centradcs·-perto de. Krasnik, empreende- ção religiosa das. criançài;, Nà r.ealida-
ram caçadas hwnanas em largá. escála, de os póloneses estão agora 'impedidos . 
nas' aldeias e florestas. ,Cêrca:'..de,'._20.0!)0 de ·casar •. Um catiíll.co não deseja casar• 
camponeses de ambos os.· sexos· e ,de·toéla; , ·is~ .fo~ Já,. Ig;~i~~ ,p.!?,r~u~. -~.U\, ,~eligião, 
idade foram deportados de oitenta. al• isó reconhece . a. 'l'.ahdade 'de um: c11.sa..: 
dcías. Diariamente · chegàvam · a Lublin · mento abençoado pela Igreja. :coínó re• 

· 1mltado destas · ined!da.s, · um católico · só . transportes de sete mil infelizes; dê;;.te 
número; q\liltze .por cento . !o! remetido pode esperar uma dimlriuição n&, popu~ 
para a Alemlj,nha, no· fa,moso. cam,PO dE!. lação "polonesa, pois, se nai;cerem crian• 
Ma.jdapek, onde foram . massacrados, · '. ças 'polonesas, ems ·serãd completame'n•; 
como os jÚdeus nas câmaras de gaz. tt:e. páganizadM e Uffi dos caracter~ti• 
VENALIDADE DAS AlJTORIDADES COS· do povo Í)Olonês era sua ,catol!ei• 

. . · . lia.de. . . . 
NAZISTAS NA POLôNÍA o mesmo jornal,publ!c.ou os seguintes 

As autoridades alemi\S prolbirain o regulamentos supleme:itares · para. os 
uso. das vact:ias anti~tlfoidleáS aos ju:. operãrio~ 'poione.ses:' • ' . . ' ,' 
deus a d1ispeito. de estar grassandO epi• Os Bispos, especl.al'numte no · "Dias• 
clemia de tifo na Polônia .. No. entanto, para;', isto é, nos distritos onde há póu,;, 
o dr. Dollhler, do .. Instituto de· Higiene cos católicos e poucas igrejas católicas; · 
em Va1'sóvia, · a.pesar da éxpressa prol- . podém nomear paçlres 'ViandariW,S'l)al':t 
bição, vende· secretam ,nt.. . vacinas .. aos os poloneses aos. quais· é peúnitidÔ cele~ 
judeus, ganhando úm· ÍuilhãÓ ·de zlotys brar missa unui; 'vez por ·mês. rium edi• 
nesta. tl'an.sção, O Prefeitó .de .Jablon- ' fício .secular. ll:sses padres dévem iel~· 
na., norn3:tdo pifos ·nazistas,· Romas, que alemães, . Jl: obrigatório. submeter, seus·. 
é cúmplice' da' mlj,tÍi.nça. de, --ln\lineros nomes:àÓ chefe, da s. s; é ,tâmbem ao· 
judeus,. vende· em grande escala. as, pro.- chefe' da. policia alemã, · 
priedJl.des dos a.ssassinados, suas vitimas, 
apurando nessas vendas crlminosrui mui~ ' 
tos milhões; com que tem eµrlquecido. ' CONTRA o GERMANISMO 
MENSAGEM DA· ,IMPRENSA·. CLAN· 
DESTINA DA POLÔNIA AO GOV8NO. Um. ~':tigo escrito para () jornal 
rOLONtl;S POR OCASIÃO DA MORTE "ltalia", de Milão, pdr S'. ·Em. ·o Car,;, 

DO GENERAL SIKuRSKI deal Shuster, Arcebispo .de Milão; no 
A seguinte menságem foi recebidà; da fim· do mês passado, é .ainda inais u~ 

Polônia, dirigida ào Presidente da Repú- indicio da maneira pelà qual os italia..;, 
bllca e ~ Govêrno Polonês pelo. movi- nos. e.stão defendendo su.as propria~ 
mento dos camponeses !?oloneses: ''O tradições e espírito contrii os alemães. 
Povo Polonês ficou profundamente aba- . "De acordo com os planos de reco,11s• 
lado com a trágica .notícia da morte do trução da Europa", asseverou S. Emi--. · 
generaà '• Síkorski bem como de todos os nencia, "sobre O$ quais . mUito se tem 
que sucumbiram. com êle. Apre.senta e escrito nos jornais, é nosso dev.er pa.:.. 
expressa. súa. mais profunda simpatia. ao ternal dizer·claramente a nossos fi~os 
Go~:êrno e ao exército polon~,, por oca• que· à ltalia tem ém si triesmatal' ri--
sião da dotoi:osa perda do Primeiro Mi• qu~a de trádiçées, que se acha em' 
nistro e comitndánte em. Cher e: · . A Na• posição de poder, ensinar a outras . na ... ·: 
ção Polonesa inteira que gratificava o ções, sem ser preciso ,que tais . nações, 
Ge:~.eral Sikorski com sua inteira. con- · modifiquem suas fórmulas sociais, 
fiança, está imersa. no mais pesado lu- Cumpre que o· póvc>italiano se lembre 
to, pela, morte de quem pre.stou à, Pá- . de que a garantia da unidade nacional' 
trla ilne11sos. serviços e foi o tribuno·, ela · é a Casa Real de Savoia,. O povo· ita• 
Nação . com as potências. amigas 11, .· seu liano deve identificar.;sc • com a· civili•. 
lado. Em suas atlvidaêie.s ci Povo Polo• zação latina, que durante. mais de de• 
11~s - Lud Polski - tem a ma.is.lnaba.;. zessete séculos s.e tem fundido com o. 
lável fé .que a Polônla ~irá d:i, situação Cristianismo, redescobrindo no Cato• 
trágica. ::~ual e conduzirá' a um fututro licísmo sua inquébràntavel ,base divj.:... 
próspero e o Pov,o Polonês ..... Lud Po:Ls-- na. É· sobre esta . ~iiile, que devemos' 
ki - espera. sinceramente quê nêste nio- construir. Bem como na antiguidade 
menta diflcll, nossos. 1:eprerent.àntes '. no 'o. grande ' J 4Stiniano, ' ao' codificar . á' 
estrangeiro esteJam ii:iteirimente . unidos Direito Roináno, desejou que a legis .. 
e elegerão tim homení .cuja integridade ·lação do Imperio · ~irasse sóà inspira.;,· 
e prestigio mereça a nossa completa. .. ção qo_ Sànto Evangelho, a~s~ hoje é; 

· no futuro.,. .-~·.-• ..... , 
confiança para substituir o . General Si• · 
korski. · · · · · "' · · · ·. "Tartto politicamente como< do pontd ·' 
. de vista religioso, a Italia · não ne,.. 
· HOl\lENAGEM Pó'STUl'<IA AC GE- cessita ir .buscar .sua fé e .sistemá so~ 

' . ' NEitAL :~mORSKI ' eia! em outros povos. ,A ltalia profes-
·O Presidente $ Repúbllcá.' da Polô_-: sa o Catolicismo .que, no principio, fo( 

nia W. Raczklewicz, co11decorou. o Ge-' pregado, de Roma'. Pelos Santos; 
nerar Sikorskl, em ·Seu- cal:!.i.o, com a in- Apóstolos Pedro e Paulo". _ '.l'he Ta"" 
signia da Águia :Branca... .A. Ordem da blet, 10 de abril. . . ' 
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TE A T R OS E (INEM' A S 
PR O G RAM.AS DE HOJE 

PRIMEIROS E:Jp:BIDORES 

ART _PALACtO - correspondente renomeno. coin -13ob Hop~: · ..__, R. 
BANDETI?,AJtTES - Mulheres CO!l\ azas, com Anná' Neagle, ..., A.PA,. 
lPIFl.A.NGA - E a vida continua, com F!,onald Colman. - .AlM. -' 
ltIET RO - O rrrande motin . com Charles Laughton. · 
OPERA -- Mlssã.o secreta na China, com Robert l>reston. 
PEDRO 1l ..- Cidade ctt, perdição, com ·J;rod crawforéi. - Al>A.. 
1UTZ - Querer é vencer, com Constanc~ oummings - AM,C · 
SÃO BENTO - Letra acusadora, com Edd!e Braêkéh . ..::.: D. ' 

Aço da mesma tempera, com ·Edward· ·Àrnolâ.··::...:. ·,1. · ' 

SEGUNDOS -EXIBIDORES 
,· 

A.LHAMBRA, - Fala Manilha. COU} Lloyd Nolan, - AP,1,. 
Vol_ta. a,o passado, com John How'ird, - Al'A. · . . ... 

AMEIUCA .;.. Solteiras ás soltas; com Rosali11d Rusel!.<- APk 
Uril a.ssà~sino de luvas, com Màrsha Hunt .. ...;, A, · · · · 

ASTOllU ·.;;., Scartace, com Paul M\lni, .;;.. R .. 
· toombie na região dos mwtos com Bela tug·oBJ,:-.;.;.; R, 

AVENIDA -'. Ao sul. de Suez, com ·oeorgc Bl'ent .. , ..... APA. 
O ·trunfo é raus. com William Boyd, . ...e AMC;- . . 

BABlLONlA ·-, Idilio a muque, com Robert. 'r3ylor,, ..,.,.- R,, 
Bonita como nunca, com Fred Astaire, . .,,.,. . AÍ' A. . . 

BRASlt - Ca\'alelros da galhofa, com Bnd Abbott, -,... R. 
· O. segredo do profess"r. com Richard Carlson. - APA. ~ 

BRAZ. POUTEAMA - Os comandos· atacam de mâdrugàda, e.· Paul Muni. APA, 
O filho .do delegado, com Bob Livingsione . .;;.., 'AMC; 

BROADWAY - De cartola e calças .listadas, com -M!élcey Rooney.--'- APA. 
CAMBUCi - Tarzan contra o lllJll1di>, ,om Jollnny_ Welsmuller, - A: 

cumpre o teu de\'er, com Rribert ~oung. ,,Al/fC, ··.,· .-·· '·.· ... 
CAPITQLIO - A sombra de uma duvida, com' Alfrcd .Hitchcolt. AP,i. 

O m!sterlo da gata preta.· com Guy R:eeby. - APA; · · 
CARLOS GOMES - O ladrão de Bagdad, com.Sabú,.-- AMÇ._ 
CASA- VERDE - As cinco p1mentlnhas, .com .Edltll Fellows .. 

P,roib!dos. de amar. com George .Brent . .:.., A. : 
CINEM.UNDI - Castelo sinistro, com Bobe Hope, --' APA. 

· Jeron!mo, com Preston Foster, - AMC. · ·· · · 
COLISEU - Sua Excla. o Teu, C'Om WlllfaJú Po\\•elT. ·..;.. AP A, . 

· Som~ràs. do passado. com Conrad · Veldt:- - APA. 
· COC.OMBO - Espetaculo teatral, C'Ortl Richiardl. :- APA: 
· COLON - Amor maternM. com Libertad Larriargue •. -:- R. 
. ··A fuga, com Robert Taylor .. - APA. 
CRUZEIRO - Sargento York. com Gary cooper. - APA. 

. ·.Sherlock Holmes em Washington, ·com Basil. ltathbot1e A!.:!"C. 
ESPERlA - Cartada do azar, com Kent Taylor.--~- Al'.it. 

'l'ambores no deserto, com Ralph Byrd. -· A'Mó. 
. Papai em apuros. com Arthur Lake, :...: APA. · 
FENTX - Boemios errantes. com Spencer Tracy, - A,lIC. 

Oh! que bebê. com Virgínia Bruce. - AP A. · 
G.LORlA Inimigos amistosos. com Charles Wia.nger' . ..:.. A: 
· Namoradinhos da fuzarca. com Glt;ria Je.an. -:- A1'A. 

HO;t.LYWOOD .- Sombra de uma duvidaO com Tereza· Wxigllt.- -· A/'.i, 
O segredo do profes;;or. com Richard <.,'arlson .. '- AMC. 

IDEAL - Dois'faritasmas vivo~, com o gordo e o ·magro, .~ APA, 
. O.-mister!o · de Marie Roget.· com' Maria-.Mont.ez. ·r APA~ 

T!US -:- A fuga. com Robert Taylor. -:- Al>A 
No caminho de Burma, com Laraine Oay. - .. ,t 

r,,ux - .Clarão no horiz:mte. com Fred Mar: Mu.rray - [t. 
Sombra do oassado. com oonrad. Veldt. ··:... Al'A. . 

MARCONI - ·Como e1·a ,•crde o meu vale, com Wáltet Pidgcc,n. -'- R 
Cacaleirós das montanhas rochosas, com Bob LMngstone. - AJl-!C'. 

MODERNO - Quero-te como és, cQm Clark Gallle, '..... .R, 
l>erlgo n.o Pacifico, com Clon Te1•ry. --. AMC ... . · ... . _. . , :,. 

. CJ.B,[?DA.N ..:.. Noites andaluzas, com Imv,~r!o A,~en_t/n:i.. ,:,- 4.1'4. 
O'!dillo de Andy Hardy. com M!ckey Rooncy. '.,.,,, .Al'A .. .. · .: .-• 

ODEON .- (Sala azul) - Era uma lua de mel. con\ ·cai,> Orant. R. 
Piratas- nri prado, com Tim H1.,!t, - AMC_. . · 
(Sala vermeU1a) - Volta ao 1a1·. com -r>:mielle Oarncux . ..;.· n;,. 
Um c·avalhe!ro_ do sul. com Frank Mot•giúl; ,_'A.·. 

QLJMPl,A - Clarão no horizonte, com Fred Maé Murr;i.y. -R,-
. l'l'amoradas, lncogrt!tas. com Joan Davis, - ·APA, · 

PARAIZO :.:. Pesadelo. com Br!an Donlevy .. - AMO •. 
, um· assassino de luvas. com Marsha Hunt, ...: A. · 

PARAMOUNT - Bonita como nunca. com Fred Astalre. - ,tpA; 
· · Se· .. a tua contasse, com Constance Benctt. - -APA., 
PARA.TODOS· - Os comanoos atacam de madrugada,, co.1n ·Pitul Muni - • AP.1 

" B;i.ndolelros da estrada. com· Richard Carls<in. - .APA. 
PA.ULIST A -. Minha secretaria oras1letra.. llon1 Ca.r1nen1 Miranda, - APA •. 

Ambição sem freios,. com Richard Arlen. ~ AMC. 
l/At]I-ISTANO - Miste1 V. com· Leslie Howard. - A., . 
. Patrulha da. meia noite, coiii' o gordo .e o ... magro, - ,'lPA, 
PWNHA - Confissão. com Hugo dei Carril. -, ·APA, 
· ''rratção de Irmão-com Rooert .Stack. ·..,. 11PA · 

PIRATIN!NGA- Du;u; semanas de.·prazer com ·Bing :b!'osby, ·- A.. 
· O filho do delegado, com Bob l.,lvil11!'Stone. -· AMC. 

RZC.JUtlO (Lapa) --:-- Renuncia de amor, co111 Libertad Lama!'que, - t.PA, 
Cuidado com as: saias, com Don. Am-aclle.···,;.... Al'A. · . 

RECREIO 1Centro) - Da Justiça nlnguem escap.a,, -com Ecldie-,All>ert. - ..i. 
_ Atê que e,. mórte noi; separe, com BaL•b1u•a Stai1wlck: ~ .n:. , , . , 

REX - A dama das Camclias; com Robert; l'aylor,. - , R 
·. . Orquideas da llusão, eom Mirtha Legraud. -:- -AP,t._ 
-lUALTO.- M.owgll, o menmo lobo, com Sabú, - AMC. 
· · ·A.cóntcc.eu no gelo, com James Ellison, - APA, · . 
ROlAt -" Corações enamorados, com Willia111. Hold, - A,WC' 
... ·A canção .dos ba11-ros, com .Hug<;i dei 'Carril: ..:.. R. 

-J?ôS.ilRl_O -- Agulas cté fogo, éom ,Qeue:T!emey. •.,.. AMG •. 
RO){l --~-- O policial desconhecido; com Canttntlas. -- .R. 

Estrada da alegria, com Leon Erro!. -· A. 
Sta .. CECll.,IA - Minha secretaria brasi!eírà; com Carmem MírartJa • AP A, 

Ban.doletros das estri,,des, com R1chartl carlson. ,_. APA: · 
SANTA HELENA - Pinoquio. desenho de Max .Fleiscller. -- A. 

o.ciclone de Kansàs. com. Don Red Bany. -.:.., Aft1C; 
SANT.O ANTONIO - Tarzan cimtra o mundo, com Johnny Weism11lcr • ....: ·A 

. cumpre o teu dever, cem Robert ~oung, :;_; AMC. 
SÂ.O óAETANd - Sargento York, com Oar:y Cooper. - APA.· 

Namoradas lncognltas. com Joan 'Davis.".;.. APA. 
Sií.O CARLOS .... O delat.or, com Victor Mac LagleR .-.:.4.PA.: 
' · · 41mlrantes. di,,, amanhã,· com · Fred Bartholomew. - A • . _, 

.SAO GERALDO;- Invasão de barbares, com- Lesl!e Howard. -· iiPA. 
. . Ele sem ela, com Robert Young. - APA. . · . · · 

SAO JOSE' - A dama das Camelias, com Robert. Taylor. ·".'": R, 
. Dois caradurrus de sorte, com Bud Abbott: ..... ít · 

SAO · c.uiz ._ Traição de innáo, com Rol)e1't: Stá1·k; ·- APA. 
. -.·Noites an·daluzas, · com lmperio Argentina . .._ Al'A: · .. 

·Sd.O PAUC.0 - As_ mil e uma noites, com John Hall. --,E. 
Garota apimentada, coin Margaret Lockwood • ..,.. ;.,R; . , , 

stto PEDRO - Odlo e paixão,' com Marlene Dleti-!ch.·- APÀ .. 
Proa ao perigo, com Richard Arlen, - A. • · 

UNIVERSO - Ambição sem freios, com Richard ,M;lcn. - A!,W, 
O jovem Mr. Fitt, com Robert Oonata .... r.i 

TEATROS 

BOA VISTA - .A cigana me enganou, com 'Patmeirlm. - APA. 
OAS!NO.-ANTAP,TICA - Maria saj .da lata, .c.om~Araçy C:Órtes; M, 

. SANT'Al'{A - Maria Gasogenio, com Wal~er Pinto. --N,. 

EXPLICAÇÕES DAS. COTAÇOE:s 

A, - ACEITAVEL - Filme que pode sér vJsto-~r todos, embora ~em f)lb. 
• veito moral. . . . 
S. - BOM - Filme que. pode ser visto por todos com p1·ove1to morar. 
B.P.A. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode'sef visto co_m _proveito 

moral tão._somente por adultos, _·· _ ' · ., .. ·· . --• ·. · · · · 
AH.O,•- ACEITAVEL MENOS PAl'tA CRIANÇAS_;, Filme .que pelo eút'edo 
. . ou cenas pode impressionar o publlco infantil. . · 

. A.P.A. --:- . ACE!TAVEL PARA ADúLTOS - Fllme . que pode . ser Vlsto. tão . 
· somente por adultos, embora sem proveito. mor;il. . . . . . . . .. . , . 

R. _·:RESTRITO - Filme que pelo enredo .ou ,ceÍl!!-S, dévé ser estritamente 
reservado a pessoas de solida formaçã-0 moraL e rcliglo~a. . . . . . . . . . .. 

D . ..... DESACONSELHADO - Filme que pela. gràve. ll)copVenienc!a. do enredo 
ou cenas.- deve ser evitado pJr q1,1alquer publico, · 

M; ..... ?lfAU - .Filme prejudicial para qualquer publico;. 

··NOTA:·- E' importante que o espectador não: se contente com a slÍnplos cota. 
· ção do filme ou da peça do teatro, mas que proçure conh.ecer pelo 

menos alguns detalhes· da critlt:a. Is~· Ju~t!f,icarã. _1.IIÍla c9ta~ão. que. 
· afirmada sem nenhum comentíl,rio, .poderá p.areci:r .injtµ,ta,, ~ so~ 

bretudo, com a leitura de uma analise .Q\le. p_õe ew ,i:erev9 os ele• 
mentas bons e maus do filme o espectadol' pouco· a pouco, educará · 

. · . sua, conc!enc!a e aprenderá. a julgar poi· st me:;tno ··os outros tilmes 
L.,:que lhe !orem apresentados. · · 

J 

N otlcias dos Estados 
P A.R A NºA' . . 

·, CURITIBA, (ASAFRESS)· - OAd•' 
CO/\'',l'R.:\UA;\'PEANOÔ, .. l'l\'EVS 

ministrador da· mesa do rendá·~ fede
ra is, <1a ,ct-datle . do l•'Ó» do . lguas•ú, 
efetuou a' prisão _<los \ndtvlduos .l<Jct. 
mundo do Zempulsi>I e lsaltino AIVe~ . 
Pil'es, q.uando tentavam enviar para . 
a Hepctbllca do [Jrtigual, grande con
trabando de .pneus,. Os referidos con
trabandistas toran1 entr,egucs a.o 
'l'nte. ºNelson Ribeiro, delegado He• 
glona) de Pollcla, · e, recolhidos à ca• 
clcia p(il>tlca daquela cída"dê' rronti,J. 
ri~â. 

an-.tversario · · da .morte dos oficiais,· 
sargentos e praças quo viaJa vam do 

<Rlo pat·a €Sta capital, a bordo elos· 
navtós Ba.ependl e ItajubA, afundados 
pe!Ós sul)niarinos do eixo em agua~ 
serg!panas. gm. m_emoria desses lncs-: 
qué,élvel\l . brct_sileiros. credores ·dos 
nossos respeito (1 _çaudade, sero. ceie• 
tirada uma Missa na Cate.dral J.\1adre 
de .. Peus, ã <1ua1 comparecerão as ma1~ 
altas ·autoridades civis e militares ~ 
o povo ·em geral.· · 

!\OVO nrsPo DE n1ossonõ 

RECIFE, (,-\SAPRESS) ._:_ lnfornrn
. SO nesta ··'Ca'pitfff QUú "foi HOl'lH'fHlO 

Bispo de>" I\!6'ssorú, O Henno. Pe. J·oao 
Porto.· C1J.rroró Cósta, 1ri·a.nde or11.d0r 
sa .. cr·()-· que, ~·prescnt~rnontc ó Vigarfl'.f 
.da Paroquia <le Snnto -Antonio, lcssa 
noticia. foi rc,cebida com justificado 
jiíbilo 110s meios católicos, ottcfc. o 

novo Dispo· coo ta c:oJn' grandes .sun .. 

COXCEXTn,\ç,,o nAs. FILIL\.S- DB 
. _ . . l!IARI.\, •. 

C,UTI1'.l'll3A, (.Lls<;J!,)N.-\HIOl - -!toa• 
lizk.t'.:-Sc-â hoJe, ºdir1, çoÍla~grado as- l:'!• 
lh_as.i do ·tlari~ .'a·. concentfnçã,,o' :dns 
Pias ·uniões desta. Gaita! e localida-
des :,arlfacentes.·· · . 

A ,,rofor11a•: concontracào U,i·;1,·. ltt• 
g-ar :-1\0_ Santnar!c>- do Cora11il.o de Ma
ria.' à ,Avenida· .tvay, sendo ·que o ·11ro
g-r,una a ol,~d.ecer serâ o. seguinte: 

As· ·g hortfli, Missn de Comunhno 
g·ei-al, celelJradn por Sua !•:,:eia. 
J{.~\1 flla, D. At.lco ICus~l)f()· da. ,Hocha, 
ulg·uissin,o A rechispo ··MetP0POlltano, 

Às 1 o J1oru, preeculdo de um tri• 
íl uo tJ1',~lla1·cttorio, s~l'lí rozaQo o ter.,. 
to o recehu!a a IH~n<;ão cotn o San .. 
ti8sJmo Sa<Jrau1ento, p~ssando· a$. 11·1-
lhas úe Maria, e as ,Jnvens que 'qul• 
serem ao 8alão Nobre ,lo "Etliflclo 
Beato Claret",. onrlo, o 1levn10, Ye, 
Dr. Uerat,10 l•'ilrnando c.M . .I!'. <liscur
sa,r,1, sobre• pontos de palpjlantc 
ltlualldade, (le1•enclo falar ta.moem, 
Ulll!L l•"ll l1a de Maria.·· 

Às 16 hora~. haver(!. itma Aaselll
bléa Gtfral das F1 ilhns de .M.aria·, ~ 
nu~l será pl'l:!-:ltclidn por s\ta. J!;xcia.. 
Hcvmu. l.l, Atico l~usébio da H.oelu1 
e ···eontarâ com a prose-nço. de todas 
as [•'llhu~ .-10 Muria d,i Capital. 

A noitê 1 ~s 2.0 hor,aR hn,~erá no S:t
li1o Nobre do "lcclificlt, 1.laato' Clu
ret" um :i meno festival 1•A1·tisttco-
Mus1cuJ .. H<•çrel)tlvo''.: no ·c1,1.1al pnrtt~t· 

·11a.1'à.o cxirriln.s .pianH1tns pat;at)à.ens~s 
n conheclàos vtoliniatas 1exlbírão sua.s 
q uai ldades ,i,rtlsticas, 

S A N T A C A T -A R I N A 
JIIS~A l'Oll · Al,JIA IJO 'l'E:'iTo:\"'l'E 

AVIA.DOR .ruuo IH. C,Ol'l'I'.\ 
F'LOHI A KOPOI ,18, f ASAPIU~SS) ....; 

O eorpo do oficiais da. !.:ase de A,·ia .. 
c;flo Naval d-esta capital illandou ee ... 
lelJrar ml1n t\I!ssa f'm fnlel)~âo à alma 
cio tenente-aviarl01· Jullo da Gosta, 
rf't--:cutc1ne~nto ch~sap'a recido. A e~se 
ato reJig-loso. ceie ora tio. na. Cat:e<Jrat 
~Ielropol i tana. comp.a rec:era1n auto
ridH rlNi _civis e mili.tarcs . .e nuiúorosas 
pessoa~. 

CO:'i~E<iUE!\'CIMI l>Of:i Vf,'l'I~IOS 
•1•r,a1POIIA IS 

Fl,0l!L\;:s;OPOl,18, ( A!:lAPHE!:ll;!) -
Em. con.stHJuencia, d'os ultlinos te1n-· 
pórais desabados nestt~ tlsta.Qo, to.,. 
1·arn elevados 0s prejuízos, O rio lta
jA.i-Assô, que banha o _extenso · \'ale 
do ltaja f. teve st1as as:nas elevadas 
a J0 mott·os, a:cimrt. _do ·ntvct normal. 
e,wsa11do sêrlós danos às localldadoa 
rlheil'fuhas. ~utro elll,i, as ;:YdÍtdes de 
H\o !lo Sul e·•JJ\nmenau. 0-rioT!jucns, 
po11 su:t \'~z, cxtrav4$0U do leito, 
inund:H1do ·vari~s· ruàs da ci<lacle -·ao 
mc,sm.o nome. dêva~tnn<lo p!nntn.ções 
e int<!rrompcndo,· :vor algunR· di~s. _o 
tr,'l.feg:o rodoviP:riô chtre csUt ca1utai 
e o urirte 1l0 11stado. 

"Cl~Acti--OU'J',. r.a;~uru:i\ ~_EX1'1~' 
F l,OlUANOPOi,JS, < ,\S,U'HÍ:l8S) 

Tanto esta canital · ·como as · ci.da<les 
e vilas ,<lú -Jitora}. catarinense, con
th1UA.!ll sol> o. rq;in1e ele "'b,acl~.-out", 
A nredidn lcn:s -sido :<Htmprida t·n;oro .. 
samcntc pela 1,op1.J.Ja.ção1 não S(3 rcg·rn .. 
tl'<Ln<lo· nenhu.1n nt.o .r10 indisclpllrjif o 
rnantenrlo-so torlO$ cm ,i1Jsol11t11 c·al-
1nn, como isi jft. so cnctJtl trn.~sCtn h-o.t'• 
L,ituado~ a essa. conth1s·cncla imposta 
pe{a nossa defesa. · 

RIO GRANDE DO SUL 
l:O~HCIO C0)U~~i0RA'l'l\'O 

POHTO · Al,EG HJ1. 1 ,<\SAJ:'UESS) 
o.~ cstuclantes de~ta capital realiza
rão um comlclo .110 proximo dia i;; 
elo corrente, por motivo da entrada cto 
llrasi/ na vuena. 

ACRE 
:\'O\',\ I-:S't'll,\IH PAR,\ OS 

SlólllNO,\lf. ., 
nro U!L\:-SCO, (ASAPHl~SS) - n~i
na o major entu::siasmo cm· tocJós os 
meios acrcnos .pela abertura <la es
trada rio. Abunan,, que penetrará na· 
n11;1..ta vil·gon1 e sc:rvh:á- do escoo.dou-' 
ro para toda a borrachn •.1ue for pro. 
,Juz!cla na(l.ucla Imensa região, sem 
duvida. :i tna.is rica fia Amn.7.on1a. 
Dentro em breve enortnf's mtmlnhõtis 
podP.râo seguir até Itucam.an e ser
virão. a mais de 15 sering·afl!l, cuJa 
produçào atu1tlmen(e é escoada 11or 
meio· ele tropns- dó muares. 

AUlllEXTA ,A J~X'J'I\AÇAO DA 
llOIUtACJIA 

nto BIUNC0 (ASAPH)!:SS) 
A firma-se nos mcio;s· produtores <le 
l.Jorraéha. <1ue este u.no haverá eno1·
me aumento na proclu~âo, estan<lo os 
soringueiros trabalhando ath·amen
Le para qu~ a. extração !lo latcx ·ai• 
<:an~c cifra jamais atingida. 

PAR A' 
POR'l'AJUA DA COlllSS,\eO Dr~ 

AR .\S'l'léCli\U;x•ro 
BC:LEol, (ASA-PHESS) - A Comls. 

sil,o de Abastecimento e _Preços llal
xriu portaria {leter.mina11do as merca
dorias. que só poclem ser vendi{]as 
diariamente: AQucar, 200 i;rs, a cada 
fa.m!lia; sal e outras. 

PERNAMBUCO 
~USSA POR At.llU., DAS '\-'lTIMAS 
DO •rotU'EDEJ.UUJN'l'O DO DAE-

PEXDt I•} DO 'ITAJUD.A 
RECIPE, (ASAPRl!:SS) ' - O co, 

mando da 7.a Região MUita'r comemo
rarâ, no proximo di<t. 1_6, o i>_rimeiro 

t>a.tia.s. . 
•O "º"º B!s~o é natur:tl de Vitoria, 

rim Peruambuc'o; tendo i1ascído -cm 
· l!J01.::. Recell~u a -noticia de sua eleva

.: i;ão domingo. ui Um o. : ·. 
. J'IIUl,TAllA OUTIÜ, TF.l', A 
1•r,:"n.,,umuco ''l·n.BIWA Ys 

11C:ClFl~. <,\SAPlH;SS) - Jlurantc 
o mê-~ de Julfto. cni virtm1c <la su
Ijre&ijao de 4S.8 yjagens, alc1n da to~ 
Jo_rancia contr.a.tual, a Pcruu..rnb\1co 
'l'ramways foJ mullatla cm 146,400 
cn1zciros. A re.t'criUa. Compa.nhin jú 
recolheu a 1nu1tâ rolatint ao més d<?i 
Junho e 110 ,·ator. ele 100,000 cruzell'us. 

RIO GRANDE DO NORTE 
fil~S'l'IUÇ()ES . ;\ A I 1. llllL\ ,\ ÇAO UO 

. I.l 'J'O ITA 1, 
}\'A11 AL, (ASAPHESS) -.i.. O ccl. 

Alcxan<lrA l\loss Heis, diretor da !Je
resn. Passiva. Anti-Aerea. comunicou 
à. P0IJ~tação que serão fr,lt:i8 rnstri· 
c:i'h~s na Uumlnaçàfl da Natal e ·dú- ou~ 
trns ciflado~ lltornnca~ deste 1-;statlo. 

nrsPAJ}O l)J•; nIOSSOllO 
0

NATAI,, (ASAPRP;8S) Ca<lSfJU 
A"rancle ;satisfação nos meios ea tlJJi .. 
cos elo r~stado. a escolha elo Hcvmo. 
Padre João do Porto Cancro Costa, 
Pároco cl-e San to A II toni o d o Hnci1'c, 
para ~uccdor a Dom Jallnc do~ Bo..1To15 
CnnHira HH · [)iocese df; ~1ossoró. O 
Dispo cl<dto, é_ unl Sace'r<lotc inulto 
reliicionnf)o nesta ~-apitai, onde c0nt11 
com· grande· 11 un1e.1·0 de aclmiratlol'cs 
e ~ii'nlgost 

MINAS GERAIS 
RODO\'(A PA'l'll0Cl.\l ~ 1·.umso 

ur,;r,o HÓ[UZONTJ•:, (MlAI-'H!-]t;tJ) 
- AtiPJ!,c .::lia. fa,se flllal a. constru<_·ao 
da rodovia Patronihio-Haposo, que 
atraVt)S&L-. a t'i<'a re,f.:·ião mineira pro
•ima ao .Estado dtJ HJo. 

G OI A,. S 
:IIIXlS'l'ltO JQ,\.O A 1,1u;;n-ro 

A:--;APOL18, (ASAPHB!i!S) - O Co• 
oruenador, Ministro João .\! ber~o, 
t.tUO se encontra. nesta ciclade, seg·~1i ... 
rã--,;ara O l--Uo ... (Jar·ç;as, ue oncl"e R('.0111-

panhará, · os trab.alho:s üa l:Jxpe<liçào 
lfo1.1cador-Xins·d. 

.ElXl'l~OlÇÃO . AO. no:\"CADOll.-Xl."lll 
GOI.\NlA, ( ASAPHMSS) - I'l'OC"

dente tle Ubcrlandfa. chQgou a cstu 
ca.t>ltal o co1•oncJ· VanlqwJ. :conferen
ciando fog·o en1 MCgulda com o [nte.r-
,·entor -·Pcd·ro Ludovico a· respeito <la 
oxpetllçào Honcador-Xi.ng-ú. o ccl. \'a• 
nique <leversi Segufr, pa.ra' Hio J.::0111-
tO. sttua..da na,- zona Sudeste <leste .11:s
tuuo. e sr, João Alberto, aeom1rnnl1a. 
cio _de .. a.lg-uns membt·os <la cin,od.lçã?, 
c~tA -úê1~côr1:eúdó n, ·r.mla sudocSt'o tio 
Goiaz, ·uevenclo cheg·a,•. <lcntro cm 
lJ ro vo · a esti, .-ca1>lt1LI, onde as~ist'i r,\ a 
pa:-ssagem -~i:L "ban,leira'.', _que -rumará 
para Leo1)oldfn·a. ·::;cguintlo dai pi:ti·a o 
Hio cias Mortes, 

PARAIBA 
A 11,\S'l'l~CDIEXTO DE CA.ll :'11~ 

JOAO PESSOA, (ASAP1u,;ssJ - O 
· novo contl'a to de al.Jasteclmcnto de · 
carne verde" tH\.t'a a . cidade, g·ara nte 
um aum{!Úto de túnel a gcJn eliaria, 
clesse produto ~sscnciltl à allmcnta
rão ua população .. o aumen.to sera 
do 5 toneladas diarias, (';XCeto no$ 
sabados, ·c,uando será. ,de 7 t.oneladr,s 
O novo con l1·a to, provê aine1n, 1n(•cli
clas no ·scntjdo do ob1.1tn,· ú au1ncnto 
cfe pl'c'i;Os, _cogltnn<lo ainda, cta. I'l:

dugã.ó serpsiv-cl. do tnetimo, log·o quo 
a,s condiç;ile.s melhorem, 

CEA·RA' 
lllEDIDAS HJGJF.:SlCA:i l'All,\. .A 

l'l::XDA DB (iENJ•;RO~ 

I<'ORTALEZA, (ASAPRl~SS) - O 
OepÚrtamento <la. Saúde Pul.Jlica in1-
r:ióu uma ·Campanha para a higieni
zação dos· po~to's de venda de alimcn .. 
tos nesta car,1tal, detcrmi-nançlo, alem 
de out1·c1s .JllC(JidH.s, R obr.ig'a.toríedacle 
<f-e indumentaria npro1H·iada a Sí'l' 
usada p~los vendcelor~s; nuanto ::-i:os 
ambttlántes. scr1l.o submetidos a ri• 

go1~oso· ~xan10 ·do saudc, so1ncnte po .. 
c10n.do excrctr sua profissão. cslanrto 
de posso da respectiva carteira <lo 
sa 11àc. 

B A.I' A 
EXCAl,IIC JJJ,: l\'.\ VJO AJU;RJCA~O 

S.\LVAuon. (ASAPilESS) - Dr.
Yido ao ~nau tcn1po e (ortissllna \1en .. 
ta.nia um navio norte americauo c1uo 
chegou ao -porto dcsla capital pela 
n1adrugtida ele 9, teve partidas as 
amarras· indo montar. sobre o recife 
da ponta de Humaitá, perto da capela 
de No~sa Senhora do . !llonte Serra.t, 
em Itapagipe, estan<lo até aJ;"ora. nes
sa posi~ão e ,sendo buldallo~ todos os, 
el}!orço:s para safá-lo, 

~<-:2 
.ESCUitECUlEXTO t>,\RCIAL DA 

COS'fA 

SALVADOR, (ASAPRESS) - Por 
c1eterminacão da Defesa Passiva Anti~ 
Aerea <:omegou dia 8, o escurecimento 
parcial <la orla mariti ma. 

AMAZONAS 
l:;.\:I'l,ICA Ç<1ES IIA "ltVBB.ER urn• J:;. 

LOl'JlE;\'l' CORl'OltA 'flO;\" 
MAN,~U$, (ASAPilESS) - Satis· 

fazendo o desejo. <lo.s a1na:zonenscs~. 
que procura.\·a1n saber}. por,ruo os 
a.mericanos, funcionarioS· da.' w1tnhbcr 
Dovclop:ncnt Corporation'', 1')0-uco se 

· demoravam cm Manau~, o ~dce-prcs1-
r!e11te da HDC, sr. Mao Ashmn, dç-. 
darou à nossa reportas-cm quo a süa 
companhia., <lescoilhccendo a eficien
cia dos departamentos govern:tnH~n- · 
tais 1Jrasiloiros, trouxera deJn:t,siacto 
n umern do americanos. Notando· .de
pois quo os b1·asileiPos, funci·o1lartos 
ela. RDC, linham grande c11,pacidafle 
de tr:i.balho, permitiu· ·que_. ·o$ runc-10 .. 
lHt..rio's "ti1nerl(:a.nos ro{:rc·s$as·sem - ·aos· 
I~8ta.dos Cniclos. afim êle ·tra:balllaren1. 
cm ontrns ta,refas de g·He1·ra. 

ESTADO DO RBCl 
Ctl'\"l'HA· OS Allt.:SOS ·DOS 1110~'0• 
ll!S'l'AS HB CAUUOS 1>1,; ALt.:G UE!, 

;:s;J'l'fülOl, ( ASAPHESS) - Em ,.-Is
tá da. serio elo reclanw .. çõcs. }:ccehrc1a·s 
no tocnn te .to 21.buso dos __ C.i1auff«nirs, . 
qtwnto à cobrn.11<:a de ·c:c_>rrid~S1 _o c)_c-
Jcf;·nuo ·ue Transito Púlili,,ú cle Nite- · 
rüi. t,;r. ,.". la rico ~'\tacfPI,· biljXQU -unia 
po1;tnrJn determiun.udo <1uc a oariir 
(lo proximo mé·s todos o$ ·carro~ cte 
aluguel deverão a!b:ar, cll1 loc}ti ·1J-cÚ1 
\'isivcl, dentro do vcicülo, n talJC'Ja. 
,10 corricla·s estabelecitla pcl.a_ poli-
eia. 

\'AI SER 3U)LIIORADO O /\llOXO 
l•'Alllll,IAlt AO l•'U:\ClO:\' ALlSlÍÓ 

.NlTEIWl, ( ,\S,\PlU]SS) '- O lnter
' ,•entor Amurai Peixoto à '\'ísUL das 
crescente~ <liflcul<ladcs tia Ylcta atual 
<lecidiu melhorar o abono fàrnll:ar 
conc('(lido a.o funcionulism!J flurrtiuen .. 
~lt, O J)cp.1rtarnento do Scrvico Pú-
l>lico elaborou, nesse ~entido, ~1?1 in• 
qu,~ritO entre· ,5er,·idor1.;.>s púl.>licos do 
Estado. 

fll A. R A N H ÃO 
(.'.0;\"(;JtRSSO DJi~ PllRFli;I'ro.s 

S.'.O l,UJZ, (ASAl'J!.i,;:-;SJ - lns. 
1:1!0U-Sí>. di;1 lU. sofenementc. o Con
ir1't'S~o ele Prf'f~ito8, sob a. JH(i~JrJt•n
da '10 sr. 1nterventor Ji'cdcraJ, que 
convocou tal· conc]avo varn ·estribe ... 
lt·c,::r um plano geral na. ridminist.ra
d1•l 11a.s vrefcituru,s do ÉstadÓ e 1Ho

-vi_<.Ieneiar~- o <1c~e,1vOlvlJnento Uç \'il

na::, ref:Puu:s muranh~n~cs. · 

llAU.CO A llJ,;nJ \'A 
M.\C[•;ro, ( AS.\PRB:;s) -· A1>al'CC'.'CLI 
IPI.. Lagon.·Au.:rla, no ·munic.in·io do ~ão 
J.Ihruel elos Cu mnos, un1 bareo ele ma-... · 
<leira, de cOJ· cl-nzn, cOm i.!-1 palmos· 
<k comprirüouto, 1-t (lc:~ largura e LlU 
n1etro de alluht, L:0111 J)(:'~O n1Hoxlma'
tlo de 3.000 quHos. O 11eCJueno barco e 
do nacionalidade ainda não iclentifl .. 
ea.Ua. trazendo anenas os numero~ 8. 
e 12 ('Scritos cm divers~:s lugares. A 
J,agoa Ar.edu. que se ccnnu1:ilca com 
o oceano. fica a Seis ·quilon1etru~ e.lo 
vovou.·uo do Jcquié.. · 

<.:n1,:nrro l'AR.\ COXSl'll.Uç,,o 11 
. CO."\SfülVAÇ,,O DE E:'ifJUl)AS 

l\[.\(:J·:ro, ( AS.\l'IU•:SS) - o Inter
Ytlltor Góis .Monteiro a;:isinou n111 oc .. 
cn:tu ahrl_nd_(.1 1101 crcd.lto ele cr~ .. 
1.G00.000,00 para. a ('9nst.nn;r,.-o t' con
!:-t.::rn1.çfro de estntda.S de rotlt1,.g:cJn. 

11 Sf:.:)I.AXA CA.'110L.1CAi, 

l\!AÇJ,~!O. (..\.S.\PHESl;l) .. ,.....Q • .-,i•ço,-,,. 
hispp deBta cnpitaJ, está pron1ovf'll<lo 
a Toa.liuaç~o da 11 sen1n11tL ca.t.ollca". o 
(.!ül"ta.me (Jtle terá lur;ar, cuti·c J't (\ l~ 
do c:orrontc rn{·s, l!Klà dcHpc1·tnndo 
grande intcres~o 1108 ciJ·c\1los .calolr-. 
<~os de toclo o Estado,. c1.n. fcwe. ·cJa 
a1111>lituclo dos trabalho~ da re(ct'ida·. 
semana.. 

AllOXO l•'A)lll,IAlt 

fü ACl•:10,_ (AS . .\l'l{J,;ssJ ~ O ,t1,oi10 
familiar. oue foi co11cedido· cn1 U11t11. 
hro de 1~H2 nos funcionnrioS (~Sta• 
duais, civis e 111Hitnrcs e que poste• 
rio,rmcntc foi estendido nos extra• 
nu1nera.rios e praças <le- pr~. vni ago. 
ra. sei· ex.tensivo aos servitj.ores <11t 
todos os municipios a1ag(}anos. ~es:-:o 
s1..•ntido o clin:tor do D0ua1·tç1.mento elo 
Servi<:o Pú/1lico dc.s1H1chou unut ex
po_sid\o de 1notivos, tendo 'essa llH!~· 
nHt autorhlade. tornado as nocwssària~ 
providoncüts junto aos Prefeito$ !ltu .. · 
n icipai:s P~lra a concç:s:são dc.sSo P,bo-

110. • 

··cASPA 

Quéda· 
dos 

Gbellos. 
' 
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Helmeistel'. 

.aua Silo· Bento, t24 - 1.ri andar 
Sala s - Te!, 8,160 - ~ E'.AWLQ ... 

r , ,, ...: 
~ -~-- ---
Dr. Carlos Moraes de Andrade 

DI'; Yiç.l;)nte de ·Yau,Jo .~elilo 
e:;tt,iici! · '-a1.-.,nrit ..;. l'l/beréu lolle 

ftaloa X 
tlir<>lor <Ín -..S11111116rlô 111111 Ha•rnte". 

Cons., R ll:larçonr, 81 - 6.n a,nda:r 
Apart,o 6L- '!'el,C: 4•8601 

Hes.:··A.v,· Ai;tUI, s.ranca n.o ~5 
···--'··-' , 1'el. 'IÍ'•58iD'. 

Dr. llarbo;5a de .Barros 
()irara-ta ·:_; Moi°~NÚaa·· fie aelÍ,horaui 

(Jons.: 1-t. ~en!!'i1nr ·,l"411jõ, 205, ·a.o and, 
()onsultas: tias lll • 11a1·.-11 e· 4aa:.u. h 
17 he .• siu,,.d,.a: ilaio 10 às 11 l)ora:S. 

· Dr ... Celcstino Bourroul 
Bes.: J,go. S, Paulo. 8 - 'l'el. 2•262:3 

Coos.1 Rua 1 de Abt'II, -aas 
Das i às &· hora~. 

Dr. Camargo· And1·àde 
Docnçm, de Senborn11 - 1•,rtoa 

011er1tçOea 
Da t;enerlclenola Portuguesa e da 

·. . lllaternlctarle ,111 l:iâo Paulo. . .. 
Cons.; Rua Senador . ~·e1j6 n,o .205 

Te!. 2•2741 - Dás 11 . âs 18 horas 
Res,: Rua Rarael lle t.larros. Hf 

'J.'el,: 1-4569 

!,000 CATOLI_C9 

dovo J6i, o 

l,ua. ~-•PfaTln.t~~;:rt!!;~ ,;~ aotk~tt~;.: ·2~2~~t~~·:tt:t11.'.f:t;.~;;;n· • :,icr; t ª· 1 Q N Â 3· 1 Q '! 

n A l o s X Eni:eúltelro Aróuit\ito ,t•' . 
._ ________________ - Arquitetura religiosa, ~';lê~lo~: resl• 

D ,. J M I' b 11· e d~nclas coletivaa r. • • .._,a e o ampos 
lllfl)UlCO· tU,UJOLOGIS'l'A Rua Libero Badarõ, 461 - Silo Paulo, 

!lâlllc1•l>lt11,;-n6•tleoa - ll)san1e• 
lt11dlol6~ieoa " dl)mieilfo 

Cons.: Hu~ M,i,reonf, 94 1Illdlflclo 
Pasteur> , ~.o and .• Tet,: 4•0655 

nea.; nua 'J'upt, ,591 - Tel.; 6•f94l 
Sl\o · p,. u ln 

HOMEOPATIA 
Dr. Uezende Filho 

I:on1r.: lt. Senador b'et.10, io11, 7.o 
anelar ~ 'i'el.: ~-!IR39 - Das 15 

ls 18 tloras, 
· Ru,: Aventd" Dr. Arnaldo,· 2117 

· ~'el,; 6-2825 -

DENTISTAS 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado .d11" l!'aeul, 
dade de Far1n11cla e Odonrologla de 
São Paulo - Cirurgião Dentista àh 
ptomado em 1914 -, .11:it,dentlsta do 
Liceu Coração <le Jesus.· - l!lapesfaJI~ 
•tlades: Plvots. coroas, Pontes, Denta-· 
duras anatômleas e sem abllbada pala-· 
tlnfl ..., Consultas· das 9 àe 12 e das. 
15 às 19 horas - Cons,: R, Direita, 6' 
._ ~-O R-nd~r. salas ?•7A .- Res,: .AJ.,.,L 
Biirão de l?iraelca-ba, 49li ..;,;. Sã,o Eaul!). · 

.· De palha em palha 
iLE CONSTUOI O SEU Nl1''IH) 

l01ho o '•111.,io uemvlo da Platur.isar .-A depo
•iJ ando 11u.ne1n•nt• unlu parecia- mhdma cad• 
mê-•, coo• J1:cieão • conat,ncla, e formar4 com 
•t'!~Ut'an1;11t v~r• •I ou para oa. aeu•.·•em ••fôr(:O 
or,m ur.riffdo, ~•m /.cc(11io CMlO .• citrontldo. 
Vt\ construindo d,,. • ;, 111u futt:1ro. Na Capi• 
talizar,.ão o tempo. é ouro. Come~e hoje Jnceme 
a canhar tempo, eapitalhando 111a• .acopoml••• 

li Conferencia lnteramericana de Advogados 
RIO, (ASAPRESS) - A Comissão de 

e~tudos dos prpblemas de após guer
ra, venr debatendo os mais importan
tes assuntos da atualidade como par
le integrante da II Conferencia lrite-
rmnericana ·dos • advogados. · 

O Sr. Raul Fernandes apresentou 
sua tese subordinada ao titulo de "um 
adequado sistema para as côrtes ju
diciarias com jurisdição obrígatoria no 
após guerra". O sr. Raul Fernandes a
presentou ail)da outra tese "metodos 
d0 execruçuo das sentenças nos tribu
nah; · internacionais" que é tambem um 
trabalho de valor. o· delegado Casti
lho Cabral · apresentou a tese "Deve 
ser organizada l.lllla força policial · das 
nações unidas?", tese esta que teve a 
seguinte conclusão "a. organização da 
comunidade nas nações exigindo para 
que possa alcançar resultados dignos 
dos sacrifícios reclamados pela pre
sente guerra dos povos das nações u
nidas em forma de um estado supra 
nacional - obriga necessariamente a 
criação de uma policia internacional, 
que só deverá ser empregada em ca
ses taxativamente estipulado8 na lei 
constitucional, mediante uma decisão 
du Supremo Tl'ibunal de Jusi!ça In
ternacional". 

O. sr. Maria Aeioly delegado do Bra
sil, propoz aos membros das . delega
ções da Federação Interamericana dos 
Advogados que · patrocinem junto aos 
govei·nos de. seus paises, "que as na- · 
ções. americanas recipxocamente per
mut.ein .os frofc_us de guerra e risquem 
de seu calendario civico as datas co
memorativas que relembram esses 
feitos", Foi tratada tambem pela co
missão dos direitos aduaneiros, duma 

LJ::K t; t'IHH'AUA8 O 

"LE(;JONAHIO" 
í': Ut:Vl!l( UE 'l'Ol>OS 

OS CAJ0L COS 

moeda panamericami para pagamento 
dos direitos alfandegarios, foi aprova .. 
d« tambem a 2.a questão, que diz res-1 
peito a ériação de uma justiça espe-, 
eia! para dirigir as questões alfande .. 
garias, 
SE~A' NO l.UEXICO A DI CONFE• 

RENCIA INTERAMERICANA 
DE ADVOGADOS 

IUO, (ASAPRESS) - O sr. Ed_; 
mundo Miranda Jordão, presidente da 
Federação Interamericana dos Aclvo• 
gados recebeu um telegrama do sr, 
Carlos Sanchez Miyorabo, presidente 
do Insfüuto dos Advogados do Mexi .. 
co, para que a III Con.ferencia Intera•. 
mcricana se realize na Capital do Mc
xico. O sr, Miranda respondeu qu@ 
tal convite será aceito. 

ALMOÇO AOS DELEGADOS 

RIO, (ASAPRESS) - No Club Gi• 
nastico Português reuniram~se, em al• 
moço <;le confraternização, os delega• 
dos nacionais e estrangeiros à III Con
ferencia Interamericana de advoga
dos, presidido pelo Ministro Gustavo 
Capanema. Durante a reunião fize
ram-se ouvir o titular da Pasta de E
ducação; o Ministro da Instrução Pú
blica do Uruguai, d,·. Adolfo Folle 
J uaniéo, ;,rofessor da Faculdade de 
Direito de Assunção, · Bernardo O. 
Campos e Pedro Calmon, professor da 
Faculdade Nacional de Direito, Os 
o.adores foram · muito aplaudidos, e 
todos eles trataram da solidariedade 
continental, durante e após esta 
guerra. 

PROPOSTA A AMPLIAÇÃO DO MAR 
TERRITORIAL 

RIO, (ASAPRESS) - A Comissão 
de Estudos de Pesca Oce,mica, apro
vou a proposta do delegado brasileiro 
,;r, Rego Lins, no sentido de ser am• 
pliaclo o mar territorial, até 50 milhas 
de costa. 

NOTICIAS DO INTERIOR i 
CAMPINAS 

Aniversário da Sa.gi·a.çã:o do Exmo. 
Sr. Bispo Diocesano - A 14 <lc ,i11-
lho, a <liocc;;c.; inteira festejou o 8.o 
anivcrsál'io da Sagm<;iío Episcopal 
de seu muito amado l'astor, o l:;xmo. 
Sl'. Dom Paulo de Tarso Campos. Na 
Catedral de Cu111piuas lwuvc solene 
l\lissa cantada, à qual comparece
ram, alem das associatõcs 1·cligiosas, 
os di\'crsos cológ-ios C' grande numero 
de fiéis. ,\ saída do· 'l'emplo, o gar
boso batalhão do Ginásio 1Jioccsano 
prestou a S. Excia. brilhante homr..:-
1utgc_n1 

A tarde, após o soleníssimo '.re 
Dcum, o Exmo. Sr. Bispo foi sauclarlo 
cm nome do Cléro pelo Hcvmo, Cô-· 
nego Lazal'O Mtüehele, Vigário <la 
paróquia rle Cambuí, e em nome do 
luieato eatólico, pelo Sr . .l\l. Carlos 
Foot. G~iimariícs. 'J'cndo agradccitlo, 
cm . comovcn tcs · palavras, a esta bo
mcnagcm filial, S. Exeia .. deu a to
dos sua. patemal benção, após o qu<', 
os. fieis foram depósitar nas sagrn
das mãos do ilustre Antistitc, o ós
cmlo. da fidelidade, da obêdiencia e 
dó amai': AD' J\IULTOS .ANNOS. 

Visita Pastoral a Limeira _;_ A 20 
de julho, cm carFo reservado da Pau
lista, o Exmo. Sr. Bispo Diocesa
no seguiu . pata Limeira, onde foi 
festivamente reccb"ido. Muitas casas 
se achavam emban,lciradas e viam
sc, nas :-1·uas, .,g:randes dísticos .com 
dizeres cómo. estes: «Sah·c; Doin 
PaÚld». ·;_; <<Limeira, ao Pastor Dio- · 
cesano»; 24 e 25 de julho foram os 
dias de Crisma. Nesses dois dias foi 
nfüito grande o movimento na cidade. 

Trens e onibus cbcgavam e partiam-:
apinhados. A 2(i dt, ,jnlllo, depois ,l:t 
Missa pelos defuntos ela Paroquia, o 
Exmo. Sr. Bispo regressou a Cam
pinas. 

O sagrado Templo daquela cida,le 
já se aeha em P,UJ-tc rcformaclo. A ca• 
pela do Santissimo é um primor de 
arte e de piedade, sendo cligno de SP.l' 
Yisitado. A porta do Sacrario repl'e• 
senta uma grade de prisão, atraz da 
qual vô-se o t"osto àmoroso de No,
so Senhor Jesus Cristo: feliz coneep
ção do artista. Na cúpo!a da ábside, 
grando imagem do Sagrado Cora~ão 
com estes dizeres «Vinde a mim to· 
rlos», Nas paredes laterais, altos re-, 
le,·os coloridos, com inscrições lati-. 
nas, dão a este santuario, um cunho. 
todo especial. Aqui, é Pio X mos-· 
trando. a .Sagmda Hostia a um gm- · 
po de criancinhas. Ali, é Santo 'fo• 
maz de Aquino ante o Crucifixo que 
lhe diz: «Escreveste bem ele Mim, 
'.romaz». Alom, é Santa Clara afo
gcutando, com a Custodia Sagrada, 

· ao.;: barbaros sarracenos, Mais alem, 
é Sãf:> 'I'arcisio, primeiro mnrtir da 
Eucaristia. A Ag-uia de Patmos e a 
Vidente de Paray-Le-J\foníal rem:1-
tam este admirnrnl conjunto C::e arto 
c1·istã. · · 

Romaria a Monte Alegre - Pro
'movida pelas· Associa~ões da Cate
dral e demais devotos do Scnho1' 
Bom J es11s, realizou-se, a (3 ele 11g,1s
to, em trem especial da Mogimrn, 
numerosa romaria ao Snntunl'io do 
Senhor Bom Jesus de :Monte Alc
gl'e, perto de Amparo. 

AGENCIADOY.ES DE ANUNCIOS 
P R'E C 'IS A ··SE 

· Tratar na Redação dêste Jornal 
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NOVA OFENSIVA NA CHINA 
CHüNGKING, 14 (Rcuters) - RG• 

Vela-se oficialmente que os japoneses 
.,s_tão preparando nova Ofensiva na 
China, principalmente ll'!Ob!Hzá.cão de 
sua aviacã.o e a.erodr9mos. (?s chinc• 
ses concentram forcas para- se opor 
a qualquer eventualidade. kovo ·ata. 
que niponlco em ·Nachang, na· area · de 
Kiangi, foi repelldo, e os chineses 
atacaram. em Hupel. 

-··-------------------------------···':""' 
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Roma novamente b'o.mbarde:ada peJos .aliados 
O Sánto Padre visitou as . areas bomba~deâdàs;. - Deta·lhes dos_ ataques "'.'.' ',-Turim; Milão: .e o 
sul da· ltalia ·foram tambem atêt'êados . . ~ ,A ltaÍia continuaria na luta Conv~nç~ês 'internacio• -

:.·•t·~.r1·n'uf1i~·· ·.·1· ·.·· :t. ·. ··•1·0···· •.. · 
8 nu·· ·.~·.,·. • 

BERNA, 14 . (Reuters) - O Papa vi• 
sitou a.s areas ·oomba,<1.eadas de Roma, 
ontem mesm:o,- co!:l.sOlá.ndo o,s feridos e 
verificando ,>essoalmente os danos, con
firma a emissora ·italiana. 

.Na frente da Igreja de .Vila FioreJJl, 
o Papa, em meio do . povo; . aJoelhou-.ro 
recitando o "De Profundls ". Depois, 
concitou a. multidão a: ter calma. e con
fiança. cm Deus. 

De novo na. Ba.stlica. Papal, sua San
tidade ajoelhou-se no patamar, repetiu 
o !'De Profundls'' e abençoou· a. mul
tidão. 

VOLTARAM TODOS OS AVIÕES 
Q. G. ALIADO NO NORTE DA AFRI• 

t:A, 14 (Reuters) - Revela-se o!icla.1-
mente que os aviões que. atri.ca.t-am Ro
ma voltaram . todos, téndó · da.rilficado 
seriamente os dóis prmclpa!.s · parques 
ferroviarios Italianos na capital da Ita-
lia. . . 

Só ATINGIDOS OS OBJETIVOS 
ARGEL, 14 (Reuter$) - Só os obje., 

tivos vlsados e um .. areoporto. perto .de 
Roma é que foram .atingidos :pelo bO:m
bardeio de ontem, a!)l'.sar do grande nu
mero de bombas· Jançadae sóbre a . e2,. 

pital italiana. Esse Nlato. é ·.relto pelos 
tripulantes do a.viões que. pa.rticjparam 
<io raide. . .· . · 
· · Os objetivos visados se transformaram, 

porem, num mar de .chamas. 
JtOMA ANUNCIA . CONSIDERAVEIS 

. PEltDAs·. 
ZURICH, 14 (Reuters). - A radio. de 

Roma anunciou que a capital ltaUana 
sofreu conslderavels danos · em· conse
quencia do bOmbardeio àllado. 

ARGEL, 14 (Reúte.rs) - Foram. Jo
gadas ontem ~bre, Roma 500 ·toneladas 
de bambas. · 

. EM· MILÃO R T.URIM 
LONDRES •. 14 (Reuters) ·. - Anuncia

se que no ataque. da. noite. de ante,on
tem a Milão, a R. A. F. despejou sobre 
oo objetivos lnlmlgo.s .mil toneladas de 
bombas. 

O taque a ·Turim foi menos violento, 
mas foi ultra-rapido. Numa e noutra. 
cidade, o h1prevlsto . dos ataques tornou 
desorganizada a: defesa ·anti-aerea. 

BERNA. 14 <Reuters) - Anunciam 

nais d~~r~sp,itadas .,~. A· BaJiliç_a dé San ·Lorenzo. ·· · 
•••• ;: '~-. '\., ~ ' ·_ :~. :· ·:-··.,·· •• "' .••• ~ • .• ,' • . j 1 ' • 

. ·:: .. ,- ,, . : : .·.-·· _._., H.11 u _ ... que piorou a situação em.Mjláo, .dewJ,<;. _,,como, J><!~ldba'. nos :ti,qu~ -.. da R. A. F. -OS.DANOS. NA BASILICA.· DE .S., .. 
do bombardeio de ontem de madrugada. _.,·a.,l¼rllm ... e•Turlm. . · · · · LOURENÇO · , ' · 

Novas demonstrações contra. a, •guer• .,. iNA .tTALIA MERIDIONAL As ·prill1eiras -foto.,raflas .. chegactas a. 
ra foram realizadas na cidade. : .· ·:,· !;A, ,VA:Ll!;'l'A (Maltá.),. 14. {Reuters) Lo11drel!. relatlvaillente. a.os danos ·c.au~ 

A patrulha patrulha as ruas. A vlda - ,,Comunica-se oflclalinente·. que a.pa- sados à. Basllica ,de Sàn Lorenzo,. em 
em Milão foi bastante. paral!zada. · .relhos .. "Mos~tiitos". da .R- A. l"., ataca~ Roma; durante ·um atáqtie ,·aere9 .por 

os ESTRAGOS Ell:I · MILAO ram estradas. àe · 'roda,ge~ · e· comunica- av:ões all,idos. mostram. que ,u; paredes 
BERNA. 14 (Reuters) - A Estação ç~ ferrovia.rias.' ná .lta.l!n rµeridlonal; principais e o altar acham.se ainda' de 

do Norte e a Estação Cen~ra.l de. Milão Bllte~op.~m à. . noite. Três g,à11<J,es ex~ pé, embora o. teto tenha .ficado destrui-
flca,·am seriamente danificadas pelo ul• P.lO~~-.. i,egulramcse· a<> ·atàque contra .do. Outra fotografia;.-tlradà. na mesma 
timo bombardeio aereo. A parte .:cen--- - ,'w.gões -,de.,merca:doriàs ,na..-junção de ocasião, apresenta o tumulo dos Pal>l\8,. 
trai da cidade oi particularmente de~ Marghetita..dt. Savoia..·os. bombardeado- parecendo que o mesrúo'-fo,I,· a~nas; .fl• 
vasta.da.. . . •rés .-leves, bàooádos ·em. Malta. e perten- gelramente d;,;nmcado: · · · 

LONDRES. 14 (Reuters) -- Volta.rall:) çep,tes.à. força àerea. ta_tica, bombardea- 6 FASCISTA·PRESO 
seis dos 13 aparelhos que se .presumlà, i:ama. a., S!(ii1~_a, im ·~esmll- noite. · BERNA. 14 (Reuters) --' 'Anunciam 

AS TROPAS RUSSAS .:INICIAM O CERCO DE KARKOV 
Previsto o avan~ -russo ,para- ·smolensk ... - ·Nova· frente 
Spassk Demensk . -- A ;q·uec1t1 ·iminent• ,. de, · Karachev 

aberta em 
Localidades·· · 

ocupadas ''4van~, ... -p_ar.a: :lrian•k .. ~ As operações em CUf$0. 

:Moscou, 14 (Reuters) - Foi ,·,irt. 
cialmentc revelado que tropas .. rus• 
sas .ocuparam mais de mil· ·loca(I(Ía. 
des, numa semana, na sua ofellslVa 
sobre Bryansl<, 

O A\'A!'i\;O l'ARA KARACHEV· 
MOSCOU, 14· (Reuters) ~ :As :tro. 

pas russas já se enconti·a:m- sOmén~ 
te a seis qutlometros de Karacltcv 
...:-. diz· uin c01nunicadó· oficial: 

· AS ~'U'l'UltAS OPERAÇÕES 
ZURICH, 14 ( lleuttsrs) - o comen..: 

taris(a Sertorius disse que os. russos. 
estão atacando coin torgas :sem -pre~ 
cedentos, a partir de Yartsevo ·.atê, a. 
area de Bl'yansk. . . · · 

Diz S_ertorlus que se a ofens-Íva."·. ex• 
pandlr-se pode cercar. todas as. for'; . 
ças gerinanicas que àeferidell) 
Bryansk p abrir a porta pa"ra 1:lrnó• 
lensk, pelo sul, para o avanço na 
direção de Kiev, -na Ukrania. · 

. io/cJllJiCO 'DE· XARKÓV 
. LO.N:i;iÊEs,\14_'(Rêute~s) - Acredl

. ta~Ée :que, nada -'PO,de. salvar Khari<ov 
de< set-:· o~up~da.·pe)a,s ... trdpa~-. russas.·. 

NOVA ... 11'Ji)l:N'TE .EM ATIVIÜÁDE 
ZUl!.ICH',· l,L(Reute.rs) .- .Foi ol:I• 

cla,lrné'nte · .an'unciado em Berllm que 
os' :'Rúl!sôs· reinicia.rim· seus· .a.taques 
pedo .de. 'ici-i'inànska.ya., na a.réa de 
~ó:vói-"ci'seils,k/ á:o . norte; . . . . . . 

·sTOCKOL.'l!O, ·14- ·(Reuters) .:..:: DI• · 
1').itr<Ívs,li::·a. 32 • quÜort)etros ao .sul de 
Ka,1:âcl).ey; ~stá tlrm.emente em p~der 
q.os· · l:'(lsso.s,' ·4ue . P;rasii"eguem· · avan-' 
11an<i9 ,iieJo yale do' ~-1.o ~lervsó •. 
. ''.NA.~~ENTE DE 's1110.LESNS~ 
,?,IOSCQU, ,_,l{ · (Reµters) .... Foi ofl-

cla,ffuént.e;·IJ.núnc!àdá a nova ofensiva 
:tUs$11.-,n:a\frente· de-Spassk Demensk •. 

Spaisk rienil)nSk já .foj" capturada, 
·rtca · es.sa; ,Importante cidade . a 120 
. q\Jl~onuitrós de' Bryá.Ílsk_- ê .a 128 de 
Smci!ei:µ;Jt.. · . ' · · · 

tente· antes da, guerra, Milhares ~. 
seus habita.ntes foram levados para. 
o tra,b,i,lho · forçado na 'Alemanha . 

Depois· da; libertaçã,o cié , Ore!,. · jll, 
regressarám à ·cidade •müiíâres. · ele 
seus habitantes, que ··havfa.:m se · ré, 
fugia.do nas aldeias p~oxljna,s. 

a, frente russa corre ·agora• do. pon. 
to atingido na estrada de.ferro. Kliar• 
~ov-Ppltava, quasi , . e!ll' llnlia · ret.l:j 
numa. extensão de 480 .qullomêtros, 
até um . ponto a leste · de Karaciiev, 
pau, se curva. para 'noroeste/ ein <ii• 
i-eçil.o à estrada · de ferro· de·· Smo~ 
iensl<.. .. ., · . 

(}randes: batalhas aex,eas: estão. Í!& 
travando sobre · ,a. aréa, a: leS.te':de 
lCharkov, 'enquanto as··.forçag. ~ussas 
abrem caminho para ;a·'.. cidade,': :Í>en• 
c.endo a · tenaz •reslstencla Inimiga. 
Novas esquadrÜhas .. da "Luftwaffe" 
tem s.ido lançadas à·Juta:, que vai a\). 
in·entando d,, intensidade ·de hora.· pa· • 
,1·~ llora. · 

.. . . 

da. Jta.Ua que •foi preso<o o~lheiro ta,•. 
clsta. ·o!no · Cagetti/ :que .•e1~Ç!\U .lmPÇ/l"•. 
ta.ritell . ftinçpes . polltl= ·em: VérieZà ... 

· Cagettl é -acusado de crime de· sedlçíi.o •. 
. o PÂRÂDEIRODE'MUSSOLINi 
W Ã:SHiN<,T0!4; 14/;(Reuf.er.sf :;.;_ : O 

sr. cordenliu1r:asseguróu não posi;utr 
qualquer lnformação :sobre ·si .. MUSSôli• 
ni -i oú.troo· ·chefe.ir. fa.sclstas deixaram· a 
Italla;;' ,Igtiàlmente· disse ,o ·secretario . .de 
Estado : que os pa1se:s .- do. '!eixo" .. não, ii• 

.zeram '.gestões::àe paz :perante as: Naçõea 
Unlda.s em nenhum sentido· tanglve1-. . 

'l\lAóRfo SUGE.itE •.•. • · .. · .•. 
MADRID, -1( (Re~ters) -,- ''Prevale• 

ce na ·ltalla .a lin.P~~ de que o p!i,il! 
continua.rã ,a. lutar Jinquanto· ·OS. in!ml-,· 
gós insistirem · 'ria;.' rend!QáO ·'lncqridlc1o• 
nal'.' ''-:- informa.. o,"oorrespondente,. d~ 
agencia ·espa,nhoJà em Roma·; .que .. acrel!· 
cent& que.'OS· circúlos,polltie~-lta~lanos .. 
il)sf,st;em. em· que, a,, ~tillia, en:µx>m . c.aPh 
tu,lando, · não obteria· a paz;. c;le vez qµe. 
fléa.rlâ ·. ,d€$arri\a.da. ·e·: de·· joelhos; - · · 
., ·. coNVENÇõEs ~FRINGinAs • . . 
·LóNDR!i:S, 11 (~utert;) -- Foi con.,. 

flrmad<> que ·a·. Ita.llâ está . transfe,lndo.,
contraril>.1,1ente·' -~ , convenções; ~Lsio- · 
riêiros ,de. guen:a, . p.,,ra· a Alemanh;I. •. 
· AgU.a'f'.da-se· um:·de.senvolvlmento ci~: 

sltua.çíi.o, pots a- :Cng1aten-a já. . deu · ini:- . 
Oio_a.tp.yestlg~ôes: scib,e. o fa.~.·· 

-~ ,. 

() .: fln1. , d .. :a 

. ' ' ' . ·,; .. ·. . ;~ 

- . t 

ElT-ílOl-DlNlillS· · .• • ' '••• ... . . . ·, ·. ,. . · .. · <: 

a E I A ·R e I e o E s 1 

··,.·. 

; . 

· R11a.: D'iréita, .. 1e2~190 -.. ' . ~- . '- . . 

câ.rr'\Pàííhâ?··:.dâ Stc·1·1t~l.. 
.~. , ~ 

. A ... -iuê~a .. '.de : RanelflZZO ,abr Í''; o . ~111J,n~o,: ~ril ·.·· . '4essina .-, A .. resisten11 

:_ci.a. oferecida ~> De,talhes: ;)do::;-de$:emh~rq11e·.. 111<. ·-• cosJa, ··set,ntr1onal · ~ 
. . Sacerdote :mor.lO':~:A·,líteratura;:de.::Goebbels, 

11,REN'l'E,:DA SICILIA, H (Ré11tei-s) 
....:..,As.forçàs aliadas éontlnuam a avan 
car· ,1'ap:Ídamente -para ,o no1·te, .deirois.' 
daiéàpthra de ·R,andaz_zo, ·c»ega.ndo; a 
ún1 ·ponto a;'rriénos 'de ,50 quilometres 
dê Messina,,.. . . . . · , 
.,A, RESI~TÉNCIA: 01,'EllEOJ'.DA'·E~[ .. 

· :LÓNDRES, 1fÚ-teut~rs) - 'o :rei,:~r- · · ente--para · a costa, em Fiume ·])'reil,19' 
t,er 1ll- .râ?.l? al~1r1ã r.11tz I{o.tc)l trans- ao sul de :Taurmlna; .. , 
mltlu :da>. Sicll!a;. ontem' à noite, o se~ .. : A outra. · unica eshada lie · rettr.ad,a.1 
g1,1lnt!i: · .· .• . . , . . q. · , : · · . deixada às fa,ças cio ',~!xo 11,9 ),~ri~· 

A SITUACÃO NOS· PAISES OCUPADOS.··. 
·.; ; COMU:,VICA;DO.ESP·E.CIÁL 
MOSCOU/ 'i-4 (Reuters) ~ O alto 

conja,hd<Í. r\,ts~o · ·~eu 1,1Ín comunl.cado 
espi,·cfa;J,::aobN •O ·,pl'eno· sucesso: da; .n·o• 
va, ote11s1va/ russa, na ·area de. Spassl!: 

.· penii<ns1<, a1> .sui . <10, VY.a,~)Úi,., · . 

.. , ,._;, .· · ·: . RANDAZZO · ·. . ·. · ·-. ·: 
. . - ' 
AS J,'U'l'URAS·. Ol'ERAC:.õ~S :NA, 

l•ºRENTE · Olthl:NTÃL . . 

FçtEN'rE. DA SICILlA,. 1( (Reuters) 
.,..,. A .canqutlitâ. d~ ·~imclazio, conflr• 

. mada, oficl~l,ÍÍÓnte, 'fól}pr.ecedida ·de 
LONDRES, 14· (Routeri) •- O exer~ . ênoa.rhlçados combates, ei'n ·face ·da· 

cito russo dest.echou :uma ,nova.oten~ oiistlnàda' re~lstáncla·•que '·as· _trppas 
s.iva -· no. front Úntral ::;..:,·. oposta. . do' 'él:iw opjJ.serân_i, .R~S ,;tl_i:i.c/,<1s,:: ten• 
a Moscou .. · .. , .. · . · .. · . : tã11do,'e'yhar, :ríóé:t~do.s ... :.9s·,I11e!o~,- ·a 

f'Q$ ,n9$0S ,r:;oldádos ~stão ·1;wturat1oii . · lo. rle' garrafa d.e Rand,;,,zzo,•;J,' uma 
pela '(a)hi:.'lle·:-à.-gn~;-;"Dtlt:,e,-nôltê:11.-'.ar• .. grosseira.·. t~ilha -inontanhdsa,; ~obre. 
tilharla..:-e. 'Os· mergulh,adores de· bom~. as monta11has, de Nebrod!, para, ·11; OOS• 
1iar'deió: aIU,,io··:l!unem·•p-el:rs ttossas· ea~ ..... ·ta ·norte .. ..Esta. estrada , acha,se ,tam 4 

beça.si .'Se· esiamosi,.PeÍ::t-0.-:da costa; os.) bem '.no '.caminho _do· à.vanço. coste.irC) 
canhõ.es navafsallados'entram:ein aç.ã0 · do1;1 arileriea11os. : · .. · .. · · . . 
ncs~a.: a·ans:,; '.dec·mo;te,.: Frequen~en\en- · .. A' .estrada· principal de .retira.da; de( 
te pai::a·quedlstas, britanlcos .des.cein. ·éü,:ó·'a.trà.vés FiÚme Freddo, vem, âen• · 

Crise na -Hungria - Sabotagem na França: - , O 
combate aos guertilheiros - Prevista a que.da do -
traidor Mussert --- Fusilamentos de patriotas ..;...;. 
J)s prejtlizos· em Ploesti ~ A resistenc;ia cato='' 

·. ,_. 'Al~m 'de·. D,ém'e11sk,, · ·to! captur:>,da. 
também:-,;, 1~tàn,:J.e. estação· .fer,rovlaria 
d1> ,ZM1liznaya;. 

A ~.liEJ~El:DEUÍ~A'SSK: DEMENSJ~ 
· MOSCOU,·14··(füuters) - A Vito• 

rjosí:,."-ofenslva -rus'sa · :em Spàsslt De~ 
· :me:ris)< .. fob'Ja11éada .de noroeste ·" _de . 
sud·aeste, ,dessa ct<l~j)'. . ,- · · · ... 
.. ·Nas'. ;sduas ·,dlre(lões,' · os russos lr.~ 
t-ompél'ain ,nas · ,iéfesâ.s lninügas. As 
coiünàs<d11· ·n;(iroes.te · avançaram .-19 

lica ao nazismo. 
ESTOCOLMO; 14 (Re'uters) -,, Bu• 

dapest anunciou oficialmente que 
e.viões iiümlgos a.ti-avessaram a ·fron
teira sudoe·sle da. 'Hungria, · na ta1·de 
rle ontem, .dirigindo-sé pára a Hungria 
Central. Acrescenta a no.ticla qúe 
:mais tarde os aparelhos regressaram 
:.Ia Incursão. · 

EXPUUGO NA .. lIUNGJÍIA 
ESTA.l\1J3UL, U (Reuters) - Anun

.:ia-se c:;ue surgiu srave cisão no selo 
'1a. politica hungara. · O ·regente. Hor
:tY incompatibilizou-se -co.ni · proemi
ltentes colaboradorer; Inclusive . eom 
o seu principal conselheiro. o conde 
Bethley, e o. ministro da propagan•l:l. 
;navicsky •. 

Em consequ.(mcla, :Horty· determinou 
,um expurgo na politlca hungara. · 

Bethley estaria tramando com o 
apoio . dos alemães, a destituição de 
H<'rty, para re1ior no trono·. o. princi· 
1ie Otto de Habsb.urgo. 

Horty reforçou sua su.arda pessoal 
~m ·consequencia dessa ténsão. 

SAllO'l'AGElU, NA" lCHcANC:A 
ZURICH, 14 (Reuters) -,- A radio ão 

;vichY informa qµe- sabotadores fran
ceses, de acordo .com. ·dlletrizes alia
'1as, .estão ·queimando as colheitas 11a 
l,'ranga, sistematicamente; 

Os incendlos 'multiplicam-se .durante 
~ noite em toda a li'ranca.. 

o EXElt<Jl'l.'0 lllJLGARO NA· 
·nmosLA\I.IA . 

CAIRO, H .(Heuters) ..,.. fo.n.uncla-se 
que trovas do exercito búlsà..ro pro
ineteram liquidar .os bandos de gu.ir
rilheiro,i iugoslavos,· 
· As· tropas bulgaras .estão avançan· 
~o através da Croacla à .já travaram 
numerosas batalha3 . con1 . os guerrl• 
lh.eiro~ nas motanhas. de Papuuka, 
pntre Zagreb e Belgradci •. 

A. DEl'OSll,;AO DO Q,ÚlSLlNG 
HOLANDCS ' 

LONDRES, L4 (Reuters) ,... . .Jnfor• 
)nações aq.ui propalad:.ts 'informam 
c1ue os alemães .ei;tão prestes a fazer 
~ail· em desgraça o seu ''quisllng". ua 
liolanda, Antonon J\Iusséi:t, subsli· 
tuindo Por outro holand.ês nazista, 
l:ost van '.ronningen;-

J•'USILAMENTOS 
LONDRES, 14°. (Íieu·ters) .· - .Foram 

:J:uzilados na Holanda. mais 18 proemia 
11entes cidadãos holandeseJJ, entre <>s 
<1uais oficiais do exercito, estudantes, 
jornalistas, professor ,,:' ni,gociantes. 
alem de alguns operarl.os. · Prossegue 
o recrUtamento· de .-civis· holandeses 
:para trabalhar na ·.Alemanha e os fo-
1~ag·idos, · se locali.zaaos;. são severà-
~1ente pu~~dqs, illcl1:1,S{V~ ···901n _o tu--
ZilamCnto: · · · 

o llO.ilIB.ARDEIO DE:PLOESTI 
ES'l'Al\IJ3UL, 14 , (Reutérs) _:.., As 

l)rimeiras informaçõés ·êlis-nas de 
credito sobre o bombardeio de· !'loés• . 
ti recebidas aqui, d.eclaram <Jue a 
produção de petroleo · .. désceu a um 
ltivel n1uito baixo, ein .-_ consequencia 
do ataque, quo des.trulu completa-

. 1ncnte uma ·gr~nP.e refin'aria· en1 Ca• 
,.11iona, onde grandes. incendios arde
ram durante i4--horas; 

Uma testemunha' declatou .Que os 
<"L;'iberators" apanharam as tlOfGsas 
'ile terra ·c.ompletaJn~ntc_ de surpresa 
e quo as tripulações ,aereas rumenas 
l'lão estaval11 -nós ~eU.i _·postos; ___ por 
ocasião ão ()ombardelo .. .Pe1o é·ontra
tio,, achavam.se em 10-ga.res de diver
a;ões. deixando ,:ipenas --povcos - guax,-
pas de proritlclão. , . . 

·A falta de trlpula~ão adequada 
constituiu un, dos ·motivos porque' u"m 
bem ela bnrnclo· sistema de._ cort-fna· d-e 
fumaça não ·toi· post<;> en1 .fun~tonn ~ 
)nento'. . · · · · 

Devido .as ordens de ·Berllm, a Car
l~ Mai'.cial entrou· em ·:u·nc!onamento 

e as defesas anti-aereas foram "fl)r• (lui:lometr.os, numa .fT.ente de ,33 ;.qul• 
falecidas". Varia.s refinarias fica·i-am · 1 ·· · · ·A d· d h ometros.:: r;v e, su oeste,: ·gan aram 
parcialmente destruídas. · Os .campos 1G· '. quilometras do; ·ter.renó, :núma 
e varias instalações de extração ·.de :rr:~n(e: .d,f".l!l'~àf.eittensão. . . . . · .. 
petrolea sofreram severos <la.nós. · · No. <duplo · avanço, 100 localidades 
Ploosti sofreu um tremendo golpe, · fora,m .Cll.Pturadas.,. · 
mas· ainda não esta. fora de· c6mb.até. 

. . ·. L .. ()ÓAJ,IDADE. s T. o.MADA..s .. 
CONCESSOES NAZlS'l'AS N • .· · · 

rºLo.
,.,

1
A -'" MOSCm:,T;- 14' (Reuters) .--:Anuncia. 

" 'se.· oflclahn.fat~ que ··no· avanço para 
Como resultado da rlsplda . carta' .K,batkov,· ,as tro11iis . russas · avança. 

enviada pela Conferencia Episcop_al ra.m cie '¾· .a, :·,1,1 ·quilometres-e ocupa• 
Católlca, realizada. em Fulda, ,a.ó 1\11~. 1•am ,·ll'lafs .·so •1ócall(1Íi4es. . . 
nistro do Rei eh, Para os Negócios .MOSCOU.· ,.14: (Íl.~uters). - l'r'osse• 
Eclesiast1cos, !oi feita uma, conces• gu.e .,_o :wanço ·contra. ·Bry.an&k, Mais 
são aos católicos poloneses. · ,60 ló'i:,>l-.ltdades· :toram oéupádas nes ... · 

O cardeal Bcrtran, de 84 anos de sa· area./ .. ,' ·_·. · .·. . · 
idade, velho Arcebispo de Bresav, toi . , . SV~RIP,SA'' NO_ . .REICH. . 
agora informado do que "não ·ex.lste ZURIGH,.- ·14·: (Reuters) ·:.,.. . Causou 
objeção· fundamental contra o b!.s~ grande ;s~.rPr.esa·. em Ber!Im · o. fáto 
tismo das crianças dos trabalJ1ado- )i_os,. peri_tos · ·ml!lt',l,res · co.megà.rém. a 

-l'CS poloneses na Alemanha;. pelos. falar'·. _s.ubit'.all)ente . da. "b.ata!ha _de 
Padres alemaes ou contra o ent:err~~ - l{hal.',kov''.:-·declara; o corresp"llndente 
mento de trnualhadores poloneses. . de '.''.La./rriti'únir .. dai Genéve"; em Ber• 
O batismc> deve ser realiz11,do · nàs lini, :, ··. . .. · . . . . . . . . : .... 
igrejas ou cm qualquer outro- lugar A. prop.oi;ffo;· ·o .. aludido: correspon• 
secular adaptavel. <l.énte- "escrev·e: . . . , 

Muitas graves Jimitai;ões sobre as "E:m'boi-i" nã.o ·se acfmita. qualCJUCl' 
observancias na Polouia contlnu11.n1 exitoi:r\J$So'; o }ato é que:· os exeréi• 
de pé, O Idioma polonês continua. tos d.a :,U •. R;•S;·S; ápareceram .peran• 
ainda proibido. Os serviços de 'bà- ·· 'te a, capital -dá. Ucrania e é evideiito 
tl$ll10 e Os enterrament<>s· devem-"~er que··:os'àfomães: Í!8 ElnCOntranl dJÍtnte 
feitos de n1~neira a n1ais siffiPlés. e ·d.uriii. éiúr'â··.-Pres~ão;'' - · ·· · 
somente os parentes proxlmos e ai• O: l'efer\do ·.jornal.Sfraz alhures um 
guns amigos podem asslstl-Jos. outro lril'ormé, -segcindo·."o qual "mul-

Os cidadãos alemães· não. devem ·tos >$oÍdà.doií' â!elllã.es estão se dei-
tomar parte nestas cerimonias. e às xan4i>'a·prli;!onir:·.na, Russ1a·" · peJ'o fa• 
crianças polonesas não podem .oet• to ·.das,condições· àlhsérem: tão-0ontra-
bati~adas ao mesmo tempo que as rlás · às dés'criçõés otfcfa{s. '' · 
alemãs. O recebimento dos sa,ntos ... AS CON.SE4UENCJAS :ilA OCUPAÇi\O 
Sacramentos aos lnldlviduos, · -encl.U• · ··.'nE ÓJlJi:L.Jli .. BIÊLGOROD · . 
slve a eonfissâ8, continua sendo prol- ~OSCOÚ, ,l.4 · (Reu.ters) - ,segundo 
bido. anunclou .... a. emissora .. local, na ,pri-

OS ESTRAGOS EM éOLONIA · 
melrâ· semana qtie se' seguiu, à captÚ-
1·a de or.e.l e :··Bielgor.od, 'mais · de •• 
1.0.00 · 1oca1iclades fo'ram retomadas e 
líbert_ll,d.os, 'cent~na~ · de . mllliares · de 
c.idaaã·os russos, . . 

LONDRES, H (Reuters) - Mais· de - '._Qu;tndo, o· ·e;ce~cito russo penetrou 
so · O/O da·. area central da cjàad~ ;e: · ' em (?rei, tl,isei:;:ores :alemães· que .ha· 
75 0/0 de outros distritos de cons- viam'se'.escondido':por··.ócasião da re
trução de.nsa, na margem oeste do., tirada· 'ctà:s' .. tor~as · na~iátas,. <io:ncça-
Rl1eno, foratn de.strutclos nos 3 atá·. 1•à.m '.a __ :ap'q,r,ic~,r,.,-a_PreSe_~tap.cto-se aÜs 
ques da flAU' a Coloni.a. . eon1inda.ntes .russoá. Ao.- entrar · em 

Cerca de 80 usinas industriais' !m- :B.ielgorod, ó. élier'clto·.: ru~so encontrou 
portantes for:.m severamente· danifÍ, · menos ,.d:e .. 160 :.·Pessoas,. de .uma popu
c.idas nesses tres at.a1ues. :)11,çaÔ _da .,àã.óoo· ~lraas; · que ,era a exís-

f 

R E 
para alvas, roq'{! efes, 0 s~brepelis,· . foallfas ,: e· 
REND'AS para ·:Ve~tktos;:,Ji~;~~; gçla~, ]~biis,. 
blusas, completo.s~,rtimet1~0.e·m.elhore~ preços_. 

Só na 
·~. ,, ·-~--

A casa · onde. :tudo'"'ê'c·ma.is barato 

J. COELHOi 0·1·- ·f .. O.N'S·E:CA. 
,.,F. . .... , , .. ' . . , 

RUA, DAS ,PALMEIRAS. ·88 -â··: 94 
·,' '· •, \ !' ~ ·,: • ·: ,.t '.'i' e,>:• '\' ·'· • ~ • 
TeJ. õ-4070 S. PAULO. 

: ' ' ~-. ' .. ~ , 

O comµ11icado russ.o · que :·d;t_· essa · quedá da. importante· •p·oslção 0 êh1úre. 
inforil1a1:ão, forna claro que se tra:.- A.l!IAIS ViOLENTA,DA: C_AMPAN:Jl,l 
ta. de uma ofensiva -em !á,rga · és cá- F~ENTE ;nA.'S~C.lLIAi 14 (Reutcrs) 
la. . . . . . ·. .. . - Os elxlstas deUniiMàm·com unhas 

Diz que as tropas russas'.·pehetra• ·8 d~Íites a junçã(> ferfovlaria de Ran• 
.1·am . nas defesas . ,sermaniéas cní::.jj:ols ·. .. dàzzo, opondo'· a; .ma.is violent.a. resis• 
pontos cliversos, a l'loreste ·e: SudeS• . t~~w;,,.' 1tlé i!,fj:/J;a' V~rif,lca~a-. ria·:'Sfoi• 
te . de Spassk Deinensk;. é;Íptui-â.ndó l,i-a~ara biJp~'d!r ·a <_1u_e.da !da. !mpo,·• 
mais· de too·· ·,fo"ca!Ídades, ·· b1c1uslvE1 tanta:, cidade, A.· .. ·avlal:a,o alla1a• e· a 
Spass.k' ·Demensl;: 'ptoprlàrtjente. ·. ' àrti!ha,rja. do· I;o :·éxercito· 'brltat)lco 
. Ao •'i>Oi'oeste ,,s ·tropas rU~SaÍ/.))e• . $Ubmetéram; -~nfrefanto; as ;pósiçõ.es 
11etraram e"Ul uipa .frente dé: .32; .'lN~ hi,l'm!ga,~. ·, a . tr~'."_en,do ' bo1;1bardeloi 
lome;ros,, _avançando 12 . quilometres a.brindo cahilnhó,-atra-véll de uma chu. 
O'a. ,$UdeÍ;te :numa :frerÚe: de ·.,16. (jUÍ• . ya'de grana:das, p'ara·a'in.fant'a.rla. nor• 
lometrOJ!i ava11gand9 tai.nbém. 10 mi- te,a.mer!cana., qu·e; antiai, forçou ·a ea• 

·'lhas; .· . .· . . . : ,. ·... . PltU!ácil:6·.do lntmigo.; •'· , · · .·· 
. Spassl, Demen.sk fica à 120' étujlome• . , ::ÁÍ;;ESJ!fO' AÍ) NOÍtTÉ, DO ETNA. · 

iras a noroeste. de ·Brian'sk e 128, de ,.AIÜlEL,:'11 ·(Reüters).";,... Com. a cap• 
Smoleilsk e essa. ofensíva é eviden- tura ·de• Ranclaz,:o; ·oii ·aliados abriram 
temente ª· mesma. que• os. aÍem.ães ha' p1·atlcame'ni:e todas· .~s via.s de, comu• 
•farfos dias vem lnfor.mancio. .. <P.icáção. para. o.-.nor<1éste ,do· Monte· 

O~ comentaristas .ale11i'ães · decla~ Etriii,, . fórçánêlo o.: <;aniinh? para . a 
fam que .es.ta. ofensiva '·nissa é em . écinquista int~g1·al da SicIUa. 
<,scala mai_or · .que a: . do Khar\,ov e :As °v'IAS .·_DE. ·co~1'u~ICAC,iO .. n·o 
tern · p·or ·objetiyo alcànçB-r. _..a· pê'n·e:.· - ._,.· _· ·_ _ :-EiXCi _ . . . ~ 
tra~ão "CJUe decidirá · a · gt1erra. 'este · AUGEL, 14 (Rcúie-rs) ,;- ,As·,· fro• 
e.no"· l'âs. ·.-'ei~iS!a~, _, -pe,i·~eit.do. ·.1~.-~n~azzo~- ,fi• 

Dizem. eles .<1Í11, essà. ofensiva . ',:i · · · 11 1 
dh·Igida co11tra' Smolensk .:.... a 'n1aíor car'a'm:l)rivadás _d~ S)lM ·me 1ores V as 
f d~ t.eUr.ad~ parà o ndr~e, .restando-lh~II 
01·talezil germanfoa. em toda. a .·f.Í'el)• ag.-oi'a- apenas ·as. duas .. estr.a:das. c~ste1·, 

te oriental - e um. exl!.mé do map:t · · li 1 · · 
l)lOStra quo isto pelo.· l.nenos. :-..n!l. O é Í'aS·.qUe correm p,tra; less na, la: que 

em · meÍo. a· :ess~ ·píindemÓn!o :e. àtà. · <Jo seriamente atneacada nas ultiina, 
ca.m'-n:c,s ·pela''reta'gua:i,dâ;":pesde':o·~o- 24. ,ho~às:rielo a,vanço do VIU Exer, 
meço; não pódia111os .co:mpétlr 'êom,.as cito, no .corredo.r éosteiro. entre. o. Etm( 
batcr1a1f de campánha , dos aliàdos, .de e ·o ,in.ar.,:' ·.' . · · . . . i . : . ,.. . . . , 
fados os ca.Jlb~es,-•taniiues :.de·.Í;odos:os. A (tompr,een.!ião,do eix<1. de qite}:'t,ui'." 
tàma:rthos: e. uma.' trota . abreS:,: que .6 ,, . da11zo. se • tornaria n:uma. a.~m:>,dllh~ 
mu!to.-superlor i ·.nos~a"; caso···Flume. Fréddo fosse: 'Ca;ptúraõ"-! 
A ·s1TUACAO"'Do · EIXO ·ivA'· SICjLIA ~éve ter . a~s:empenlíadó ·. unia gra.ildti 
.. L()N:Oirn:13, 14 (Reuters) ,;,:_. A óida,de parte nà. queda desta posição 111onta~ 
dé Ran'dà.izo, junção rodoviarla · nos nlÍoila_ e:,;:ttemamente ·forte. . : · · 

· declives, àêtetitrlonaís ··do Etna: e gar- , A . radio de Argel, anunélando lt 
galo' dê: gai-rà:tá qile :·co11trofa· rui os• qÜeda , - de Randaz~o, . oficlalÍnent,j 
tràda~:.d,/-'1'.rtlra:dâ na"!'lirec~~ :norte, a.Í1~nciàdà peló Q:Uàrtél de,iérál.4Ui.i 
·1,arâ ll!~sslna, .manteve .. as 0 co!1Jnas · d,ó,._; dJ~se:· · _ · ,.·: :.··· · é .. • · ·, ..:-· .~ 
aliadas ··convergentes .por espaço.· 'de :, "J1J.sta::.manhã; sob terrlv.el p;lissao a,; 
,ura sen1a.na. ; .. . . . · · · .. · , :vm: Exército e do VU Exércjto ;a.ili,; .. 

.· Aquela pra:sa·,.vin:ha ·sendo•·arpe.aça_üa rlcano,· Randazzo caJu e as tropas· M.• 

desde .a ultima ·semana:. péla. ala ·e.s- pcffrain os. alemães. d·o· centro. evita!' dd 
qÚérda; do VIII Exercito, '(iUe ·ayançá-, süas.,.co.municaçõés· na .Slcilia.·.séten,o 

'va.de Broi:tté ;;'p~la a.la direita do·:V,!;l'. frfonal. Esta cjdà..de, .cÍ1ave· <lc. to:d,j.' il 
Exerciti;:·am'éricario,• vindo de: CeiÍàro, ·pos!çaÓ .aÍema nó centro ·a.a Ilriha.· si~ 
n·e .na:ndazzo· a -rodovia .. principal· õ.o ciliana,. foj. .vigorosamente .defendi<la; 
norte pafa llí~ssina ·-dirig(l•sr, ·.d~ orl· por .. .trai:iás ,itlemã,s. veteranas". . · 

• < '; .-:,:. 

·,p·1 A N:O;·s 
. ' . . •' . . 

Inel\lSIV~ Üp0 :np!l,l'tameilto ~;vtsftem '. nõssa exposição;. sem . compromisso 
' · ·-•. ;\\'.ENII)A AOU_A B,E~ANO~· N. 624 ..; TELEFONE 6°69&1 . 

, . , j[l. estão.· ,l'ób o e.o. ns.'ta:ri .. te. b.ombà.rdeio impossível, erribora·a propaganda ale"- · · · · · ·· · ... · · -
mã. tenha multa,, vezes, no pa~sado; d\;;v~~;i ~'.:ti<::i~ÍA, Ú ,c:iieut<1r•).,. · · · · · · · · · · · · · ···. · 

:1:~~~:~ºrus~:~g~:ªª1~r~f;e~~~s~a~~ ..,. Perdendó Randazzo, os alemães ~ó- _, 'A· chegadá 4•s;, delMadO,$ · amer~anos - Iniciadas 
t.a:1:ãe poss.·aw. dize.r .. que. os. 'mesmós dem." recuar.,.11:ara· Casti.Ulone, ;Olld.e,. ª·· . '... . . . . , N. ., .•· ,· .. • N . d R. .. ·a· . ' ·t. ~ 

· · · · · · rodovia· de Tâ.orinlna:Cse juntá· no:ul•, :, :.a. s. '.·,co ... n.versa.. . ... -" .... "···.-. :.·,: ... · .:'"pG.s. ,~. ª···º· .. ·.ª··. ,us .. si '.·q .. uan º··· 8 i1ão' .fora~1 ~alcanç:ad_o:S~ ,. : __ . · ': .. , . 1 -~· S 
. A -tomada· de .Smolensk. constitui"- timo pa.sso·das 1nóritll,)lhas <legsa, ar-á>a... . ·n·~ d, Q , .... . .. e·.' .. t .. , d "N . y· k 

ria verctàdciramenie um sucessoniu'i- o t:iil).da campanJ}a·.e'stâ·à vista. A9· i_:·:reU 180;. e·, .Ul~C,~ ( Omeft afJOS 0. ··· 8W ._ .Or 
to maior ·que qualquer .c,oisa "atê'.a,iõ- 11erdas do Eix9 veem sendo pesadis-. : .. '·T_ i.m.· .es'' s.obr. e:_O. . '·º ··ano _de guerr. a. . 
ra conseguida pelas arinas; }nciushç si;nâs. . .· · · . ·: · · · .· . 
a esperada .. captura, de Kharkov, ci• DETALHES ·no DESEMBARQ,UELNO :~tl'EB. Ê.Ct 1.'.4 .. <.Re.'.)i.te.· i'a>.· . ..:.:, , Che_ga. ram_ ·.,~•·mo.r.-."".rigooo. /3. ·e q. ue.,Jmh. a.·.mos. _~ .. P.· a<: .... i" ~ ciade n1uito· 1.naio·.r. · .·. - . . ·.· · · · ··{ .. . , . ·_. ·,·Nóu.'l1ll _ . .· ::. . .J ·1 d ta "'~ ' .. · · ... ·1 · (R .. · ) .,os, ... ,,eega: P5 .. . mlhti\tes ... do. ;es dq,tnaior d .. a<!e·para superâ-los;; .· , .. , . Os observadores· ,:,,.,·1·1ta· re·s·. · .·t·e· m · lia. F,RENTE .DA SlClL A, H ~fluters d .. E 'ta.d" U 'd' .. · · · · · · · · · ... · · · · . . - · os s . os · m os, .. ·para.•. · conferen- Eles não acreditáram. E <assun: ocol:'" 
muito· a opinião de' qu.e o .aetór--dcc.t~ Novos detalhes do .desembarque an. . c~r ·com seu~' ·colegas ··do Canadá í·eu. o resultado foi ·o"ci:escimenti:( dó 
sivo de todo o setor, russo é ··o· ce·n. :fibio'· na: cósta '_setentrJonat·:'re-vel:un .. e-dà'"lnglil.terr:i:i ,,:,•0 -.-:·:·'·,···· . . . . ·:·.c,-._,._.,, .... ~,podel'l<nlJiàdo.·.ao--redol''do· murul.o,...,: :Eie.s 
trai. . que Ós norté•ânierican9s· tiveram, .que --011-dele~ado:S,;vié:a.m .. ,tifu.,a:, ~, .. se,ndíL .. <iisséra.m; .df.._.sW!, __ p,i,rte; que nós não po· 

Foi di,mte · de Moscou que os .'aíé- .eilfrentar.',tenaz resj.Íiencia .. dos al~- sua viagem ·cercada d~ segredo. , diamos construlr· navlos'···e,···o "f!zêtnOS'. 
ínães experimentaram : sua; i;rimeira. 111/ies;-\que··se. achavam preparados Jj.,,. . Fa;.em parte da delegação dos Estados Três navios aliados participaram · · d<l 

. grande derrota. O proprio .Stalin de- ·ra' ··essia ·.o{iera(i;;,;,. 'Nã.o- ·ollsta,n~e; . ,,s ,-Unidos o ,almirante: I,,eahy, o· general ·assalto à Sic!Jla, :somente, Eles disse• 
clúou <1ue· o ataque alemão-.a Esta• · nol'te-amerfoà.n'os :c.onseguirarri .e.sta- MarshalJ •. ·o )tlmlia.nte,;-Klng . . o general ram que a.~.dlstancias eram. tã.ó·grandE)s 
11.ngrado e ao sul, .. o.· an.o · passado foi belecer ·uma i;àbei}a de ponte,:.d.e on• = Arn'._Jld e o ·general· ~o(ne~vell. 0; : • : ,·; • que .- não .• pôder,111,mos ab~.~~ecer força:s 
na rea]idado um· moviniento. de {lan- <!e dése:nvolv.ére1n a.'sêguir a .sua ':ile• ': ·•Tao· ,·a.Jt~, pat.e~t~i~m\llta.res' .. ':fa,~lU · mr.sm-:i:-pequenas. · n.o ·Pac1f1co ·sul • .''-:-' :e 
queamento contra lltoscou e. o que ê rii>sa ofensfrà.· · . ' . · · .· .. ·. • , . ,,Prflver g,ra111:les deci.soes nas confere11c1as· nos tiramos del.es a Nova ·Guine·, e, a 
verdade pa\'a os· alerriaes ·tambem O ê S,\CEitDO'l'Es' '1\IOR'l'OS !VA·;slCILJA :do Cariadã. · ,. > Salomão --com homens e aviões. .. 
pará os russos. ·Pói anunciada 0: morte :do not,i,•el . . . OU'J'ROS PARTIC,IPANTES . Eles disse.~am . quê a estrada da Bfr~ 

· A vitoria: .ao. ·centro do ·"front" lhes 'sacer-.í.ote,. padre J-Iourigan; morto na 'e QUE!:!Ec; ·H,. (Reuters) ~ Chegaram :u~nia. e~tava morta PR!'ª sempre·.e qµe 
traria ganllos. muito máis .estrategf• Sicilia, durante os primeiros dias· (la. .ta~bem ·çom a. délegaçijs, militar .norte• n,ao J:iavia.- outra, !11aue1~a. de ª?astecer 
cos 9ue mesmo a,f~nços espetácúiarea lutá na:quela .. Úha. · . .-:· ·. . . . · 'america!)a; o sé,creta.rio .do.·esta.clo maior- a. Chma._ - e ma:1s u~a v~z na.o .~ive• 
ao Sul. · ,. . , ·. .. · , · . .· , ·,o Padre Hourigan estava adi-do ·às ''ainerica,no, írerieráil' Déan e· Q"·ex•secreta• -,-. ram ra.zao. ·:· O .po~rw. ,,a1l;l:do esta se 

Porem, antes, de; qué: os '.rtÚisÓ.s ·.pos-· forcas .·.ele . soldados paraquedistas·' ·e , rio "do _•estado; mâ.lol"' .. 'da ·marinha. dÓs-"' erguendo ao._red~r ~o ITÍ}!PdO.· 
sam fazer quaisquer das tais gran• lier~icameute .. os acompanhou ' q:uai1- : ;t;:~ta(ios ,'.(ón~cjo.<;;· :çom~ndante I'tbúal: .· . Nossos avtoes •esta'.!) e,1:}xameando nos 
àes-.cstrategica.s conquistas,, defesfJS dó ·as mesmas. forain' lànçadas, ooi- : · A toda a)deleis:a9ão,/ó ·?f, l\4ac.kenzie . C6 \!S··. Nossbs hOI)'l!:US ell,l ~rfüas C!UZ3.~TI 
gcrmanicas de tremendo poderio te- Ú·az d.as Unhas.: ~ixi.·si.às;, o Pad. re.,HotI• · : Kmg,- · o~ereceu .. uma· recepção·. na. sede· os yceanos. em ma!S' de ,fü,1s .e melo mt• 

· · · • do· gov. erno .. · · .... · · · lho3s -. e talvez ·em numero malor- .Nós rào de ser sobrepostas. Uma é· o re• rigan era/multo,querido.· dos so_làad\)S, · · N' 
duto do Brlânsk e. o comunicado des- cújos .so.tr-lmer\tos ;!'lé. c_ompartllhava. ' ·FORAM j,i 'INICIADAS· lhes dissemos que Isso ocoiTer.la, , 011 

i i · · · : . 'QUEBE,.. l" (Re. te· · .. ~ ···ti · não quizemos esta guerra. mas lhes. diS• 
ta no te nforma novos sucessos das To'inoii·.parte·ria'rêtirMa:d!l,Du.nq)l.er. , • .. v, , .. U rl!t.-:- J.,,. ye!a.m . seru.oo O que -aconteceria. Os tota!l\a• · 
tropai< russas qü,Q ·· 3.v~hç:i,m ,'dáquelà. ciúe. ·· F,ra . Padte .. Salesiano e por .es- · ,hiic1Q as c<:>nv11r?i;,ões :entre'.'Q$ ·estados:" ·• ,.1"" . "~" >Vl,.,.,..., .. ,.;0 ,,.,.;·i\. nr,vh.• · livres·". 
ci'dade, depois· da captura: do Orel. . Pàsô ·.de. três:: '3.llOS .. ü;aba.ihl:i.u cci11)"0 malo!;.•s :dos· Estados• ·lJnidoo,·:· Canadá .. e.. · · •· · · · · ' · ·· · ' 
o'cupa1'an1 0$SÍl/J tropas inals âe , 70 misslo.nario na China; .: ... ·. . . . · 'Inglaterra'> , . 1' · · " .···.· .· • · : · 

lÇ)Caliàade~; durante o. cl(a. · BnqÜatÍto · : cói\-céssoÉs DA 'PHOPAGA~DA . · A POIHCÃ.í' RUSSA. , ATRITOS ITA.LO-GEHMANICO~ .. ·., _ 
isso,. o avapço sol>re l(ha~J~.ov :i,:ros~ ·. : ··.· :!VÍ\ÜST,A . , . · · . · .. , LONDRES, 14 ·cReúte;s) ,;.;. i:J.ní, rela- . Õ 
segue e ·os russos rnovhnentaram~M . ZURICH; ,1~ (Eel'.!.tei:s),.:- ''N\ío .P:O· :.to~ da agencia. nÕtlc!osa .russa 'éliz que NA GREnlA 
para a frente dé .. 3· e: n1eia a 7 'milha_Íl demos ·desmentir ,que :o terror •aereo :nao se_-deve .acreditar·que· o governo rus• U 
em varios ·p-oiftos do .. "'front'', , agora ,· ·· ..... , d .· · 1 ··.· i· ·.1 · .,. . t·ã r d 'so, .t!,,nha.. maiores: apreensões quanto. ao 
quasi envolvendo a cidade.. o~a:sio,11a o·w, ·º', 11 ~r.,,,o, es ge 411 · 0 ,cara.ter · da.'!.·. anqncladas· conver{;ações S'l'AJ\IDUL. 14 '( Reuters) Alluh• 

-muitas d!Jlcutdad'l9 'ª4lcion'ais" ·~ diz ·entre·Cànrchlll .e·-"Rnn•oveJ• . . ·.· . c\a.-so que os. ale.mães.·. fiz.eram um 

A resistencia dos · intelectuais 
·._ belgas · aos ·oaiistàs" · · ·. 

·.,-,..m.iirtig_o·_dó'.:dr, ,<3oebbe.1.s:,em.:1'D>ts :'' · ·'.'N•_-. ,.·.·.-"'x'' ,~,,.m· ,•.'.;..,.'·.~ ~r--,.='e'n' .:1,l./.. ·d. 'os'.· :,:e· .... ,l'l .. t. r~.-.·:. 03· ' ... ·. ' - · .. ·.. .. · , ...., e """" .,_ v!'Jl..,. ... -:~r.:.P. ad". iro -m,,ssaú.,: de .itâúanos e.m 
· Iie\611''.; se·guriâó"trahSmJssão :da :râ,dio !i.overn,o~~' a)!i,dos(• . .;;,.;,.d!; (\.zji,: ~ota,. a , • Corinto, na· Grecia. Num 'ln<:ldente ha-
alemã.. . . ·. · .· . . . ;,qual 8.PJ:'.~Cfa. O,Ja.~ .iie:Stal!n nã~).,PQ<le'r. viqo .Mm. italianos, estes foràm .v·ar• 

<Acrescenta · o ·mÍniiit1·0 da Propa• . ·:ausentar,se ,_40, :p;µs·,devldó., ~- ·grandes ridos a raiadas de .metralhadoras o 
sanda: . · '. ' .. , i .. ,opera"iló.s.,· de .... ·· ..... •."mi._ ,·.o ..... : . ..... = .. ~".Olv:1d 0 • · 

. • Y"'( ., .. .., • .., .. ...,.,... - de• morteiros, sendo. mortos :mals. de 
· · . :·."Essas dlficµtood-es.. ·não serão clecf• '.:·~. la. ~re

0
1),~.-.•• ·?.,11_ .. eAnNta

0
l. »·-· ,:

0
· ·_ UE· ... R· R._.A:. • ... 100 horilens. 

. sivâ~: Aand:a'iÚ1ranÚ• algum tempo; 80• ,. "' ·s'l'A!IIBUL, 14 (Reute:rs) ~. Anun, 
Desde a_. pri1neira Vez que OS· cdin• · ··m·ente potlér.éllJõs .. respotfder:' ao ini.• ·. NOVA YORK, 14 '('fteuters)' -- o· cia-.se c•ue desde a q1_1,foa do fascls. ;. 

cios dtj,s. cated.-ais de Avignm1· e Lou'" . ·migo com·'li'dêf·e· sa-mfütar e civil'. D. e• ·:"New: :York T.iJnes",·.em editorla.l, as- ' · . . . . , mo os alemães . .passaram a controlltr 
·vain estiveram sob ocupação, ha _153 pois, um contra-ataque ·em 'massa se- '.sim ',alude· ao 'desa.~ontà,m(!nto ·das es- todas as guarnlGôes italianas no Mar 
a.nos, durante a epoc:a.·.·.da· -revoluçiao rã ·tamb.·e· 1·n· ·0. n1Pr. eg.ad._o .. Até. então. te• ;:peranças do •·e~o· no q11arto ª· pn de E. · p 1 , · 1 ··· 
francésa, Íól recentemente· ·é·eJebratin ,-."'remos a"e·-;ai"ir ·:c"r,nió'· esiamos 'é,gfoÍlo. ·guerra:. · ~ . ~~~~~ann:s/ opoueso, na Gr.cc a e 'l}C 
o Santo ·Sacrlflcio ãa ·1vfjss:i, n:o .· famo'~ -.. ,t,;,. tar.efa.· que·~ .. iÍ.P. orta.·re:mo. s é ... ardu. a··., ·: . "Os. se. nhores Churchlll. e · Roosevelt · 
· · · · · · · ' • ·adve tlJ:•n o 111'"""' · b · ' lgua.lm.ent.e, e_ l.enie.n_ tos. fasi;ist .. as, · n. a. so .· Palaplo Pa11al, 'de AvJgqon; .Por-· :dlflcil.' .'Mas· éUam.os' determJnâdbs ·.a '· r 'a 1 ·. s·: ,.,mgos -ao re o·: que, os es=ra· eles Jb d'-"- Greeia, emborp, itallanoii, prefert-µ1 motivo do jubileu da organização :da ,iupor.tar .o.· s .·golpe.s.,· · ' .· • , . , .... ,~ , · ·, es ""':'rarn ·,Qll6 era- . e . ' . . obedecer às a.utorldades ,dh •nazismo, 

Juventude • atollca. Mons,. Wa.ynherg, · . As esperanças' ·britanicàs e. amerlc:Í.-· . qo que ao s-ov<':rnn do Baàog!lo. Ao 
reitor da magnifica Uni'versldade. do nas de ·um dia ·nos derrubar do "rin.'I'" :, . . .. ;.: ' ; . ., . ·. ·,. ;. ·.; ·,. ·. R·._ , é"nfririo; os antl-"fàsctsta~ são rj• 
·Lou-va1n,'-cuja;deteni;ã:o --pelos··uiemã-es· ::·,--·<r(!lU-os--ieus golpes de. terr.'..r,-são·.c'vãs'. j'_A · LUJ A NA • NO. VA _' GEO GIA. gorosamente vigiados pelos alemãe:,~ 
foi, recentemente anunciada, ViU•SC A; chetla ·que construiu as. muralhas Os alemães. controlain todos· .os aê~ 
condenado: a. .18 ·meses de Prisão, por ,li, oeste e• do: AJ!ãntlco .no· espaGo Ce · QUARTEL GENERAI. .SUDÓESTE>DO ronromos, depositos de· munições, 

.l.'!'i.ver r.es.Istid.o. ao decr.e~o. dc, _gover-· . un, a.no,· tem ·11ábl!Ídad; para enfren• , PACIF'ICO, 14 (Reuters) -· Continua-·-•.. pontos chaves e baterias ant!-aereas 
·no nazista., exigindo que ·os--éstniliintes· :·: tar''o 'imêniio'·il'tõtiiêriiá de ·recon"s'trução ;,o avanço- das tori:as aliadas para 1'. intés confiadas aos Italianos deter• 
-ªi>.-~r!meJrC> .. ªIWdas .Unl".?!~ld.a,,~_ef!.b~I~.-, .. :: .das·11os.sas el/Jades., Se. conservarmos a ,:co.sta .· oc.lde'ntal. a1"1U ; .. d~, í>f\lnda,~ .. n.a-· .. -..:..;tillnando. a volta frne'dlata aci; port!)S 

,;;-as. cumprissem seis. me.ses .de •.tfÍ(ti:lr / ,,.::me41a-.'1e baixas ent'r.1>, c)vls ,ém·. iiml- \Nova Georg.ia,'i , · , ; :, . ,. , .. •. ;.,i', ., .. ' "~~l'.ei.bs de··tod·os os· ',:iá.v,los 1tall>1nos. 
lho forca.do. ;\:i>r!~ã,o' d? re:ferldO.;éçle, : ,, ·. te$· ·,r11>.zoaYe'l,s,',,·t1c:a,à,~,úios' · ã~t'o,it~ no :i As tropai;, !I!P?nl()as. c,~tão ~fer.ece1t~tV .tF,equen'temente, -lia disturbios , 6 
slastico seguiu-se à-· sua. recusa cm · m.ómento · oportuno; a.-ºtomar melf!das , do i-eslstencla· m.a.ls .seria na" area,· r'kil.r.Ylíttrotel,,s; pois os . ltal ianos se lnsuN 
fo,n~cer. aos lnvas9r~s_.a. ;ll~ta dJ. ~&· · mà1s: pra'.t!cas éonti11. ~ ln!mÍgo arro• ;:Zl~~a;; 9: 7 \'fl~lloin~tr'tis·.ae·;1'Nn11a:'·ei::_li,';f1·'1'iiem contra ·,a .. dornlnação cr:esé~nt.s 

· tudant~s .reltlstrad~!i,. : ': · · '"'· , ·•ii·:l.l'~liie'.1· . ·:•· · .igual a1stabcl~;!'la bMe de_-Balroko;"~:<'"'l'·-poripai:te dos ·germalilcos, 
' -·1--· .. •: 1·, ~--~~>.f•.~: ·-,~ ,_, ·,t, 

.. ·-;, ;, ,l ·G · .. <- --> ./_. -,~! >:..-<-·> :-:-.:_:;-)<[_:_,--:e-:·,:;~:_'-,:-'..:,·-.;.·; .<>1,:·,:-.\ .. : ..... -<•:<,:J,- ,_·.· .. ·.··.:~:.-.<.-.--.-'.-···,, .. •-,.· .. _;.'.,.d: .. · ... ·."···>· : .,_. -·- -· - " -- ;_i· · -.: - __ ...........__._ --- -~~~-·-~-~~---= ... ~ -or.:,o -·\ .... j':_;;.J._-,_,-:·1~!.t·;e,J0~A·, __ ::._,. 
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Depois <la. <1.ugusta carta em que 
O Sumo Pontífice censurou o b(Jm
bardeio <le Roma, e do substancioso 
comentario publicado sobre o assun
to pela Radio. Vaticano, podem os 
nossos leitores aquilatar a profunda 
magua que nos vai n'alma, ao veri
ficar que, mais uma vez ~e atentou 
contra a capital da Cristandade. 

"Após as vitorias militares 
fazem.se necessarias as vi

f orias do· espirito." 
~ novo lnelimo ~o lio ~e Janeiro a~entoa o um~nHm rnRos . LIBERAIS SOBRE o MATRIMONIO 

QUE. CONDUZEM AO TOlAUTARISMO 

Alen1 dos priucip!os gerais, que 
tornam censurayel o bombardeio 
feito contra a população civil, existe, 
no caso d:i Roma, uma razão espc
cfalfsslma: Róma é uma ciclaclo ~a
i;r~da. 

.. Assocfa11do-nos, ele coraçfw, iL rrn· 
!undâ magtia do Vigario de Cristo, 
nú.Ó podemos deixar de por em re
levo que a declaração de Roma como 
•· ciclade aberta" dependia de am
bos. os combatentes, segundo tam
bem acentuou o Su1no Pontlfice 

Tendo partido da ttalla a sÍ1ges
t,ão em pról ·c1a desmllitarizaçáo de 
Roma, é- doloroso que, apesar ctisto, 
os bombat'deios se tenham repetido. 
Não queremos dizer com Isto quo 
à situação seja tão clara que se pos
isa ·lançar,. indiscutivelmente, toda a 
culpa sobre os aliados. ':llas a opi· 
l!ião católica anseia por uma expll· 
cação a que ela tem direito, o que 
os aliados ainda não lhe deram 
~~ ,;-uardemo-la conflan tes, pois que .é 
faipossiveJ que um fato desta natu
:re"i;a Se pa_SSC sem uma exp!ica<_:àO'. 

Chama-nos a · atcnçilo o fato do 
que o .partido comunista inglês se 
1:iáte, energicamente, pela abertura 
de uma segunda frente no proprio 
continente europeu, considerando 
dnadia.vel .atirar mais ftmd.o o ma
chado nas raízes militares ao totali· 
tarismo. · 
· 'l'à~nbem pensamos assim, mas 
somos os primeiros a considerar que 
uma .atitude desta naturesa da par
tê dos comunistas, só pode 'desorteu
tar a opinião pública. 

Com efeito, os c01'hunistas são má 

(Conclur na 2.ª· pagina) 

O jom:i:1 norte-americano "Herald · 
Tribnnc", noticia que Monsenhor Paul 
Yu Pin, ao falar em Nova York das 
condições do após-guer.rà, · disse' que 
a unidade n&o surgiria atravez dos· 
excrcitos ou frotas. · 

"Após as vitorias militai·es', fazem
se necessarias as vitorias. do espirita", 
disse S. Excia. "Na China prepara
mo-nos para essas vitorias dó espi
rita e dirigimo-nos a vós para 'que 
nos ajudeis a gaPJtá-las" . 

MonsenhoI' Yu Pin referiu-se às 
condições na regiões octtpadas da Chi
na, chamando-as de "desesperadas". 

"Numa cbmunicação que acabei de 
receber da Província de ShantUng, fui 
in.formado de que 450 Padres e mais 
de 150 Freiras de. nacionálidàdes in-
glcsa, norte~americana, holandes,1 e 
belga foram presos e internados pelos 
japoneses". disse S. Excia. "Os res
tantes ll1issionarios, de nacionalidades 
é1lemã, italiana e -francesa, são siste
maticamente constrangidos e suas ati
vidades, frustradas". _ 

"O inimigo opõe toda espécie de 
cbstaculo à Igreja", continuou, "pa
ralis:mdo o· trabalho, fechando esco
las e edifícios sagrados. · As igrejas 
foram convertidas em estabulos, quar
teis e teatros... Mataram-se Padres e 
seminaristas. As missõ~s organizadas 
por pessoal aliado e com fundos es
trangeiros foram inteiramente cxter,
minadas". 

O NUNGIO _ DO PERO LEGADO 
PONTIFIGIO PARA U CON

GRESSO EUCARISTICO 
Cidade do Vaticano, 6-8-43. · -- Sun 

Santidade, o Papá · Pio Xll nomeou 
ao Exmo e Revino. Sr. D. Fen1a11do 
Cento, Nuncio Apostolico no Pei:ú; pa
ra que o rep1·esentasse como ~gado, i 
no Congresso Eucarístico Nacional do 
Perú, a realizar-se na cidade de Tru-
j illo, no proximo inês de Outubro. 

O LEGIONARIO recebeu de S. Emcia. o Cardeal D. Sebastião Leme, de saudosa e santa 
memoria; inumeràs provás de aifa e paternal :benevolencia entr_e as.quais se destaca a benção 
do Santo Padre Pio XII, que para nosso jor11al ·s. _Emcia, impetrou espontaneamente. logo de-
pois da eleiçâ"o do süc~ssor de. Pio XI. _ . . 

Hoje, temos a satisfação de publicar: em clichê uma honrosa bençiio que nos foi enviada 
pelo "Exmo. e Revmo. Sr. D. Jai1:i1e de. Barros Cam~ra, Arcebispo eleito do. Rio de Janei.ro, 

, Nosso jornal recebeu assim um precioso estimulo para suas atividades, que se extende· 
. fambem a todos os seus às-sinantes, e leitores. . 

CARTA PASTORAL OOS SNRS. BffiPOS HOLANDESES 
Publlcamoo 11a integra, 8i I carta.. pas- te 1: ~Úa.nt.a, dor eapiritual isto próvoéà! ameaça de duras púnlções, a auxll!ar -

torai dos Slll'S. · Blspos Hola-ndéses· lida f.. quantos pe~s iríora.ill ~tão expos- o !J.ÍlmigO: l1: aqui justamente que .se en-
em todas as igrejas ,catolicas ·da Ho- .,tas, dê· todos os lados, dezenas de inl- contra a· injustiça coritra a qual le• 

_ !anda em 16 de maio de 19_43; · lhax:es de pe/!SOasl Para -quántos, ·que. vântamos·.nossa voz: Embora tenhà; sido 
"O Arcebispo e Bispos da. Holanda em muitos :à,nos "de trabalho edificaram proclamado qUe i; -clever de ·todos eis 

ao seu clero e fieis, com a benção de suas proprias empresa;; a.gora ameaça~ cristãos lutarem contra- v Bolchevismo, 
Deus. das .de destruiçãc,, !of de.sfelta a. alegria esta é . a:perias unui; f1'9.Se ielta. · A~úele 

Amantlssimos Irmãos: Provações ca~ de ·v1vér! · -·· · . · qiÍe rea.lmente deseja combáter o Bol-
da vez mais pesadas caem ·:sobrf) nôsso· '' Alcançou~se agora.: o · -iiml~, ,Todos cltevlsmo. não· "deve 'sllprlmir o Cristia~ 
país: Uma fll~fià ,cta vida diametral- os .. homens .,·i!ldós, · qqe de à!gµm .modo nismo p&i' todos os meiós -e. modos, co-
tr .nte oposta ao Crlstta.nismo ~m si- podem· ser poúpados, ·serão' deportados. nto ·vem. sen<lo. feito ~lo. Nazismo que, 
do Imposta ao· no"sso pol'o ne~tes -1.11~ A Clvtl!.zação- Cristã, jàruà.ls -viu uma üa. verde.de, riáo o, pérseg11e ·de· moela 
ti,.1os tres anos.· Em: -todas as esferas o · deportação em tão . graitde escalai pá". cruento mas destro!, tío·:·eutanto, .swi. 
Nazismo tenta estender sua intiuencia i:a encontrar· colàaS l<lenticas, ·necessa- vita11dácte: .ós · nazt.5tas que· _se encon• 
" .ex2rcer contróle. Embora o · Nazismo rio -- se faz. · voltannos aos tempos. do . tram. m poder· não, duvidam sequer em 
continue a ser senhor poderoso da si~ exll!Q dos b?.bU<:inei~, quaildó o povó impedir que a ·Igreja. cuide cias- almas 
tu.ação, permallece iriquebrantavel. o d, 'Deus, foL, expull;o, O:'Q.Ue fez o. pro~ qe· ,seus propriOS· fill1os, , 
poder cspiritua,l de resistenc.ía de .lll!1a. · feta ·;,eienil.a:s ,eitclamar:. "Ploratus et· · ""Quando _foi· larganiente e.plicada a 
maioi'ia esmagadora do povo hôiandê8' · Úlulatus mwtus.· Ouvem-se . 1ámenta- cimem dê .rabalho obrlgatorlo de ho-
Isto é uma, grande consolação e nos. en- ções em Ralnah. Há. l~rimas e. gritos, l.ltµd~ses na Alemà.nh1;1, , i·ea.ll~ram...se 
che de c:onfi n93- no futu'rf, A·resar dai R,,quel · chora po1; séus filhos".· (Jere- intenninave_ls .negociações, com , ~. d~~ 

"EM DEFESA DA ACÃO CATOUCA" suvre..ssão completa; daqti:i:les que.- l)Cn•. miM 31, ·lSh : . , ·· · vida.s mitoridades a.fim. de ol)ter .con-
' sam diferenremente -e'. •lo, alicio . por. ''~ã() é '.somente ,0. deste!TO (!Ue nos. sentlll!énto; p&ra: OS pa(1rés holandeses 

meio de varias va.ntagens nia:terl.als, o revolta, mas a li~nh;el .. i,nJus~lça, con- . . .-rompànha.rern . 08 hótnellll ao estrari. 
povo holanclês, iuuca ~e :tornifrã'·_ na~ .fraí-i~:' a tóda:s' as leis ltm,1à.ria.s .ê. éUvi~ .geirQ, e assim zelarem. pelos lntere55es· 

Mais um:i. manifestação de aplauso, Que a.s bençans do ccu e a. prowção zista. se :tios coúservânnos Jeiili i üÓ,S•_ i1â.'S'.'t:ofo_o· ''paaior~,(!e:yossas à,hl\a.s, t'.e\lW,o;ios d01; trabaJha.d<>res ~átolicoo 
tior motivo da publicação <:lo livro "Em da VIrgem Imaculada, Rainha dos· A- sil. fé celestial.' N.a. fé há força.· Mas. 11ão :~dêni!)S silencl.ar,o: qu~·~e tem fel· · h!>laíi'i!eses: Mas. em vão; as negóoiii.-

A IGREJA GON-OENA A TEORIA UE QUE PóOE HAVER -
ENTRE BATIZADOS -VERDADEIRO CONTRATO NUPCIAL 

FóRA no SAGRAMEtffO . . ' . 

,· 

f.'.efutamos, -ein um de nossos. nú• -O CONTRATO tl: INSEPÀRJWEt.; · 
meros anteriores, o'. erro dos .. que DO SACRAMENTO . 

julgam· ser ·o Sacramento do.·matri• , Pio IX.'" - eo .. n·deno .. u. tio.s .. , .se_gUintes_ 
monio _simplesmente muà · benç_ão da· · -· · · temios o erro que :.i,cabamos de_ e:., 
da pela Igreja eni .acresc_!mo ao, con• Il.ôr:_· _;_ "A .. · união_ cóujn. gal .. elJt;re 
trato de casamento -realizado _·perall· 
te as· autoridades do registo· c!vlt cristãos é legltlma. apenas no ·ma• . 

Queremos boje combater uma· 50• trlmonio-Sacrániento·, icmi do quat 
gunda eategorià dé erro, m;ils. co- não há. senão piÍro conctibina,:o. Uma 
mum ainda que.· ª· prece.dente. _ Tr.ata·. lei cNil que, impondo . o Sacramento 

divlsivel dô .côntrato de casa.mento -se elos· que reconl1ecem- · consisOr o · -
Sacraniento dei Ínàtrlmonlo .nao· num para os . católicos,, pretenda. reguta-r 
ríto a.cessorio ao contrato, mas no slia validade,, contradiz a.. cloutrln~ 
1,roprio contrato; · apenas esses se- dá Igreja,. usurpa_ seus direitos ma·, 
lnl-liberais julgam qué -algumas . ve• lienavels,' e, ,na prá.t!c,a.; ·põe no m~S· · 
zes ·pode ·haver entrn os ·b.at!zados mo JJlvel o, concubinato e o: sacra~ 
uin verdàdeiro contratç de casamen-. nrento do matrim6n1o, sii._nc~onando. 
to sem que haja sacràme_nto. um· e: outro . como 1gualme)lt.e l_egítl• 

mos!'. (Carta. a Vitot· .mmanU:~i, da 
· O contrato, diz.em 'eles; é, na.-V'er· 16 de setembro de:.1852). · · 

<lade, da propria .ess!'lúChl. do ~Cl'll,· ' Por: sua :vez : Leão XÍII na. Enct•. 
mento,: --ó fiel recebe i:,- Sacra.men· clica. "Arcam1~,,- sustenta que :''no 
to no ato e pelo p1·oprlo ato.do c<m· niati·imonlo eristij.o <> -cbnt1•ató'ê tn.:. 
trato; mas a essencia.. do contrato sepa.ra.vel do Sacraniexito:· -' ,.ai- es•. 
í1ão estaria !lgàda lnsepara-velmen- tá 'porque não pode "e,:icJstfi:-: u,m ;\·e1·
te ao Sacramento_ . Em outras pala- . dadelro 0 1êgltlmo- contrato, sem• que 
vras, o Sacramento. rtão · aconipa1]JÍa· . ele seja foso:fMto- u:m ·sacramento?'. 
ria. necessariamente todo contratp.de , · · - · · 
casamente entre cristã.os:·. - se os :Se, r,ortan-to, um raciona,lista, .t.a-

. tlzado se tecusa:·t~n•mlnantemente 'ª -. 
esposos não querem receper o ,Sa- rêc .. ebcr ·0 Sàcramento, 'alndà.- me·smo 
cramenfo ao mesmó tempo que de- que eie se-. proponha f_a'ier .u.· m. e~n-
seJam contrair um contrato váUdo, . · . · " · -
contl'Mún eles vaildamênt'e o matri• trato ·1eg!Umo, não, somente na.o :re• 

· · · · · -· ce. perá o Sacr:mfento,. mas' não reali~ 
monia seni receber O·. · Sacramento, 
comó. O :rariàlll antes clo,:1dventó d~ zará O col1_trato. . , . 
Nosso Senhor Jesus , Cristo, ou A DIS.CIPLl~A DO CASAMi°NIO 
coÚlo o fariam ainda se naó fo~sem PERTENCE A IGREJA.' 

1 
-

batizados. Por -cÓ1ísequencia, segun• ',· 
do esses · semi-Iiberafs, posto qu!l o :f.: ~a.»ite$to pela doutr\Úa: q~~ a.,éa• 
contrato seja d;1 éssencia do Sacra• bamoi de éxpôr, qtie 'está:ndo o con• · 
mento,- ele" pode existir . ~epara.do, trato insepàravel. do Sacramento, :a 
iilesmci entre. ·cristãos, e ser válido . cabendo 'à lg.reja estatutr sobre.· ·o 
sem que seja,· uiµ. Sacramento. . Sacram,ento, · toe.ta . união ... c9njugal 

tentada fora das' formas e das cbil.· 
UMA TESE TOTALITARIA dJções detérp.iinadas pela-lgre,ja:não 

-De acordo eortí esta teoria, 0 E&· passa de. um -simulacro de. c_asanil:ln•. 
ta. do teria autoriclade . p'1·opr!a·. sob. re to. Toda .a disciplina. do éasa.roen• to' pertence, à Igrejà. • :fll o que dli: 
o matrimonio ::... cóntrató como -J.ns· . Pio XI, 0 imortal Pontr!iCíJ da Aç_âo 
t!tuição natural, e a Igreja ey.erce- ,·Católica, logo. no inicio de _ sua lJll• 
ria somente 'direito .-sobre o 111atri• ' efclica· sobre · 0 !' Matrioiollló · cr1s-
1qonio'. ~. sâcr~mento,: ooní~ ll1su- tio":: .. -.:._ Quí\,o gr.at1d.e.· .. s.éla' ª· dlgnt· 
tui!:ã.o sobi·en~turàl.· O Està:do ·:pode- - -

Pefeaa da Ação Catollca", acusa a cor• poswlos façam sai!' das fileiras das or• .111-nados fllhos, embora em ,,trtude da. t<> a. nPl>Sll:_<!>?f?·l\l\'l)O~r!~tt:d~ 110B ~~l?-~- Ç~~, IÍ, 1'!'4a,. _co~chiziriim.. · 
•~-..,.~p,i~o~~utor.,,o.Dr.,.J.?linio.,,". gm).lzaÇÕl)li-,iJ:i..,IA,.,J:!; t'ffliY&4'1l~t;i:;~la5i;: ~,~é ·!M re.cm s .. 

Corréa. de Oliveira. de espirito de Cl'isto,'· qu{'e' o ~pfritÕ ., ' udo ·• t'i-{;1 ', e·, ro 
n~.'é'. ô' . . . . o; · . .. " ; 

rl_â d~te1:11i,iliaI'ª,s CO~\cl.iQÕea ,·tJo·ll.11!,•t d~µ~A~s, ~3:~ta~ --nups:ias _·-J?Ode;se 
trj,~R~!q:,,'-::;' trato·. ;i,; I_gr~ja, l.).O ·•· .. ª P_J.:i_U,Jl!l\'!:!<111ente.;}~Je!lt: d() J'~t"; V.e:, 

hií.~>is':··-~aii"diÇ 

./ 

. Tr,ansc~even1os a seguinte cai-ta do ela. vcrdàde e de vida illoo1·10I'··."neque compaixão _por. ca11-5a,,(\;i,s, ca~1l,da,,,,~s; 
B.evmo. Sr. Pe. Angelo Sca.fati s. s. s. di~.ent eoCP:llic aut ecce·.lllié·.,, ecce ttuc ~ ií,bateram ·~!>~'1'.IO_s~:-povo--:e-'·· 
recentemente. recebida: citt, re¾num. Dei mtra vos est" (Luc. 17. ·porque c.alamld,a.des a~dá lll1l~9res nos 

ref~, d.ós·. DÍsPQ,S, _é êletêfi<ler ·. ó dlrtitô :·e 
condê1iar O erro. como·. erro. poli,. dé,.ou.~· 
tro )Í"(Odo Íl~O éstal'.ão cuniptlndo<•aetf 

"Sã.o_ Paul<i, 15 de ago.sto de 1943 21,, ~ 111e pus1Sa.n1. sailido do Cenáculo k.neaçam. Nem sequer pe,ns~m.os pa,s. 
' Prezado Dr. Plinio, eucar!stico, espalhar pelo rnundo em tÍ);. privzcões P0\' Qµe m~!tos '."'e· V~, e~tão 

Eu quis analisar bem seu otímo livro: das M atividades . da tiropria · vida ,,p:ro- passando . e que e.!Wlaçam a~wnl?'_ em 
"Em' defesa da Açiio catc,llca" antes de flllluamente c1·lstã. as -chamM que, "pela ;;.lguns casas o cara,.ter de- _extrem~ ne~ 
lhe ,escrever a mlnh;i. palavra de elogio. frequente comunhào hauriram do divino cessidade. Maior, e.Inda é o_ so!,iin<;ht~ 

Por Isso só agora venh<. reforçar per Coração do Mestre, c~usa<lo pela· de"l)CrtMiº e _,trii,ballto ,~_.-
escrito os meus para.bens que jú em meu br!gàtorlo·. no estra11gelro. _ Qµ.anta_s -~a-
nome, deu-ll1e por telefone o Revmo. a) Pc. "Angelo Scafati S. S. S,", ' milias. têm sido ·separadM violentam~n· 
Pe .. Pascoal. 

. , Era necessario, Dr. Pllniu, era 11cccs• 
i;ai·io.' nesta hora., ;neste, tempos de 
grande confusão de ideias dizer uma pa· 
lavra,. clara e firme para. que fü.ado no 
justo melo (já que "scm11er in mctlio 
stat. vi.rtus"), reprovar, como o proprio 
S, Padre Pio XII fez no dia dt São Pe
dro e a extrema direita ~ a extrema cs
querdá. n<IS afirmações da A. e. Com o 
seu tiv1·0 esc1a.reccclor e paladino cntu• 

· sia~ta dO "Sent\re cum r:u,Jesia" penso 
que "abierunt in confusiouem fabrica
tores errorum'' (!saias 45 i6). 

PASTORAl COLETIVA 00 EPISCOPADO 
DA INGLATERRA E DE GALES SOHRE · OS · DIREITOS 

DA IGREJA NA EDUCAÇÃO. 
Transcrevemos o texto .ela Pasto

ral coletiva do ~plscopacto da lngJa
terra e Gales em que se reafirma .a 
norma de ação sobre a educação da 
juventude inglesa, 1 

mestres qµe tenham de ensinar_ a. Te: 
ligião catolica estejam capacitados• 
para isto, não' ::;ó póL· seus· conheci' 
mentas sinão tamben1 -poi: •suas crén'. 
ças e pela pn\tica dos .piincipios quê 
ensinam. o que ·!ião concorde.: .com 
isto nã.0 pode trânqüllizar nossas 
conscienclas "· 

dev~r. ,,Se alguma véi' houve nàção que 
nlío ·desejasoo . a. guel'ia, éssa fot ~rtá

, menra: â :Holn;oda. ~ão estáva111os · pte.. 
. para.dos; SÓ defendemos - )'),OSSO pais 
'q,.â,níto ataca.ctos: Tivemos . d(! o fazer 
- 1.1Pl'Q.Ue '8l'a' nosso ·de.ver, e' porque nÓsso 

-. p~!f l)O,r era. -ca;o. pnb9ra '. ~<>SSO pa.!s 
_sej11, :pequeno, o. ani.or ··que lhe dedica-

. mos é tão ~anile quanro. o de qual
quer outro povo pelo ~u. t,.gora o lJll.!s 
não sómente' estií, iiómtnaifo," nw; gràn• 
de. parte de sµa. popÚJaçáo es~i .sen(ió 
enviada. à força. para ó exterior. Nos
sos homens·. tem de trabàlhar para o 
41imtgq. _ · . 

"Du,oo-se . inicialmente, que os ho
Úmdeses dev!im ·trl!Jle;Ihar tora de seu 
pais, ~rqu,(não _hli.vl& pão nem trabâ
lho pa.tà. elés aqul. Agora, como· já se 
declarou explicitamente, cumpre-fües. 
traba,Íharem para · a Alemartlta â. fim 
ele l).SSegurir : umà vitoria. ,germanlca •. 
Sur~; '.eutão, ;nosso ·éonfl!:to -. de con~ 

-ciencie;.. · Obede<:endo ao "4.0 mandamen
to, dévemós hoilrá.r e ámar nossa. pá. 
tria., 'por '.elâ f1faendo sacr!!icios. E hoje· 
rtãó sómente 'JJ.a4i fazemos · pelo -· nosso . 
pais, como somos . agóra.. forçados, S9b 

lílO! ~ol$;: :i,inguein·,:pode;à' colo®" ôU" . 
tro Cimentõ/ que aquelé já -COl?CàdO, 
Jesú.S cristo!". .· .· .' , 

''.EllJ câ,rtá.. Pastorai anterior". Mlrma
, mos: Nlo ~ulmÓs· meios 'de , foree.. 

• Nos exortam<:Ís a quê façais: usô ;da
quele 1neio, :que. em qualquer cilrcuns
tancl.a é infàllvel, .a oração ;é as · supll
ca.s a Deus' para que man!Seste pronta
mente . sua:- misel'icordla sobre. nós e so- . 
bre:·o· mundo'-';· · · · 

'' Nosso povo, nesta epoca. terrivel, :afn
dÍI nãO· rezou como de.vià. Sa. s.ssln1 o 
flzerdes, beus ,,os _ajudará.· -Isso ni10 
constitui umà frase ôca mas a lnfa
livé promessa qo proprio · Deús. · O San· 
to Padre; tiesta.: hora tragica., dedicou a,' 

S~nta.• Igreja ·e todo ·. o níundo ao Co• 
ração Im.a.cula·i:lo de Marlà_" e nos con:.. 
cit&- à · uma , Crllcida de oração neste 
mês. ,de m_a.!ó. É nosso ultimo . _recurso. 
QUe a; Vlr_gem Santisslma, ·Mãe. de ca
ridade, rios ajude! ". 

Pub:Ucadà em· Utre.cht a· 12 de maio 
de 1943_ e ilcl& dos pulpitos de todru, .M 
Igrejas Catolic_as nó domingo, · 16 de 

·_ maio de 1943, · 
Assinada. pelos E;.xmos. Revmo.s. Snrs. 

Bispos· de Utrecht, ·Breda, Roermoncl, 
Haa-rlem e de Hertogenbollch. 

Eu que por uma e;;peciaJ graca de 
[)eus, tcnhó trabalhado anos inteiros 
(na mais intensa wuão d{ idcl.a.s e de 
disciplina- sob. as ctlretrize~ dos mais co• 
nhecidos mestres de A. C. sobretudo no 
furacã'.I de lPJl) no mc,1 das floresccn• 
t:is associaçõe.s feminina.s dP, Ação Cnto
lica Italiana (Só a Ju\·cntude conta 
com mais d,:i , socia.s). niio po:;.,o 
deixar ãe me alegrar com J aparecimen
to do· seu \lvro e com o acolhimento 
carlnltoro que tem recebido, sobretudo 
por pa.rte do Exmo. Snr. Nuncio Apos
tr.>llco DD- Representante da Santa- Sé 
no Brasil. 

Estou certo que seu p!"ecioso livro dis
sipará equivocas esclarecerá conscien
cias, fortale~erá boa.s intenções e pre-

"Por muitos meses acompanha1i10s 
âe perto o desenvolvimento d·os . p1a'· 
nos projetados pelo govcrno,.tendell· 
tes a organizar o sistema naç,ional 
da cduca~ão pública. Não merece 
senão esperanças o fato de que se 
procure ampliar seu alcance, para 
Jll'0porcmar de · tal modo maiores 
facilidades à educação comum. Apro
Yamos o chamado "principio de 
i;;ualdade·• que prescinde da cate
goria social 011 econômica das fa, 
milias. Tambem nos regozljttmos ao 
comprovar que nos novos projetos 
não foi" separado o esplrlto catõHco, 
de tal maneira que a religião seja 
<:ada vez mais influente nas escolas 
do Estado", 

"O sistema educacional .atua:Jmeu. 
t'e em vigor ná It1glaterr11 ·e. üaies 
é i1ijusto, porque seute uma direr\m: _ 
ta .entre .cidadãos que· querem que 

· 1,eus filhos vivam· segundo umà re
ligião determinada e os que 'ri• 
cam conformados com o ensfüo iaico 
que permite a lei ·nas escolas .do J!,s 
u~~ ·-

-"Nunca existirá.· verdadeira igual
ciade de oportunidacfe para .. todos, 
lto campo edücacionà.l, enquanto o 
I~stado não auxilia de. igual manei• 

,1·a a uus e outros país de fami· 
lia, Atualmente os que querem. que 
séus filhos estudem e vh'am segmi• 
do uma determluada confissão reli· 
glosa tem qiie pagar os mesmos lm• 
l)ostos e quotas' que o resto .da Na
ção; poi;em alem disto. tem, que 
juntar clinheiro afim de construires, 
colas para seus filhos· nos casos t1ue 
~e necessite1i1 novas escolas. 'l'am• 
!)em tern que pagar p!!,r(e . ..clas so-
1nas neeessat'ias para· manter as es· 
colas uas condições exigidas pela 

PROIBlDA NA BELGICA -A DISTRIBUICÃO 

DE QUALQUER DOCUMENTO ECLESIASTICO 
, parará unia al:>undantc colhéita de bem 

»os campos do verdadeiro apostolado da 
A. e. "Simile est regnum coeloruin ho• 
3:nlr.i patri familias qui exilt,.. condu
cere operarias in vincam suam" (Mat. 
20. 1). 

A CATEDRAL METROPOLITANA 
· DE CURITIBA E O SEU 

GINGO_ENTf NAHIO 
.A 7 de .setembro próximo, a Sé ae 

Cur:tiba, completa o seu cinquente
nario tendo sido inaugurada a 7 ele 
seteilibro de 1S93. ' -

Essa data tão grata ao coração elo 
t:ovo parilnaense está sendo aguar
dada ·e o mundo ,católico e social da 
capital irá, nesse dia, com entusias

. mo ~ carinho, te~temunhar o seu 
amor ào augusto templo, que é um. 
elos orgúlhos góticos e artist1co,; ctr, 
Brasil, festejando a data com oe
monstrações dé simpatia e com oti· 

-dos religiosos e com orações de de-
\'otamento e ié. 
· O Exmo. e Revmo. sr • .U. Atico 
Euiebio da Rocha, preclaro cl1cre cta 
Igreja paranaense, na satisfação des
sa· comemOl'ação, escreveu expressi• 
va e honrosa ca1-ta sobre o assunto, 
e!I). que diz: 

'' A passagem da memoravel data 
do 5.0. 0 aniversario de nossa amact,1 
Jgreja Catedral, não podendo ser 
comemorada com extraord!narlc,s 
feitos públicos, por motivo da afll
tivà situação social em que nos acha
:mos, certamepte o será com solenes 

. 13-tos 'cole.ti vos· da piedacle cristfl ", 

"A verdadeira libe:·dade. e a ver
dadeira democracia dificilmente po
cle1n ser gozadas sem um verdadeiro 
sistema educacional. Pedimos a 
Deus e e.speramos que a. próxima 
lei tlc educação possa ser ci começo, 
segundo Deus, de um renascer da 
liberdade para o 1iosso pais, Dize, 
mos segundo Deus,. porque .sem a 
dependencia de Deus, -não pode. dar
se nem verdadeira _ educação nem 
gcnulna liberdade. ·ranto na esco
la como na vida, a religião deve ser 
nosso norma suprema e nossa ins, 
piração". 

H Alimentamos o vi-vo desejo ele fa· 
zer ver claramente a-.. nossos cone!• 
dadãos o razoavel. de nossas dema-11, 
das, de maneira q.ue encontre apoio 
cm lugar de obstáculos a lea!dacle 
devida à religião". 

"Entretanto. aprovamos catorosa
niente a declaração do Primeiro l\li
nlstro em sua recente radio-inensa· 
gem à Nação, ·afirmando que o •1ra
tor fundamental da educação religio
sa jamais deve ser tirado de .nossas. 
escolas·•. 

'' A religião não só deve , ensinar• 
se. Deve vi-ver-se. Anhelamos que 
em seus tares nossos meninos apren
dam e vivam a feligtão. Com toda 
a equidade pedinios que essa mes• 
ma rellgiãç, se ensine e -viva na es• 
cola, em plena harmonia com o Jar, 
sem conflitos, sem incompreensões 
e sem contradições". . 

•· N ás que professamos a , fé cató• · 
)ica, gevc~os !11,;~t\r · ei11; que ,os· 

Junta da blducação". 
HQs onus que caiu sobre os 

ombros de catõlicos é pois · a1ai-man
, te. Fez-se pesado como .. nunca havia 

sido visto, _ depois das mgcliricações 
· introduzidas em 1902. 

. A Escocia conta com um, sistem:i 

. . . 

O 'dia.rio "Le Soir" de Bruxe~las pu
blicou o seguinte .decreto· que foi assl• 
11ado · :pe.Jo · córi1andartte · do Exercito· de 
ocupação em 23 de· março: 

"A; redação; impressão ~,-distribui• 
ção · de folhetos': ou qua.lquer, . outra for
m:( de manifestações escritas contra a 
Alamanhà 'está •'su"Jei'ta a. severas 'pena~ · 
lidade11, de a.cordo com a· ordem·_ de:: 1.0 

de inaio de 1940, 'referénte a aplicação 
tio coêllg~ , penal - nos ten:ttorios ocupá- -
dos. Lembra-se à população_ de ma~i
ra. ca.tegotfoa. 01r termos_· desta. 01·cjem. 
Tal prolbÍ<;ão inclue igualmente copiar 
" 'distribuir comunicações· publicadas 
pelas aútorldades, eelesiastiéas, sem se 
levar em conta. . onde será feita a, d.is-

·s_OLENIDADE · · REUGIOSA 
NO COLéGIO • SÃO LUIZ 

niai;;; equitativo, esperamos:: que o · · · 
governo outorgue a Inglaterra. <LGa,. Ilealizou-se domingo passado, 15 de 
les um que,. pelo menos, seja como O ._Agosto de 1943, · na ,sala -·de reuniões 
que rege na l!lscocla". do C<)légici São_,Luiz, interessante so-

"Não reu(mciareinos a nossas __ es- -lenidade_ arHstico-religiosa, · em lou.:. 
,<:alas. As · conservaremos, ·não 1m- voI'· à .t\.ssunção de. Nossa Senhorâ e 
1101:ta quão grandes sejam os sacri- para·. iioienizar a recepção de. novos 
ficios que se nos peçam para elas. cong·regados e aspira11tes da Congre-
Esta é nossa !mutavet detern1inaçii,o. gação dos Alµn;os. _ 
Se a ne.cessidade o requeira. -sa- Iniciou-se o prógÍ·ama, espec\alme11-
béremos cumprir com um amargo te dedicado à comeinoração da im.PQr~ 
de-Vér, sem evadi·lo: protestar tante· data,, cóm o- canto "A Virgem, 
com todas nossas' força,s, qpondo-nos Purá e Bela", acgmpanhado de or'-
por tod<>s os nieios licitas aos proje- - questrà. Seguiram-se outros nurne.: 
tos que ponham em -perigo . a exts- ros musicais é . de, declamações, bas-
'tencia das nossas escolas". tante .aplaudidos pela :seleta assisten-

" Pedimos aos nossos . fieis. que se · · eia'. , · _ - , ' * 
preparem, firme e serenamfnte. ao _ An~s. de. s~r encerrada .a festivÍda-· 
.que o futuro possa surp1·eender-nos. de,· pronunciou> oportuno ·discurso o 

- E .ao mesmo . té1npo solicitamos. con- · .·pr. Plínio Corr~â- d.e Oliveira que, em 
tiàclamente o a.óolo. de nossós concí• ·. . palavras 'eloquentes, · exáltou-Jhe· a 
dái:lão~·~ . .. . -··:·-··' _,. sigtiificaçãci'lft:elevahéia, . 

tribúição (S() ·nos templos OU fora de• 
les), J)Ollto que seu contendo sempre é 
lima criticá centrá a.s medidas. adota
·das .pelas aut-0rldades de ocupação"; 

De outro lado o "Vooruit" periodl
co de Gand dcscrev,f/ o que -sue2de ent 
qualquer localidade 'ó ·. que sucede em 
ç1·utamento obr!gatorio de trabalhado• 
1·es belgas para o Relei).: 

"Quando em um niun!Cipio qualquer 
estão prestes a serem· convocado.s os 
joven.s entre 18 · a 25 anos, eles se reú-
11.em. Não é ·um .meetlllg contra .o Es· 
tado, não! Estes jovens são demasiado 
pl'udentes, isto é, demasiado covardes 
!)ara. mostrar abertamente· suas inten
ções· e. dlfULtdl~las em 'publico, Organi
sam ··assim' uln meeting disfarçado com 
o nome .de alguma assocla.ção rellgio
·sa . ... Durante essas reuniões algum 
1·evererido Pe. de Lovaina fala. aproxi
madamente meia hora (isto ocon-eu 
~m um' municiplo . muito conhecido) 
sobre. · oir tormentos inferna.is que es
ses jovens .. terão q(le padecer quando 
forem obrigados · a trabalhar. na Ale-' 
manh_a. 

Logo os sacerdotes locais ·apoiam. a 
_pa-la.vra. do. veneravel ccinferencista, que 
60 supõe de Lova-ina, (palavràs dó jor-
nal)." · ' 

"Sabemos· por exemplo. de um cui-a 
que .disse aos jovens do seu, povo que 
hoje em dià. não é peca.do faltar à 
Missa. nos domingos, já Que eles cor• 
riam· o risco de serem arrastados· pela 
policia. secreta durante· a celebração , doo · 
Oficfos. Os - sacerdotes. incitam port.àn
to os -traba!hàdores a.. não irem à ,Ale• 
füanhà. .Ist6 não é. perlgooo somente 
pa;ra eles.· mas tambem pam os tÍ:'IJ,ba• 
lha.dores que escutam es.sa.s suaves !Íist-' 
nuaç~s e que · deveriam comp~ender 
'~1 pen'a.!idades a qu~ se ekpõell! 9S: que · 
lhes: }lestam_ o\tvid0s'·'~- .•-- < 

cramento. · "ã:o , assu!l1 . . . _ ture.zii, o 
dêcaid;o; ·· natiuela ê09nomla aip.Ot°". 

A fnstituiçllo .do "casamento ci- síssima::com (!Ue :realizou:a total re• 
vil", dizem eles, acha-sê éoiírorme · paração · da 11-oi;s~ estirpe, J\àO :SO-

ao dire:to do Estado sobre o, m.atri· mente quis ,!ncfoir de modo eefpec!a! 
mon_io:contrató,' s,em. ser CQntrar10 t;i;mbem o . principio e !undàmento · 
ao clirafto · da Igreja 'sobre .o matri.- da ·-sociedade, dÓ1nfiist!ca e p·ortanto 
monio-Sàcra:mento. "os esposos, com áa aociedàdé huiI)a.ná; mas recondít• 
efeito, se apresentariam .. l)rÍme!ro" ziudo-o à .primitiva PUÍ'llZlt dà diVÍll:l . 
'deante do oficiiü do registo 'civil e iiisfüuiçã.o, elevou-o à d!gn'i_daile ~e 
fariÍim .em sua presenç·a Ulll contrà- uni ver-da.deíro e gr!lnde '• Sacriil"[f81l• 
to. legitimo, lUas, apenas ,uatu_ral. l:'O• to da . Nov:a· Lei,1::onfiarído, por :isto, 
(,lerhu.n eni seguida -se · àpi;esentar .. fi"lgreja, sua Esposa,:tç,da a,_dlscieli• 
ao ministro da lgteJa; e :o. contrato . na e cuidado do mesmo'', 
renovado pera1ité .ele se·. revestiria Vemos: asalm, qÚe se· afasta tnte!.• 
da natureza de S().cramento. Deten; ramente· 'cta dout.r!na .da· li;rejà: .quem 
dem, portanto, esses. sen\l~liberais. Ó s&stentar O abs11rc10: de· um contrato·-
prlncipio condenado. P!lJ,a proposição legítimo· de matriínonio' ·entre bati•. 
n.0 73 <lo Sjlabjis, de que. "pode ha: ·zados, com ,e:íiclusa do .sacral'l.ient-0. 
v_er entre cristãos, e111 virtude _,do Ao. Estado compete. regular -_cerfos 
contrato civil, um verdadeiro .casa· efeitos élvjs que deuorrem dq matrl• 
mi;into''. · • · · · monlo· -legitimamente· ·contraido - se-

Tirando conclusões l6glcas ,de s~u gundo -~ leis. da: Igreja. E !].ão,s& 
erro, sustentam ·ainda que se a lgre_· rão esses .efeitos civis· que· hão.:. úe 
ja declara inal)tii,s a contrair matrl• tirar o casamento ·da. ôrbità dás 
monio certas pessóas reconhecidas coisas · sàf.r.adas. ·o. Batl,sll"io · (lépen<le 
habeis pelo Estado, ou '.se certos· da·_ água. Não .ser.à, porem, esse, e~e~ 
cristãos, por exemplo racionalistas ment9 ma.teria! que há •de. -razer:.tão 
batiza.dos, não desejam ~r~ceber _o grande Sacramento · passar · i>âra a 
lSacramento, tendo a tnténção cte órbttà do poder civll qúe. rorne.ce'·ii.s · 
contrair ún) .- verdadei.ro contrato, o coletivida.des os ritànandais desse iJ. 
matt'lmonio-contrato existirá, embo- quido lndlspénsavle à Vida humana. 
ra não haja matrin1on:lo-Sacramento, 
I>articlarios da opinilío. de ·que , 1'é 

falso que. o contrato de casamentP 
entre cL"istã.Õs. s~i!I- sempre uma Sa• 
cramento, ou que esse contrato seja 
11úlo·. fora ·-do Sacrahiento"; mais, u~trà 
vez incorrem no erro. condenado pefa 
citada proposição 73 de ;:lllàbus. 

.--.-
- A segúir véreinos ainda outras · 

·módàl!dades. de ·erros contra o sa.. -
cfam:ento d!> l\iatr!:monio, ·• todos--eies 
tendentes a 'favorecer a tese· totallta• · 
·ria. de que a.ó lilstado,. senhor exclu•
sivo da. vida do. homem,. compf'te lc• 
gislar · de modo absoluto sobre os 
proprios tundamentos da vida éami, 
lia:r. · 

um Congresso Eucarístiéo Nacíonal _ será . re~allzadn em 
-Buenos Aires, no décimo aniversário do. Congresso. 

. . . 

Eucarístico Internacional - dr l934 
Buenos Aires, (N. C.) - "Em cum

primento, .aos Nossos fervorosos de
sejos. lhes damos por meio da presen
te Pastoral, ·a mui gi'ata noHcia. .de 
, que ó Episcopado Argentino resol;. , 
veu comemorar" o decimo .aí:iviersa
i-io do XXXII C!)ngresso Eucaristico 
Internacional,· "com lltn Congresso 
Eucarístico Nacional" assim anunciam 
todos os Arcebispos e Bispos da Ar
gentina, ei;i uma Pastoral Coletiva 
que~éstá circulando· e sendo ·lida em 
todas as Igrejas da Repu,blioa. 

Acentuando a esperança de que se 
abreviarão os _dias de .tribulação .da 
.humánidadé; e d~pois. de · recordar . as• 
jornadas maravilhosas do XXXII Con- · 
g1·esso Eucáristico Iritet'haciona.l e ma'." 
niféstar que os Pastores . Argentinos, 
1110-vidos "por um .sentimento de pro.;. 
Cnnda gratidão ao ~upremo Creador", 
resolveràm· promover· "uma 1iova e 
publica homenagem .de adoração e de 
amor à Sagrada Eucaristià". conclua 
~edindo ·aos fieis que unam suas pre• 
ces às dos·. Pastores; e, · de modo es-

LER ·E PRUl-'A-<.iAR Q 

· "LEGIONARIO" -
IS oe:ve R_ óe TODOS 

o~ cA1oi.:scos 

'pecial, que '.'as orações das crianças; 
dos orfãós, dás -mães, dos . enfermos, 
dos pobres; ·dês q1,1e sofrem, e,de t(J• 
dos os: nossos mui queridos diocesa~ 
nos, subam fervoro.Sas ·até o trono: de. 
'Deus", para que a misericordia divina, 
"vencida por nossos insiste11tes ela .. 
n1<ii-es" <levolv:a ao mundo""a paz por 

- que s,uspiramos". · · . 

áo anunciar que "no proximo ano 
de 1944, de 12 a .15 .de' Outubro"; se 
celebrará "um novo e,grimdióso Con• 
gresso Eucaristico, • o. · 1v qúe com o 
-carater naclónal- se realizará em nossa 
Patria", e depois de apelar·: para a. fé 
ào povo· argentino, que. terá. uma vez 
mais. oportúnidade de · manif~tar-se 
ânte o mundo",' os aispos Argentínog 

· advertem que "não sê oéulta a sihia• 
ção angustiosa e1u . que: atuàhnente se 
debàte o mundo, porem abritamos a 
firtne esperança ·!fe que se abreviatão 
os· dias 4e tribu,fação; e que muito, bre-, 
ve, no ceu de todas as, nai;ôe~ do mun"". 
do, brilhará ,o arco-íris da, pàz, des .. 
s,t'" paz auspiciada p!)ln atual . Pot1tlfi• 
~e, ?ase!!~ª nos princípios , cri.~tãos, da 
Justiça e caridade. Assim resQlvémos 
pedir· a Jesu.q Cristo Sacram~ntàdo, 
Plin:eipe da Paz, pela intercessão -de 
Sua Mãe bendita, •sob a ·.invocação ,de 
Nossa Senhora .de Lujan, a _Quelil 
d.esde esse .'mom.ento proclàmamós e 
declaramos . Cele5tial. · Protetora do · li7,": 
Congrt:tssó, Eucaristfco: Naciónal" •. · ·. 

1 ~ -
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LEGION All-10 
SEMANARIO CATOLICO COM APROVAÇÃO ECLESlAS'flCA 

E X P E D I E N T·E 
RE!DAÇÃO E ADMINlSTRAÇÃ.C' 

Rua do· Seminario N.0 199 -:o:..;. Telefone 4~0931 
Caixa Postal, 147-A 

.tiSSINA'l'URAS 

. Ano. (Todo o Brasil) ...... , •.• , ...... , ....... , , , , .... , ., .• 
Aereo (Norte e Sul) • , ........ ., ,. ,. ., , • , , • , • , , •. , , .... , • , 

·cr$·'~.flt 
·" 200.IJO: 
" -so.09, 

-0.40' 
,, ·:ümi 

ENxt~1·ior ...•....•.. ,,., .• , ..................... ,_, .. ,,., ....... ~- ...... . 
um~ro avulso .,~ .. , .. ,, ....... , •• ,,;;., ••••• ,.,.~/.-.~ .... -~ .. ~.:. 

Numero atraiad1) · - .· -· · · · · · ' _. · · ·- • 
' . - • '·' ' '• 1 "' • t • o • 1 • t t ti~ 'O J 1 1 1 t' 1 ,. , 1 t • ~ .',.•,•.:: •.• ':· .. ,;•. 

Rogamos aos nossos assinantes comunicarem :a 'muãanc~ -de· .-se~s 'é~~ ... 
reços pai·a a Caixa Postal 147-A • 

SUCURSAL NO RIO: - Agencia noticiosa Su-1 A~erbma "A!r..apr~,, 
Rua S. José N.0 49 - Fones: 22-_4375'1! U-6637 

REPRESENTANTES, 

ALAG_OÁS (Maceió), Hildebrando Farias Lobo 
AMAZONAS (Manaus),· Clnvis Barbo~a 
BAÍA (Salvador), Guiovaldo Monteiro cl~ Almeida 
CEARA (~'ortaleza), Vanda Rita Otnon Sidou 
MATO GROSSO (Campo Grande), Escobar Filho - (Cufaba), Alci'Pt-

re1ra Lima 
DISTRITO' FEDERAL (Rio de Janeiro), Antonio Joaquim da Fonseca 
ESPIRITO SAN'rO (Vitória). Genebaldo Rosas 
GOIAZ (Goíania l, José Bitencourt 
MARANHÃO (São Luiz). José de Ribamar Pinheiro 
MINAS GF.RAtS. (Belo Horizonte), Hugo Vieira - (Uberaba), Quinü-

lhano Jardim 
PARA (Belém), Lnurestino Soares 
PARA.NA (Curitiba}, Haroldo F'>ll ia· - (Paranaguá}; . Jeífol.'son ·_ Costa. 
PARAlBA (João Pessoa), Josk Leal Ramos 
PEiiNAMBUCO <Reeiíe}, F:m~enio Coimbra Junior · 
RIO GRANDE DO SUL <Porto Alegre), Aparício Viana Silva - (Livr~-

rhento), Tte, F:rasmo Nascentes - (Santa Marial, Canúto Flore$'. 
-' (Unu~uafana), M:,rin Pinto . . · 

ESTADO_ 00 RIO DE JANEIRO (CampM). Silvio Cardi,so t'av~res 
-SANTA CATAIUNA <Flori1mopofül. Renato Rocha :G1íttierrez -

. (JoiuviM, Heleodot"O Moreira Gon!:alves 
SERGIPE (Arecaiúl, Carlos Garcia · 
TERRlTOIUO DO ACRF, (Rio B1•anco), Wilson Aguiar 
R~O GRANDF: DO NORTF <Natal) Riv-atdo Pinheiro 
SAO PAULO (São Paulo). Reda~o e Ac:fmintstr:i~iin - <Campinas). Vi

cen(e Paul<> Pil•es i3a1'T'oso - (Santl'ls\, Reina!d<> Cruz - (Bra
gança}. Ja'ime S. Cintra - (Cachoeira\, Oi.hon F. Bal'bosa ~ 
tCatanduva), Joíio Curi - (Ttaberál. Antonio t..ísbllll Goni;ii,lves 
- <ttapeva), Leonida~ Rodri~i~ Carvalho - (Le>tM>.a\,_ Pa,ufo 
Wilscm Canetieri - <Mn~ das Cr111eJ.1), F'ranciscn M. _ Pires -
(Piquete), Lui:> Vieira Soares - (Pirajul, l.,11i1 .Ou.arte ,..- (Rio._ 
Claro\, Pedro Pucci - (Rio Ptetn~. Seba~tlân F. Pereira -,._ 
(Saltc1 de Pirapor-2). AJfr!'do Alves Pereira - (Sanlnsl. Casa AI• 
berto - /São Mii.:ueJ Arennjo), VaÚJnmi•!> Bl'isola ~ CSorocal,a). 
Prof. Luiz A . . Marins - (Taquatii. F.rof!clt>~ Pires - (tepê.). Jo~é 
Roineu Cezar .,. <Garça1, Prof. F'..<:tevam Serafim - <Bermírdlno 
de Campos), Cabo Bent>díto D Pereira - tGuaru!hor.).Pe . .V1,
garlo,.-- '(Bebedouro). Congregação MaM0nli. · · 

ANUNCI-OS: .;_ PEÇAM TABELA, SEM COMPROMISSO_ 

Não publicamos colaboração do pessoas e"tl'anhas ao nosso quadro 
de redatorCos. _ 

. O LEGIONARIO tem o maxitno prazer em receber lfísita~ ·.às -ínstalaçô~s
de sua redação e oficinas, mas pede que as mesmas_ não sejam feitas nas 

2.as. 3.as e. 5.as feiras, por exigências do servi~o, 

COMENTANDO... 7 DIAS . EM REVISTA 
~4.EITE 

Na semana passada. a "F.olha da 
'.Manhã"' publicou un> comentario à· 
cerca · da pásteur~ção _ Óhriq.,toria · do 
lcit'.l, em q,'le ~~ _ algum)ls mim~ su,. 
n1atnente lmportante.s, Em primeiro 
lugar, fica-se sabendo que é obriga
toria· a-- p:asteui•isação do leite, em to
dos os lugares do Estado. onde já 

-exL~tem usinas adequadas, sendo de 
notar qUl;l e intenção é espalhar tais 
usin~' por toda a parte. Em segundo 
lugar, sabe.;se que, onde estas usinas 
já. · es.tão instaladas; a: pasteurisaçâo 
01·denada pelo Estado é tão absoluta. 
que os---proprios produtores são proibi
dos de consumir lmedlatamente o lei
te que ordenharam, sendo obl'igados a 

'entrega-los às usinas. F.m terceiro lu
gar, que este serviço tem por conse
qUencia um vei·dadelro monopolio a 
favor das usina~. Em qua1to e ultimo 
lugar, que não está perfeitamente ve• 
l'ificado; cientificamente. que a · pas
teurisação do leite seia · eficnz. haven• 
dó quem sustente precisamente o 
contrario, a saber, que depois da pas
teurisação o leUe poderá estar menos 
puro dó que· antes, 

{Conclnsão clà t.* ,parlnaL 

com ;au11 •.a.-_-i ~\;;ê~Í.~têa~é'ãs' .cilJ~ 
sai, cm cúja del'.isa a.:::o~eiu.-, · 

()s que .de&ejam. _- o. \ismagQ1\HJn'to 
pronto, drá ~tko. -(l/llllütáote: . d~ tó-
tulitáríc;,~o. cünio. preludhl de'- tlm 
(,:;;:uagamerito (\f(Ô ruenod. dr;,íÍltico d_ó 
<:oin11nis1no, acolhem con1 a füáxim11: 
friP.za este · ,-.oncur.so supC:rfluó· -ilos. 
co11mnlst:1s lng!flses. 

'(,-:(. :/, 

O meamo se· diga de . Mme. Gene, 
Yiéve Tabou .s, cionllecicJa jorua:11sta_ 
bolcheviaaü_te, ora re.tugle.da nos l!Js
iados Unidos, que ;'deu uma entrevista 
em que r,rccura atwar suspéita! cou
tt·a ó Ua( <le UaulJe .• ~iirman\fo t1u-e 
ele ae tornoll _coinunfata. Nes.fa eú
trevlsta, a ·~ra.. 'l'libouls, que faz_ ar
dente prufü1são úe fé tl\'au<IH,ta.· 
mostra-se_ -'!101::da com O que çllàurn· 
as tendencias <,squerdistas do· .ge, 
nera,I dP. Uau 11<,. · cf!llno IH! não ti"essé 
ela· pt'oprta a mais triste das <!l'<ili.Was 
prop\!ia a. mai~ tr'ste das. <:~·ouieas 
neste sentido, que · a- tôrná -in~·r,ta · 
para opinar com 1nam;úeiç110, em tao
delicacla ma-té1 ia. 

Instituto , Moderno 
PRAÇA DA St M.0 ltl3 
--:. SAO PAULO --;. 
Fiscalizado ·pelo· Govern·o 
-DAC'l'll.OG.RARrA 

TAQUlGRAfi'lA 
O Melhor ErúÍ!no peln Melhot • 

- ·Preço --

o papel da Juventude CatoHca 
:emlnlna-

'' -CATO L 1·.c -OS 
Comprem- exclusivàníente suas ióias · e seus,, ~presentes na conhecida 

··A_ '"'''·· fl·. ~-··.·;. 

- - :JOALHARI-A 

.(AS A .CAS TiRO ---. ·Pe. Vâleniifu 'A. -dei Marlâ e.: M~ p;-
. ·. ' . . -· . ,, . . .. .... . . ~ ~. 

.- Á :Luz DAS JJl..rTIMAS E SENSAClON,AIS REVÊLÃÇóES 
RUA .;li DE NOVEMBRO N. 26 • -OFICINAS_ •• Unfooa c:uncueionario• doa AFAltJl. · 

e -_-_-,,DOS relogios .~:11'. f. iç T R A•. (Esquina da Rua Anchieta) 
·. 

-• , , ~.ROPRI~$: :Todos os que vimos acompanhando "A sua éontextura, é tra,ma.da; :pôL' 
de ;:perto,. o entrect19 ·. ll'i~ia~ill~R. ,t'l/l:ll." -~~t~'>.- -i~tà.~~-;ê, ,da, àl!M. de_ Lu- , 
Aparições de Fa.tinla, e, ainda pos ,in.~ , ~ia;-._.411e .. ~ ,c~tas aq_ __ yenerando Bis- :1 

- wrêssa.nios· pelo desliil.rolar. doo ,seus·ei;;•}: p·, -de: .tema. tracejou o jeito e fe~i/iíe> 

ASP_ EC_ -,--·_T, __ . OS__ , : D_ A_ BELG_: I __ C_ -_ A .. S_ -
1

0. 8_ A __ -_ D.O_M--_ JNA_-,11_:;,A __ ,..,_ --.0. ___ :NAZIS_---_T_ :A_.,--· · .- :~::

nd;=t~=F:::=~~!ti? .-:;~~,\:?~:;:~~.:~ ies:~ · ~ so >,•Segredo" da. Senoorai que. aoli • ln~- ,µhor Doin -losé, B,l.$1», de ~-~ a.<fr- ;i 
Interditadâ. a. publicaç~o ~ distri- che2·1_1i·_am_·_ à$ 1 inhas aliad{ls,_ na_ -Tu11i-__ Vniv-ersidàde f!àniengâ; récusa,;se •a._ • nw,lf ~-,prmi_de, t:~lpfd;Lif, ~:,.~hzy# ,,;;;~'~r_ià_ Luc!â :~rJe~mh_ ',~~vedu d~is - . . . . ." , do mL<iterlp, QU(.l ~ ~,ra-, ~ -env.01V*.,_'·' l''ngos,·w~es so»re· a_ ,.,,.,.,!..,. a.s -

· bulçâó d&s- criticas dos na.zistiw-pelo ~ia, eneo1it1·a1u-se belgas procedi::n., ._ a.uxilla.r :a.. co,nvo<l-ação 4D trabalh~-~ ~tlsfa.ll:!r na.· mtd!da, do. -~!<rel,; /i,arJi;;'-,is; :±, t>.: "0$tr!bnf~ de me-:- _. 
Olt1'0. -''.'·As · autóridàdcs 111ilit.ircs tes do;; canLões <lc ·E1ipen e Malme~. - Segundo noticia a «O,·erse;ts News . essá l'llitlÍral· útll'io&jdaqe, ·_e: .ecl!f!ca-nte ::· -;moriR,'i pessoáis · p11.r.a. a. bl~fia.; ·<!!', •· 
alcwãi- rtdverUram a populai;ão hei· dy. · e inscritos à for<:a 1io Es:ercitÔ Agenep a 23 d-e Ab.rii, as àÚtoií- ancÍJ,eda:l,a dos amàve~ leit.~, é_ ó . _ pequena ·ja.clnta»- é_ 2) "Historiá da. 
gi,; de que, 1us'·tj8'lsoas .quê ·i'epcod:rti- 11lein,io. · dades acadómicas. dà -Univei-sidaile cscÔpo .~ .. Qll.e ~ d'Írlgem· esta:1 tÍiódeÍ;tá~;;' tiitfma tài ·qüar'êla ·é"; _ · · · '.: 
reíu ô'ri distr'ibuÍl'em folhetos· co,11 Eupen e :\Ialniecly, que hã:.viam si<lo' · f'lllmenga de.· Gand __ recusarmú-se' ·a e desprttellcioiis-_- 1inil:í~: · ' ;· ·:: :: ,,s;, ,,i· · · 'N~·-1iase'destés' dof:•i'.éfoepc!onais- do-_' 
ctfücai( do~_ dignatários·. eia.·. Ig.reja;Jii dc\·olvidos. ii_ · Beliica depois' da•. ulti- cooperar . CO!ll a . àdnliitisti'açifo na- ,\o enujo. ·.·(iU, ilo!en.es· .e·--félstil'zj •:co< .-,<:ui$.entiw. ;~, J,>e;. -Dr-, : J9~é; 0 311a111ba -d~ 
lllem'bros do Clero às medidas adota- má guel'l'a, siio_ con:siclel'ados por Hi~ zista, que '·}ll'Ctcnde força.r 08 t1S- ni.emoraçó?S 'dp' -jlib-tleu d9.$'· AÍ)artções ·- -,Glive)ril,.-c pr<lfessor,, - ,do, ,se-mmano :(11 
das_· ,pe-'Ias autoridades ocu_ Mnte_s, re· tler co_ mo_ .1iarte ·.da_ A_ J_enianha._· : Os tu dantes a um ·período de trahal1ii, de. Fa.tima, no correr de: 194.;; 11,IÍiµ 'aQ' ' , te1r:1a; ccimi,(J~ a ·pedtd<t ~9 ~t1bçr ~;. .,., , lume da publÍCida<!e, em· ~i;éêfra, ·edl~' . pi> élé ''Fá,t!nili;' o Jrvro. em· a'preçi:r, "\Ja-
ceberíí,o ·os. tuCSffi0S castigos CjUe os habitantes duq1~ehis regíõe.S, _ ~ão ele 66ÍS ·mes~.. ção, ·lUl\ intei-essinte~ -a(jmj~'.UJ:0,ltv.ri:,, ... -.c_inta .. '.'., .. :.,., __ ,,__

00
_:.~--

0 
•.•• : ,·--.·e- ·---,-.--cc·s·. ,.. _ 

editores1 tiJ)(Jhl'.l'afos ou- distribuiclo. ohrhrados a servir r.om o Exeroiro .o·, Cori;;clbo da Uui.rnrsi<lade de nha, ·de perto de 200 paginas, iiltitu- "Pa. leitura, deste Jivl'lnho, _escreYa11; · 
res dos pantli!tos clandestinos;. O fo.. ale1~ão • .Quando' Ol! l'll~miié~ ordena- (faud :declarou que esta ordém da. . Ia.de>:·, "J1C!NTA", ,·· - ., . _ .. _ ,. __ . :)lo _proloi~ !i;· &;~llll_tia __ e4lção. _o i:nes: ,: 
to desta 'dwtribuição cfetuar·-se Ha rani es_te rccrutame.n'to .-compulsorio, tr:ibalho forçado ora estranha r.s Ap~oontado num b~li.$Simo. p:téfacfo -mo Pl-ela,<l<> i:lé t.:Elifla; .Dolft José ·Ali.~ · 
Ig~,~J;Í. ~M altera<> easo. . -. . . grande numero -de 'homens refugiour tradiçõei,, da nniversidade, M'anifüs.. por.:Sua Emlnei:ÍcJ~ Dóiµ l-41moel Oon~ Corrêa,'. da. ;~1ini. ~fa -4' p..çú>' da.i ~-

O.ónfiséadc:is os bens de uma soCie• sa nas flore~tas nas ptoximiclades tia tações recentes dos _estuclantes fü:c-:- _ çaJ.ves cerejeira, Car~l Fatr_~rc.a. de. graça. de Deus ~ore as abnas dos pe-
da.d-8· · ·,..edi·ca, Segu · do 0· 1·c·; ,, 0- t"· 1~· uti a· ·r· 1,0 ,, 11,,·~s L __ !sbo ___ a_,. e_ çi;i_ -~-;·_a a._lu __ di$_ pu_b!lcaç __ iÍD,_ a,_-_ qu_ emno __ ·_ s p_as_tó __ 1 __ -es;: e_xemp_ 10-,, __ pài'a._ tod_ ·_os,• .. . . • -... ___ . - n _ n J li• u tr n .,ira ou e_., 0 · -~ - . .t .Jb mm cotno resultado intcrven~âo da_ · · · · ·' - -- · · 
4Üver~l'aS News AgenC,Y» a 19 de helgas. Dil·et'SOS .foraíii mortos pe- r , I • biografia de J\l(int!,l, a.,,nép.or.:d;ls pte- •• J)t/JYA, lrrefr~a,vel á~: vetacld~tl· .da,s._,: 
abl'il ·: u 11,il_Lorhlatles ocupaut,es 'l.lc· Jos alémãe< P0 icia-a em~. vilegiada,s -crianças, con{illimtes, aforw..-, Apa,ri~ôes. _ i,plcfo.,d.a panv~rsã(I ~:~e:taif · 

O. tnovimento texista · é Uegal . nadas -dos segredós e ~éJll!a&'ens da Se• t-os, maravilha. dá; g1·aça divina, maíoi: 
mãs confisCIIJ'am os bens <la Asso· Deporta.do o ex-prefeito de Ette:-- D · J'' · :., - 0- · -- · · · 1. . 1 nhorr.: uo .R.o_ sa._ rio de. Patim.a __ ,_--· : ·-.-· do <q_ ·ue_ to(Í(is_- os monume __ nt-06- de -pedra. 
ci_à_,.ão Med_ íca B_e)t>·a e de sua,s .:32 beek - Louis Stibn1idi, Prefeito .~e . esa _lllh-uO ·a eSfapo ~ po iC!l:l- ( (l . . . - . -

" "' uma- _pequeüa cidade ,valíi;, condenoy Da ai:ir~tflção do-llvrÇ: .em· apre- -, ou í:narmore,:que _i;e ppderJa.m .Jeva,nt~r 
orga.lii~i;ões l'-iliadas porque _os· rne. · Etterhl'ek, Bruxelas q11e foi desfia um helgà por .estar -a: .-servi~o _dé J)é. ço, eacrita. ,pe10, .Eminentl~úno éardea; a- glGlia. da :beindita.-~ãe .do Céu}',. i _ 
dfoos belgas i·erm~aram ade1:ir a Cm_- t11irlo de se11 cal'gó pelos nazistas •. foi Dom 'lr~ielra; · cuniwe·n~ destacar' a: Atravea, ·dessas _paginas :11.~çoadat -
pt>t-tt<,·ão Médica eriada [leios ml?.is. recentemente deportado para II Ale. gl'elle. Comó -é ;sabi_do, -0 · snr. De- ·seguinte \l'I.SSagcm; ... demon~y~tiva ·.(lo-. de ''Jac!nt11.'". ra.~g,11-n1•se ,.quasi -!l-e · .. to,, --

<>reli e é ·o lider dos valõcs. fasci.;fo.s: ate •--•~--- t ... t ·1 do · - té · 1t~ •a · ta.'!. Os bens co11fiscad11s foram ent,1·<!- manha, Camille Jo,set, concicladüo ºi··c~·i'stas.,, _ - crt,r r -em....._,,"""'um e i;ourena; ura ., e,... , os veus que a_ .agora_ ocµ -.., . m . , 
, I' f · s l • , l d ~ pro!et_ioo_ que_ · ç_a.rater_ L$a .os,· __ · .. _ae9_ u_ te_ ·c ___ i•._ ãs nossas· vistas - os .regredos e mis~ · gues_ a orgaitizai:ão- na7,Ígta; No nrnio 1,0 re ello ·, e innnt, con( .ena o j)C• - - - -

d 
- ,- - f' ·1 1 - 1 - - t i: __ ·ma,_·.-_ .das_ base.s que sust __ cnt_a esta_ mento_s ª"_F.,l.tlma,,, .c_U:i_·as_.:_ha!a.~-~-a_ s:inu.i_,;,-. terio::,' encei:rados;:na bistmt:i.-_._n1iraéu~ as prop1•1eclatlei:i cem ·1scaclas es..íi 03 a e1111ws ( 111·n.n e a gnerl'a passa- .. , · - - · -

d · , , 1 d· t . determinal)ão1 dá a 'segninte :defini: to_ Jniporta. ,meditar; •·-_ · ·. - '.: .. ·' · · !~a. QM Apa-rições ode,-.Nossa Senhora 
La llb,isou de Med ccins; escritórios · a por ati vin.1 es pa rwtas, : ll qué -d · "Em. F"•im· a.· .t-nd·,.. _te· m · d1·d·o·_ ·_o·_ ·o· 1';a de d. e· Fatl!na. · ·J· •• ção o ,1no-vimento·rexísta:- = v ~ admini~tr-ativos <la Associa~iio c>m em eon8eq11ene1a · :ico'a parahh.co das - ~ 

· Bt;u· .,;.e· 1·as. __ · ,l11_a".. pernaô. - 11,·-10 1~.cel.le· u ,,Je·n1enc·',·1 ~0 movlrnel'lto· cb~fiado por. De· us. · · · · · · · ' -- ·RA. ,.., ' -, " ~ -• 1 • · Désd€ a,,. l)rimeira: hora cresce a,, •. d?· 0:.-''.SEG~E,PO",,,l),,\·•·SENHO ___ _ 
n • 1 d b gi-e lir:Y1sâ pre,jndícár, as ipstituições 

80010 d~s _cri·a· nça~ enl. est~d_o Pr"-. po1' sua encermH ade sen o· tam e1u - - voção, aumenta o ·muagro; re_ve1a~.se .o.,:.· . 
,, ., "' v 1:,c!gas.- tram1formand-0-as ·de forma · ~ · ·- · · · · ·· 

tuuerc_u_loso __ ...:. "eb<>tmdo noticia a d~portado. - - - misreriQ. · Fa,tima. não é. obra, dQis-· lló~ Lemos na __ -hii;torilldl.a.s Ap!l.~óes' q110. 
"' 0 f b contrari_a ao:·que · esfabe)e{;em a.s. lcis 1 - - - ... ,., a - · r· d d d t d- ,, «üverseai;- Ne,~s Ageu_cv~_,. a 13 ,l(l Ol'g-iio o i<,ial dó govemo elga, oaci·o·nai·é~-. mens. mpoo-se contra a. von"'°"e · e•· ao m a.r () • segun o_ encou-r ..,_a -ce_- , 

" ,., t' · 1 ·B· 1 · J t 1~ ~0 les... · · · ·. leste· v~u-· com os - """torinho_s, · oc_ o_I_T_i_-__ . ·. "- bril devido a escassez -<le materiil_• l «r-;o -teias f a e gica» re a a- .a<;,,ins_ ,--
" -- d , d · I · 1·d Oon:t1'nu.am· os ~"s"~"m· atos ·de qUl·s E nesta hoi--a. dolorosa. ae: -expi""âo·· da_ .a._ 13 de Junho de 1917. ence_ n-ado, o medico na 8cliica as al:adurns s:;:10 aspectos· o pais o rei ,eopo o, ago- . _ ,, . _, "'"" . · • ""' , . __ 

., - d 1· · ,. lings-na Belgica ..,._ A onda.de terror para toda. a humanidade - que a·v1r- coloqulo .. ma-nt.iJo-,entre a. &.-nhora- _e 
por -vez()s esterelízadas e u~n'clis 4 · ra sob O tacao· os tota itilrios .ü- gem õantlssl.ma.-.munciou.a.os. videntes_ os __ ·pa_st-O_rinhos_-_ ,_-_todo __ e_le_ ~n __ tr_e1n_'ead_o_ ·_d __ e __ --. - · tle1 · t - ··que se· l_cvautou na Bel!?'íra c_•out·ra·o~ - - - - - -.... - .... 
011' 5 ver-es. Todos os .hospitais estão ·1~ 11 ~- - ., como_ castigo· do _·ai>a._ntlon_ o d_O _Evànge_· lições· e cóni;emoi Noi.sà_-·serihóta _con-· · 

B·spo a·· e L1"e'"e con· d·en~ ··o ·trab• ·_ quislio_!?'S ·_ll oeupantes aleu1ã": .. con- · - - -nsâtido aeessorío~- ()i1·u1·gicos de [Jú.· 1 - ., - - "' . ..~ - ~_, ll_ 10 --"-_ é pâra NOàsa;_ 8ellhbra de l'.'ati-· fiou·lhes um 'importante segredo,· com-
. Ih f r · d · A- ' d · ·t · tin_ná. _Quntro ,"alões revista-s ·e um ' · · · ·· ' ' · · - · · pcl 00 lugar dos materiais incli,-p.in- o o ça o - · pesar M au on· 4 ma que se le\'ant.a.m Já ,em_,multos,-lu·· prciblc;ão termí1tante de o.revel,a;rem '.a. 

l d - 1 . t· . b lg ., t ffan_ 1on_!!O 11.aci"_ nat.:soc1·,G11·s•a- ·fo1•,G111 d ·~ ;,,, - ··u 1'" - ...... - ·- - -- .. saveis. Os nÍ!!<licos cale_ulam que nas < a es cc esias 1eas · e _ as Jª erem - v " , ·~ g:ll'es a ,d·.... maos s p ,..oo!= . : , mnguem. 
cllt~Sell inferiores e media 80% dhs puhliearlo duàs Ca.l'tas Pastorais Co- a,;sassinRdós foceiltemente; j-ef Va'n t: o premmclo do que o· Imaculado Os yenturoso.s videntes: quan(lo ín-

l t . t t d ô t . t , ·Brt1''l1der,_ m_embro do_ ·cor=_ (.,·(', Coração prepara ·para-- P- mundo_. ter __ r_ogados e_m 191'1,_. a re~' 4 lto·· -d_ o .se. c1•ianças estão -em estado pre-tu!:>er- e ·1y11s pro es an o e n ra o ra;1a,. , ,-:v ~l""' 
culaso. lho fór~ado para o·s <üiladãos' belg•is Tmnsporte do Exérc:ito Alemão foi lii começa a. e.sclare<l!)r•,se o miste1·io. gredo de .Nossa, Senhora, apenas ·de-

, · h (13 d o · b 1 assass_inado_i-19 c'e l\Iar'\o·,- ,_~ a"'.'la- Fatlma ta.la ·jâ, não tão só à.-Pórtu~ clara.rain '"que éra. para !>em de todó.s Fora.gidos da. Belgica chegam a. na ,--,_!eman a _ · e· ezem ro c,e , ~ ,u ... 1, . - t . . -
-9, 21 d -.1 1 · 943 L>' thieux. li der. l'e:tdsta ele- Bi:-'uirolas,- foi gal n)a! ao. mundo· todo; oi! res,- 1:11as não para_ serem ricos_ ncii-

Tunisia · - Entre os desertores que 1 "2, e e 1' arço e 6 · l · l .uis- C1·emos que as Apa,rições de ·Fatimil, · te mundo". -- · · · 

. ----~,.,.....----------
1 

-SCIÊN'r,IFICllM,~JVTlf·_ · 

AS S11llS FEIUDI.S: 

po:, individualmente es:tí.io tra<;an<lo g-olpeadO ·no pescoço· perto de sua· abmn uin per!odo novo - ·o .do IlM;: · cuinprindo a.s,' 01'déns de. Nossa ·Se-
as suas propl'ias_ Pastorais sobre c-s- ca~a por clois ass11lta11 tes descon-hé- cula(Jo. Coraçã-0 de Me.l'ia?', ·Até .,aqui o · nhora,, as tres· ciianç.as · SQUberam man'-
te assunt,o, A dedaração tlo Bis;-m_· cíd<>s; o eo111i.;sário de policia P; Van eminer.te Purpura.do'.' · · ter, a. todo o· custo, o misterioso se-
J{c1·ithofs de Liége _acaba de chegar Acker de Merxcro subu1•bio da Au~ O liVJ,"o w_Jacinu." -~ umll, joia; pre- gredó, · de~e~endo-o diante ,das mlli:l 
aqui. tuet:pi.a e um re:<isfa de'Liég~, mor, ciosÍ61!ima. de liteta.t.ux:a· -~ qe_ 18.Sée~ , ~eda~t:':.ª_,s···proi:nes.sas e_aterradoraa• a-

Esta Pastornl deverá ser lida C'm rerai;n em consequencia das denun- ' (atlmense, de valor. lnca.lculavet ... ,,._, 
1 1 · -·· · ein° que· co0 ·tuma.va· m ot·ere"_er ·aos_ Jola .. ·.prec!o.siss_ irna ,e de'valot inca1: U_ m __ .d_ia,_ lS··de agost_·_o_ de·1917; __ o· Ad_-to< os o~ pu pi t.os, e apresenta um ·pa- ~ ~ ~ - -

1 - -cu:iàv_ e!_, princlpà!Jt\ente j:,o_ rq11_e foi_- ela~ minlstracJor do. Conrelllo·- da vUa de 
lt n-iarln fort(\, Coínct;á·:- ''ª~- <lf'poi'ta- 3 emaes. borad_ o com el~mento_ s __ é mater_ln.is for_~ Our_em, apó._~ dar-lhes voz. de ·prisão ·e. 

- ,· · 't · · · O !)tefeifo-Graul'f'_ de .B1·11·e·1:.., s· 110,-•:ocs con,mamn a snsc1 ·ar uma V1_,·a ., " " uecldos pel() Ceu. -por !ntennçc!ici" da , manda•Io.s Jecll,ir- num quarto' e· de-
real.'iio, partículnrnientc ·entre ·os 1ió.~~ mendo l;clos aleúiãils rccebe 11 · um11, p:!ndipal protãgói;lsta e·· ventúrosa · vi~ poti: na •cadeia, p~ollca; tentou ._enf vão 
:<ús Óperaxios t>.cindena<l-os 110 traqa- carta cou,t!lnJo um · càrttichó ín..,.lé;; êcnt<• das· Ar,àr!çôer; ê m~os 'de ~- : por· :meio •<fe, pergunt.as: capdoá~- e ter-
llio for!:ado, bo1u,,op11,o .eutre a~ ope~., e Q. ,ayisl) ·'.'""- Ústo .,é: ape11as ;mâ -· sa. Senhora de Fatima, li, Irmã Mària> l'i\'els- 'aful'.ll.ÇM, 'e--·áW ootn promessas 
rariail ,,qile---·estíirão: S'iijéifuiii Ili• per!:; , .' ani~r-a, dq,c-(ftle. yoe.,_~1;-pera,;_ G!;auls, : Luci.e>· de /.Jesus:'·,;,;; J :;;:. ;;.:::>'J; ",'-- ,,- ' é 'dÍnhelro, a~anoa.r~lhes o· segredo, .'i'·,•;1; 
gos qne podêmos bt>tn imaginâr-. Coma venfseü,J.o· àeoJnpanbad(j PQr Lome1;1s -· . ''Estoi(. <!m di?..êr .que> d ll\w<é' ·ob1:ii. · - Os tres ..-fldent~ respondiam ·s1nie• 

-· ·. w~·ciúl éitios e· compartil!rnmos. ·a 'V"Q~- :iÍ'rtl.ttdosc< trn:r.ád<.f!Wa ·pab:ana:-, . · int.'llrà ·- ele celeste: Miw,, l!-p,.tteclc!a ,àos• '•'. _la. ·~ :c<mceroomen-te !i, tudo que -·st lhes 
~r, . ans:i+Hle c:•1) · vis la ,fa~ -,,-i'llrn-- o_·--· :,..re_ Íf'i'.ri de_ LitÍi._fe -nmi1éado ])C• ·.- paatotlnhos: e. dos tres à-fottunacfos• tl,;r, ' pergfµltmra:;• -ô .-eegn<lO. poretn; ''iDã~ 

- - " ·-· dentei. qll(' re~ilhéram :·suas 11ila-~nLi · p:xltim. r.:welsr.- .j'iorque l!.-•Simho~ tl·-
cia~ JJl'.tt\icaúas aoir uosso~ có1l1fja; fo,,)ile:nl,iii'.; . p,:,liq, ;i. :,fl,mifisào por e gun.f'tiaram · seus segredos'', _e.sC!reveu. nha .nianda.d;, • ,r.1e. ·o não .dissessem' ~ 
triatas.:. e a tio,;sa <ligni<laclc _<l~ ,:i~- e.,tâ/-sofrc11cfo .de t:1iia .cdsé de n~r- o .Eknhor Blspo· d~ Viseu, Pom •Jcsé dili- ·. ninguem,,;;: 

'clndiio~ b..Jgas livres. r};tas me4irfú:i-1· ·_ 1·os, Cruz Moreira Pinto: · · ' 
forem ,·ecr11cntcme11te O se,nso :uàt'11~: .:· 

::!i1: :l::'t,:::·:;: ~!' ;;:;t:',;:, D=:::ó::==o===: =c==_.==u==,,,,M===E===N=_=_""T===A==_=N=_=_==D_== __ =o=--==:'. 
sei~ ~,:.~~~~:'.;te g-l'dvidnd~ da SÍtlta~:fo . : ·, • . . _;r -. . l..:..J . . . .. _- , , : . . -

D~SVENDANDO o -"SE(..IIBD()." 

cf · fui.stífrto~o -'' Ség~do c\0 Fa.tÜilá '' 
conservadó'; vitori9sd duranté. :is. anos; 
Deus· pann/tiu. 11,flnal,, ,1ue -f0&&; ~m 
grande ~rt~. desvendado, por ocasl,ãc,-: ; 
d& ausplcio68. ocórrencia. do JUbiJéu clàs · 
Aparições, {esttvamente comemoradl> · 

é .indicada -pelo fato de que •Uln:t no~ 
va Pastor.ti Coletiva toi emitida si
multaneamente com Bispos holan<Íc-
ses. 

Gand ameaçada de represa.lias -
Segundo informa o «1'he· Nc<rs 
·y ork 'rimes>>, a 30 de Abri). as a ll· 
toridades omipantcs nazista!! 'na Be1- -
giéa aú1ea_,;úu0in <le 1'e1ir~sália~ 'do,ta· 
a i)opula~iio» da cíçladc de Gai1d, a 
não s_er_ que sejam éMontrádo,~ dois 
homens acuse.dos de haYer morto· nrn 
policial na;,:í,;ta. 

-4-
Pe. Vicenh:! Zioni 

FALSA RELIG!AO 

no éorrér de io,2._· · _ _, ·· 
Eni obedlancia. aos -(iésejos éxpressa.• 

~wnte -maiilrestalios pelo sêtinõr Bis~ · 
· po de 4liria, Dom José- Qorrêa· tÍa, Si!~ 
:;a -J não sem ,_ te-ló antes comuitado 

complexo de vérdades e obrh,açóes, rle rias modalldade_s de .supei·stição,. feít~- _ com. No.,ig Sen.Iibr: a; Irmã' Márl:a; Lu- · · 
pafa.vras. ~ a_tos curturaís, de relações; clsmo.' magia, etc, , eia de JeSl!S, decidltt·.se.''af~); a;· f.oni.- -
mol'_a.L_•. __ -t __ n_ f.i_m_ •,· ___ ·q· ue_ · ·_pren_dem_ -o. hom_ em_· , . pei: O· ~ile.ll,Ci<5_ e re'{e!àr <J· 'ségredÓ tfo 
r. l:>e\ts, ·,e manifestam a sujeiçã<> <! p ,. ,é;.·· . . -· NOS,?1.1 Senh~ri> :· ., 
l'eoonheéfmentó da. criatura' ao Crea• À dotltrina espi~ita; dados• os• s-éus Afim de, tni.nquillzar a'. sua. C(lnscicn• -
.do:, a Rtllglão em ge1-al llUpõe ~m~ falsos pr!nciplos ciénti!!cos: mór~i~ · -~ _: ' eia .e_. conhecer . ao certo, qua} :fosse a · • 
prt dois gr&Jlcles eonliecimentos:. o de dogma.tlcós, "torna o· Espirftlsinci uma vontade --de ~U3 _ ~ P,:,n'to.' de. tama,~ -_· 
O~us,~sua e:<d.stencia e Í!tributos; o do nova seita, . uma fá;IAA,. rêifg!ão,' côin r,ha. 1WlPOn5ª,bÍliclade, Maria. Lucia de· 

A SECA QUE ASSOLOU U NORDESTE 
hDtllem, SC3: origem, nat-ureza e fim dogmas que kvam à t:~i;aç}q cie t-Odâ,,i ., Jesus foi,, - n'.~i ,d\a,-17 de·; dezem~ro d,e 
ultlm;.·:· · · · os verdades ·reveladas· ·por· DeU!!·•:f sµa - 1927, ,sagunqo/.um-docurn~í,W-,11:Utenti•. 

Enquanto, f'Xp1·essã0 pratica destas · Igreja, uina fo_nte <le_ iirro que tem iéi-'' co. •. esorito em té·ceirà.:, pessoa; pé1a p/o..-
1·clàções, -· a .- Religião tem como .sa.gra.- to extinguir ª -ré e, -portantó. ª éàtidlicfo' pría ,·u-lente é!e Fa-tmià á<r seu ,:oh~fo1; 
do. objetivo éult~l' »- Deus a) diretas em ·tantas ínJ~llgmeJas qúii· se: deifa• _ Esp!r!tual. junto.a.o :~crario,°()Cr~u_ri.t_ar ------

:cartBPastoral do Exmo; e .fl'evmo, Arcebispo de fortaleza 
O Exmo. e Revnio. S., .• P. Anto- . 

, u io · {le · Alineidà · Lustoi,a, Arcebispo 
ele_ Jl'q1:talé~a • .icaba de _puuli1iar Úutn 
Crh-t:1 Pasto!'a I sohrc• a tc1Ti \·cl ,;eea 
qlle assolo11 o Mr<lestc · lm1silcíro nos 
ultimos anos. · 

ef<"itos _ rlas soalheiras impÍÍtca veis. 
Consigna agradecinwntoséntic!o ao 

episeopndo, ~H_(lel'dOtCS, C'ofegÍÓS e 
:1rnigos ·qne aco1·reratn: · pressurn,a-. 
mente · aoB gemidos -dos sofredores, 
110 sentidó de·alivia~los. 

=nte;.·ou fe:ta,,..por _.meio *- Moo _él~ · ram ludlbrlar, e· em· tantés: córaçõé:f· i'. Je&us co!llo satlsfa.ia .ocped.ido q\le ,. 
culto,· oriente.dos e:.çlustvaniente para. que • não soub~i:atn. 1~~i~t~. '.à; seMçãó:·,: lhe ira, ftjto._~ :_f/, .~rige_n~ ç1~;,Mv,9_çãó 
oeue, como termo absoluto; b) iildi- !°:i/Y:!t°i,~?e:f~.J~d~~:;;J-~?:~~) :. l\O )µ-iacula~ -CorMã~.,,de, Ma~,la _-~~ 
retamente. mediànte atos · de culto às , · - 0 • tava ,-ençerrada. no segredo ,qúe.,,a Sán• 
crtaturrui qtie.--}fela sitl'itida.de e ,•li'tU• (Pastoral .. êolet!v:i;.dos:·-BÍl;~sl 'do·'- _ttsstÍM .V-irge111 1~1\!_:i.lru.a éo~Í~9?···-__ • __ , • 

· oe mêlhor e maJs e.,plendoro.saniente Norte do Bruil, contra O ·'Espiritismo. · J~us. com ,,·oz cla1·a fez-tm .ouvir cs- .. 
111nn1testam a !!'randeza. .e a gtorta di- - 1915>'. . ·- - . · _ tas pa.ta.,;ras: ;'.Minha,-',,tíiha: escreve .e -_--
virta. o Espiritismo. : COI~ eteitô: . - que -U) pedem. e tudo gue te re:velo:Ú. à :·i 

.li téu um éon&eito .éÍ'roriéo -'eia ci'i~- . - . Toda. reJ•~t_ã-0, __ portanto,- deve. con_ stat - - - - -, - · &;nt __ isslm& __ V_ lrg __ eJu_. na __ -._ Apa,r!ç_,ã_o elll q_u __ e · · ... v!nd.ad_l), que·_ r..ão é_·mais--do ___ .q_ue á _'_'._in--_·--- - --- .. , . . . - ' ' - -· dos sêguintes elementos . materials:- - fa-101:1: dt!sta, devoção escreve-o támbem; 
• l) principios dogml\t.lcos ou verda- tellgenda suprema do' universo'' '(da-: ciuanto ·ªº .té,sto do: aigfQ!}9j,onttiiua/,: 

. - tecLm\.o ·_esplr_ltai' "no. -~-nfado_• de_ -,_e __ xti_.-_e.: silencio"-. · -- · C:es religiosas, que ·sirvam como nor- ;_ - · · - · · · -· · - -
mas S~lfülS para a. fé: . JnO luulte da evo)Uçã<> da ínateriá. A• "Ó que !lÍll. Í917 rof <:Cnfia,c!ô a.-e'str .. 

Eis ai urna porção de coisas verda
âeirame_nte àdmiravels. -Afinal, o nos
so povo já ! tão. prejudicado pelo tra
coma, pelo amarelão, pela maleita, 
pela ignorancia, pela sujeira, pela po
breza, pelo abandono, e por outras 
coisas, que é bem juHo. que seja pro
tégído das calamidades tetriveis, que 
se auínham no leite. Entretanto, é 
preeiso considerar que, no Brasil, o 
leite tem sido mais ptejudicial pela 
ausencia, do que pela preseriça. · De 
fato,. em nosso limit:ido conhecimento 
empirico d_e leigos; não sabemos dru! 
epidemias provocadas pelo.s bacilos do 
leite; os tecnicos saberão. O que é cer
to é que. a auseticia do leite é respon
savél por um11 dáS mais· grnves ende• 
mias brasileJràs: à subàlimentação, 
Alem do mais, a ·rmsteurls<1ção obriga
tvria, taJ como éstá sendo praticada, 
1epsenta uma intromissão de1n11sia~ 
da do Estado na vida privada, princi
palmente_ se se tiver em vís_ta que 
não são positivos os efelt_os ds ('Jasteu• 
r1sação. Esperamos, porem. que em 
S. Paulo se limitem quaisquer abusos 
neste assunto: 

Col!l seus <lotes invn!garcs ile 'inte: _ 
ligenciá,: observ11"ã" aguda, a se1·vi_- ·_ ºº ·de-seu- cora~ão. de -l''a.;,tor e, Pdi, 

No 25;o anivers~rio dá Juventude -S, r~xcfa; Hevma., em ~cu estilo r,ri- -
C,ttólica Féminina. da ltalia, o séu a~- iuo1·0~<,-, ,rios rrm,t1·11 os· as[Hl<:tosi do, : 

A Carta Pastorirf do F:xmo. '.\le
t1·opolitano d(; Fortaleza f.ece; nm do, 
(·apitul<>S mag1~ti·aif fm ffUe ret'ulg-1•rit 
a. :1lt11 )wlez11 espirittuili~qda de um 

. coração de_ bíspo e as -louça,nia.s d,) 
ma.is fino e dó. mnis apllra<lo g•o~to 

lias, _ o Esplrlto é'. no dizer do: ,mésn,o re.sPé,itoJ: 'o ')iç~Íjµffe: ; ._ .'. '..,. ;, ';; '. ' : '_ 
2J obrlga~õt.s ou deveres· ooruiequen~ dA!~;.l Karcle~, "mÍitéria -:(Íümt~r:f1a:• - Ela, Luçla, ~d!µ pã'ra:'ós fov~r- pàc.·· " 

t-e~. de cunho moral. ttué, sendo a. ex~, •• rr _
0 

·ceu, -- · <,, ,. - • · -•, · >·· -- ·< -_-_ . 

l)r. Durval Prado 
Mêl'llcn Uolll16tA 

R._ Sennclo1. 1•,1mo· JJ:i::tcllo, J6 

Ô.\'I 1111d. • 8H!Uw 612 • U -. H 
(Esq, "ª Hu,i JMê ~nnlíâcto, 

Cons.: 14:so ·.., _. 11.~o noras · 
· 'l'el,: 2•7al2 

f:'istentt geral pronunciou.· nil nidio JorósoF· dif ti'llgíco· súfdmento ifo 
Vaticano umà palestl·a, · na qual dlsseí séns iu·qnidiocesallos; ciue cón1par~ 

"Este ano as cçmemora,çnes . da Pas,.:_ -
coa• coirÍcidiran,1 com o 25.o ~lversil-- ;: tiJha,·a. · 
i-io .•da Juventude-· Católica Feminlnl!, K,setrabnlho · estii rcp!_Ho -,le · oh-
fun~da em Ml_láo péló Cardeal·_ Flll'..; .· $01'Váçõe,<; iJ capilnlos,, da; mais exs-.-. 
rari,e séu sucessot. Card~al. ScBu.stél':. :' pressha J_Ol'UlQ~\lt-a _ lite1:1Jri1J_\ .('$~,l_i_~ 
Para comeriÍorar o àcontêclt'nénfo. _es;.. ; .da, aqui, os sin~fa. da se1.11i;. relem
tá ~endo- <,-onstraido um Wâ~cl'e te~n- · hl'a com -03 "randcs · l\~Cl'itorés elo 
plo em ~~11ta ·•de. uma-~as . SUélS ;;an- . íi N oftlcstê; º~,-~rios '.'fiôlok llli-s, ~ee:ts 
tas p;idroe1ras. Santa lnes, · Esta -~so~ •.. 1 _ N ·d· ---t _ ,1 l 19•J.- t, 104'' 
ciação é. o· resultado-do•- cuidado ctue ) (O.-·'. ~1 •• ,11~ .~:c.uesc e-:. ·,.,~. a e ~-
ª Igreja dispensa a .suas filhas .• Ex-_ Deser~ye a<han!e o aspncto .<losola
pandiu~s,; bt1ediatametite 'pôr·. íodi "à' ·dor·. dus• leitos 'l'l!~seq1ridos, oacimbas··,··:, 
Italia. com _ ramificações nas colohias, ti'~, l~~oªs_. _ _ __ _ _ _ _ __ 
mostrando M mtindo qúe- ntesmii. nos ,. ::i:.A,p~n1r ao:.Mel.l'opolil~;escr\t;;;."·;i •• 
t~mp()S moclernos ~e IXJ~t'. }ey_ar. . .U!Tlll. - hra 'd-e- eÍÍl0lJUO ºº ·de,.enrolnr--O- qua, 
vida verdadeuaml·.;,te crista, Conhe· . · · . -- . 
cEJmos pt>rfeítrunente npgsoi:' defeitos, dr~ das •angm;t.1a;; e an1a1·~ur:is, •lo 
mas sentimo-nos encorajados ·:. p~JiiS . l'ln lg'l'úJJl~j- da: 'Vlllg'P.lll. pal'II· a Capl llll, 
palavras do Santo Pap11 ~" ~~bad,o e!~, 3it_;•avtl~ jf 1neses-, 1!'117:, h_,,c_ursõe~ ye-
Pascoa: "Oll1ai .o futuro com, eonfian- los ,fu,11111uos d:-i h1~t,.1·1il t1nt11 rnl P,V<i
ça, ,&.in<la que esse· futuro· vos i>áreç.i-- -Mnrlo, certa~ faces .in1pressionarlót.1s 
sombrio e :r.-11cac:a<lo1, umà (,'()isa é cio, ccna1'io rla teri:a ~eifarie,in.,, _7 _ o 
cl~ra - a nlÍRSíi~, que tendeirà; Cll!'/l-: . ~~cfos, RS (Í!VÔff!lteS».• 09 Rrrlori>s l'f!

prir. Tend.e ~é. _ ,Que eirta f um,i_ _ 1mtP.11ies os buR1os 11 mm»-, a· hahu-
cruzada de pUJ.:t\za ftco~ dep,.onstraqo ' · ,, · . '. ,b· 1 ·, - •. · .- d\:· ·, · · · · · · 
por algumas das nossa~ 1çvens'que·sl!!-- . b~m, e as e t vas í>TCJll l ,llll ·• 
~ram coin · s,t•J sangue o amór à ·n,_àis · · · _ Sua Excia. nãll esqueceu os exem
elevada. das virtudes, Se for neées;;· · -pios- eltiqmmtissitnos da ahneg-aç-Jo -~ 
Rario derramar sangue iqvem nà de"> t1<>· .hero!~,mo, .do_- Clero <lo _Nor;de~te, 
fesa. dos altares, e ~o 'Santo Padre,_ âtrávés de tão longo tem pó de ··sofri
abençoa1omo:i a. ~r?v!. su~rçll)a, re-: .. , .ln.e.nto 00Je.tivo,. 
cordando Sta. Cec1ha e Sta. Inês, na , _ · ·. . . _ 
cêrteza c.Ie ,,.,.~ Oeu$ aceita O -nosso -.- .,.-Nos .camtulos_ 18 e 19 assmal_a os 
·~crificiv". ,p'ftllcjpai.~: exp.edfontes q·11c, de fu!_n-

liÓ, -'pórl~riio'-ain~Ta mai!i atenuar os 

liLerario. · 

press§,o da vontade clMn;i. constí",uem 2J ign?ra qúa,1 se~it ;;Y~,dâ41ltra !1ª~ • - · .;,, ::" , -: - , -·. -·. - -:· , - -
as 11ó1·mas de moralldade e éostultlts: ture~ do hO)llein;_ potquanw en{fügât ·- ,, ~ , ... n ~na . Virgem . Í'eswndeú:::,.o 

3) ll.W$ -ll_e pµlto, ·. 0\1 . .sej;,.,. ~xptess~ de um, . . s!~j)les •• éom_lJ([~tl :de ''' d~as '· ·. Sim ,,ª JaCil?~!t e ·? F'ral;Clsco ,1ev0:.~. 
se11,s!veis e por 1•e:re.s snnboltca:i qo CÓ• · · su_oot"ncias !tt)ateria,I _ é esp\ritúal) ·in· · em o_r ~l'e, ~,~, w fica.a cjí;_ .l'f?,ll:1/l_ ª1,~um •. _ 
nheelmeiító cfo ··tais ' verdade~ !: ·.a.celta•. completas, denómin.a.ctas éorp0· e· lÍ.línâ. - -, tell}po, • .- Jesu1>,_ qu~i:, .~rv,!f~.~, _ dê_. }_l. __ l'.\!1-·, • 
ção · pra ti~ dos dev~rea _ gue _ de_l:,;s : di~ inutuame'tlte ·• côm:piêtidas 'péia ''iiri!ífo;' _ ra. in-e fa~r·::~nh~~ei::_e a.ip.ai\ Ele .,gµ~1· 
ma-nain; . a. doutrina. kirctecfatà: ·âci't!~~htâ' ô iÍ-i~ · -··- esta.~!~e~, .·. llº .: mun~o : ~ -_ devoç~o_ .ª9 

P«!O exposto. únla relig!ê.o será ver> concebfvêi '"pctlsph#i;' ·ou,f '"éor_i,o> -me4 It11acU1._ad~_Ç9ra_ç_~?; _9!_Q~~m_f,iª~ 
· -· dadelrà ou fàlila, qua:ndo a a.preensâ9 astral", mediando abstii'dameil~--éntre -- b:a,a.r prometo a. sa.lvaçac e s~ril.~_é(\le7.,_ 

de :pit-i.s·. ieréi;\._deli e'.obrl$'aç,:ies_ fçr OU' 'O C~piritO (! 'a·· materia~· ... ' . ndas. ,~e __ l)e_n~. est:i,s almas,_ como_ flO• : 
,. não • ,vlirdidelra. - Idimtica.mente; _ S3\l ._ · *''' _ ;, ,,_, .. res ~tas · por ~- a ·adornar o seu 

: ~u:s:~á c1::r1~~ . màu,. de acordo. com . Cóhclnsãó. ~_;; :,:piritisnitf. ~~'. -~ .; :: ~~;;m.:esse,· :tnt,ui~ ~'. sitisrazet ~- pc,/ ~ , 
AS//iln,·P9~,;q. u~ndQ -~-'- l_lom_ e~. e ____ rro __ -_- __ ._ ném r,octe ser uma vétda.deira r'eliglão. füdo ~O-~ll_Pfolado e Dlref:<>r l!:.st>lrt:. _' 

- Será sempre· • uma· foiinà. : "decàida ,e :'. tua!: ··a Vidente eroreveu de seu pro• neàmente,·.-,por ,tgnol'azicia ou ,malda .. - , 1 · nh ··d ·· -- 1 ._ ., _ _ _ _ , _ . · falsa 'de rellgioside:de:: ~ 0 >(iuito ·~i~· , .. - pr_ o · ·pu o. _u1t1 -· _ocumento que lnt -:-. , 
de - apreende. de modo falso .. 9u ln- n -~ .. n - , , . -;_1r -:- _ d -~· . tulou -" Hlstorfa> da ·Fatima;' ta.l qUa.J ela. · 
completo .. as .•verdades. re)lgiosas e con- . 1 a. nao po era. ,ama.is_ vrar ~ a pe ·é", ·, - . . ., __ , ._. - · . . . i d - - - · xa. deprimente de uma, -vulgá'r' ·süpêrs• . - · · . .. . , __ _ _ _ _ . 
seguentes obriga~, e e acordo com tição• __ . : - . , .. -. Em carta que aco,mpanhava; és.se pre:. 
as mesmas pratica ato$- de culto. a ,cios() doéumento: dirigida/ ao isr: BIS-:. 
forma. de· 1·elig1ão e· culto qu1 dai 1·e- ;------------------.... -- _ pó de Leíl'la, diz têxtúàiirienti' a:·-vi.:.-. 

:sultar. será n~cessnlamente érronea _e ·T A _ N A G R: ''.' .-,_-N- ... ·dente·:·.-: ::·Na.·:certeza, -po~. dc .. ·que :às-_. 
!a-Isa. · · _ · .- . _. · _ . , .. _ ._ M - , s!in seJa para.. gloria da Nos~ :Santis.,-:., _ , 

_ As; varia~ formas de rehg1oes fa.lsas- -· O timo- _ tortificante • _ slma. Mãe ·do, _céu; ún!)Joro- a, benção e-• 
.dcpe_nden1,_ portat1tc:: . _ _ f minín xcJusj a proteção dO' seü--Coração ·1maculado, 

1) de,um faiso co_nce1to de Deus e · r~_,,- "_~m--e-i-/i:_-- ·_-r_:m_·1_iií_n_ º_~_ .. ·-,,e hunt!Jdemente. prós~~a, ·a. ~u .. p6s.,. 
das verda'.(le,, reli<:lo~s tev~Jada-s,. )::~'-· , . Mêrce-.de-seus:hor• · ;:su-vo,-m&. <la.'i- sua.~. -santtsslmas,;i.,a,Jivras:~ 
O P,llnteismo, : éUltor_ de Vltl'l':, deuses:; · .... 

1
. (l'lon10s··. __ éSfXlCiaís j:pàra.:.talar ao nieu- :Deus: Els' aqul:'a tµ<-: 

o sabeismo. ador<tdo~ dos astrps etc; l, . ,,,Jaiiági-an' relii'iie- ::tima.'·ctas VÓllSltS 'e:scra-vàls ·&,meu Deiis 
et:,'. são fo~, ~e_ r_êllgiõeg !a_Ls~. . _ ._. 9 )!(;, ,nesce /ª , !ll~lher. r;gue, numa. J>lena, SUblitlssãoi'à VO~ 

:i>c de um?. fª.~ ideia d~ relaçõrs ; -• - , --· _, ,t11 na~a~·--4-t~\: re- 'i vontade Sa-ntissima, vem. ra.sgar .o ,·veu , 
, .. _ .. ,,, entre-o .llom<'m e·~wi. como_ por ex .. 9, , · ;:_riiédin'-1:r.ídii:ádif em' i;do setrsegredo:,,e,dalxa.r-·.ver.\a hlstol'la"·-·· 
~, .: agn~sticwrn~-repgtoso,, -~ue descrê da.. : .fodos 6$ ctísos e de·,,.àbâtimenti). lida. ·fttilml. t1W (JUalt'ela: ,éi· Não:·terei_ 

·:' p<l&'ll~llld~de_ de o hpmem conhecer .ª, . . r'úgaii' '.pi-~_6oées,:: efiye(li'éciineitto )!111als o gosto dt, saborear SÓ, cont-igo .. os 
_ · Deus,_ 0 fa,talfamo, que:~estroi a ~ibet-_ pr1;inaturo. 'c~belpi:·_;b.rar!fÍ>S-,il~· !!segredos do_ tett a:mor; -mas para-:o·,fu.., 

da.de humana, etc;-. , -·. __ . , .... .,tes:.do ·tempo, .. Em - tl>~?S:· as- i,turo'.:outros::a~antarão·-eomigt, as· gra.n•-
3;) ___ ~e um_.fa!so -cul~ divino, -.seja- -- .:::'_drógaHas:· -- ,_, "' ,_; , . Hde7.S.S.· da; tUBi-Mlsérlr.l'lrdia'.!.<ê:' .,_· ._ , 

•por excesso $CJa poi·: 1lefc1to •. Ex, ae va• - ·· - -- - -- 0 ·,.:i!.! -::;;: '.:::,'.:·:> .,.:, ~t:1\-:~su:it). -;:··:.5 



São Paulo, 22 de Agosto de 1943 

OUCA A VOZ .DA CIENCIA ! 
O ilustrado médico especialista em Sifilis.-e molestias de 

senho1·as, Dr. Heraclito Barbosa de Souza, rua Fralicisca Al
·_meida,171, Olinda - Est. do Rio, atesta os excelentes resul• 
tados,obtidos em sua clinica particular e hospitalàr, sempre 
que recorreu ao 

para, ·tratamento· das doenças de fur,do sifiliticc,. 
A· impureza do sangue é responsavel por muitas: rormas · 

· de reu_matisrnos, arteriosclerose, feridas 'rebeldes, • debilidade 
e magreza, dôres de cabeça constantes; eczemas, espinhas 

·• e outras molestias da pele. doenças 1do coração, etc. 
Siga o conselho dos especialistas e se valha de sua ·expe

riencia, fazendo sem perda de tempo um tratamento de sari:. 
. gue com este·grande auxiliar no combate à Sifilis; tàntas ve-
zes recomendado pela· distinta classe medica. N •. 65 EC· 

Marcada para 1.o de Setembro a posse do 
Exmo. Snr. Dom Jaime de Barros, Gamara . . 

LEGIONARIO 

CONSAGRADA AO CORACÃO DE · ·MARIA 

A, DIOCESE· DE JACAREZINHO 
S. Excla. Revma., o Sr. D. Ernes· 

ao de Paula, ilustre e apostõltc'o 
Bispo Vlocesano de Jacarezinho aca· 
ba de publicar, por .ocasião da 'testa. 
da· Assunção de Nossa senhora, uma 
importante ()arta rastoral, em que 
determina a consagração de sua Ulo, 
cesa ao Puruslmo Coração -'de-Marta 
·consoant_e o desejo de S. S, o Papa 
Pio Xll, que consagrou o mun<10 aC1 . 
Coração Imaculado da Mãa de Ueus, 

Pelo s.eu significado !ntrmseco, 
pela' grande autoridade ·do virtúoslõ' 
e imiàente. prelÍ,.do ;•q\Íe'. i subscrtj 
ve; a Caria Pastoral ilé . S, . blx!a. 
Revma. terá a mais granta reper
cussão em todo O país. 

Damçs, a seguir, o texto daquele 
Importante documento: 

CARTA PASTORAL 

Dom Ernesto · de Paula, 

por mercê de J)eus e · da San
ta Sé Apostólica, Bispo Dio, 
cesano de ,Jacarez!nho 

· Ao multo Reverendo Clero e aos 
Fieis. da Diocese de_ Jacarezinho, paz 
e benção no Senhor. 

Nos estertores da cruciante ago, 
Ilia, em ·que se agita e convulsiona 
a pobre humanidade esvaida .. em 
sangue, não há que1n não sinta, com 
todo seu cortejo de calaJI;idades, os 
torrtvels grilhões do inommavel fia· 
gelo que é a guerra. 

suas pa1·oqulas a copsagração (las 
familias ao lmaclllad0 Coração <1e 
Marja. . 

Contritos e - ,contlados, quel'!dos 
coóveradores e· Ulhos multo ama• 

. dos, vamos prostsr-nos ante a Ima
gem do Coração de Maria razendo

•lhe a orerta de nõs mesmos e de tu· 
do que possulmos; par~ que a todos 
guarde e detenda contra as "insl· 
dias do demonto", 

Para o ato da consagração das 
p~r9quias, .i_nstltu!ções, . coleg!os · e 
l:ú·es católicos, · sirvam-se os !teve: 
reri-díssimos Sacerdotes da ptéaosa 
fórmula composta pelo Santo Padre 
Pio XII, cujos exemplares podem ser 
.encontrados em Nossa. Curla Dioce• 
sana. 

Queremos valer-nos do feliz en, 
sejo, para, mais uma vez, . re·comen
dar com paternal solicitude, aos 
Nossos venerandos cooperadores qu~ 
intensifiquem ein suas paroquias a 
devoção a Nossa Senhora como pe· 
nllor seguro de afervoramento ·e 
santlficação das almas. 

Esra Nossa carta J>astoral deverá 
ser _lida e explicada aos Fieis· à es
tação das Missas de preceito em ·to, 
das as Matrizes, Igrejas, Capelas e 
Oratorios de comunidades religlosàs 
e. i:Ie coleglos católicos, e arquivada, 
depois de trn.nsc1•1te. no livro do 
Tombo. · 

Dada e · passada. em N.ossa Curia 
Diocesana aos 15 de . agosto, testa 
da Assun!}ãO gloriosa de . .Nos:Sa Se
nhora, do ano de 1943. 

t Ernesto, Bispo Diocesano 
. ' . 
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JOIAS 
GRANDE ESCOLHA 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUVERNAS de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTES 

Grande variedade em RELOGIOS das methores marcas suissas 

··Casa Bento ,Loeb 
RUA .15 DE NOVEMBRO N. 

. •·A _Joalharia· _preferida pela alta sociedade 
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HA. 3 OERAÇõES 

o, FUTúhO: DO CRISTIAWISMO' ·. 
NA ALEMANHA 

. Ao dedicar' sua· Arquidiocese a Noit- · ·· 
sa Senhora da Paz, no mês .. passado, 
Monsenhor Frings, .Arcebispo . de Co
lonia proferiu as · seguintes palavras, 
segundo· transmissáo em . alemão . da . 
Radio do Vaticano: 
· · «Muitos 'são os sofrimento tempo
rais que nos. afligem, pois difici).merite 
se encontra uma familia que não te
nha· sofrido.grande,dor e_não chore a 
morte -de um de seus. entes queridos, 
marido, pai ou . filho; Mas. não são só 
esses sofrimentos . temporais · que pe-. 
sam sobre nós. Nos dias que correm, 
a ,questão:. é'. saber se Colonia manterá 
sua · antiga' gloria de cidâd_e catóÍica. 

Tr;ita-se, de. saber Sê. ria. nossa . p;i
tr~ haverá lugar para Cristo· no futu
ro, Qll toda a vida espiritual da Ale
manha será construida sobre funda
mentos puramente seculares. A ques
tão é saber se ·nossa . juy-entude será 
educada ou não,, na fé de Cristo". 

PAN -AMERICANISMO CATOLICO 
O pri11cipio, a doutrinà. e ·o pensa

mento de solidariedade entre · as di
versas nações da America é hoje, fe
li!:mente, ums esplendida · re;ilidade. 
Esse .ideal de mutuo entendimento e 
inteira COQperação eritl'e as joV~l}S re
publicas do Novo Mundo já passou da 
fase preparatoria de estudos, venceu 
o período experin;iental e, · em nossos · 
dias, começa a se apreséntar como 
realidade fecunda, q:ue · vai · proçl.uzin-· 
elo frutos sazonados· e perfeitos. · 

Padre J. Cabral. 
gran_dio§a e sublime de confraternt, 
zação de países seja duravel e pro-

~IO , (Asar,ress) - A posse de sua 
Exclli,. ·Revma. D, Jainte de Barros Ca· 
rnara, . novo. Arcebispo de Rio de Janc1-
l'O; .•dar-se-á. no. proximo dia 1.0 - de se
temoro." A ce1imon1a terá lugar às 16 
bor83. 

EM VISITA A' SUA PR!l\IEIRA 
DIOCESE 

'MOSSORô, (Asaprw,) - S. Excia. 
l>o:rn Jaime . d•· · Blirros t'a.mara. chegou 
a. esta ciúad_e dia 14, em visita à sua 

Excia.. R,mr..a. récebilio" extraorcilnarla 
n1anifastação popular e dmÍ.prlmeritos do 
Clero e d~ autoridàdes o Arcebjspo e
leito do Rio de ja.nliu·o pronunciou ,um 
Vibrante t1iscurso. :agradeootid<>' M . hO• 
menagens que lht> foram· p~. · 

CONCED,µ)O A s.· EXCIA. REVl\lA. O 
TITULO DE CIDJ\DANiA l'ELA l'RE· 

FE11'Ull4 J:)E MOSSORó 

NATL\L, (ABapre.ss)· - Continl}ll sen
do alvo · de extrii.ordlnarlas, . manifesta
ções, em Mo.ssoró · o Al'ceblspo: .do Rio 1 
de Jà.neiro, ~. Excil\, ·o J;,llue Camara. 

Divorciados do Bem Supremo 0 

do.Deus de Ú>da consolaçâo, num ar• 
rpjo de incrivel demencla, ousaram 
os homens ,constitulNfo fonte e ra. 
zã.o . de todos os bens,buscando 
em si proprios e na . mesquinhez das 
creaturas a satistação de todos os 
apetites. Porque prescindiram de 
Deus, nos seus empreendimentos, e ,, 
se eximiram das suas !els santas, na 
execução dos deveres mais. sagra
dos, precipitaram o mundo no abls· 
mo das mais nerandas e desastrosas 
convulsões. "Quem me ·segue não 
anda nas trevas" afirmara doce, 
mente o Mestre U!vlno, ancios0 por 
trazer sempre, bannhados em 1.uz, · a 
inteligencia e o coração do homem 
e consequentemente todo o mun<lo 
universo; "Jllrat lux vera quae 111um1 
nat omnem homlnem." infelizmente 
porem, os homens temeram a lum1'. 
nosidado que se desprendia do Co
ração de ·Nosso Senhor, .preferindo 
loucamente,· mergulhar no· oceano 
tenebroso das mazelas humanas 
"Tenebrae eum non comprehenúe
runt." Era natu_ral, pois, que desa
bass_em por sobre a humantdade 
cárcomtda pelos vlclos e. paixóés, 
oEr horrores_ dà uma guerra ,sem pre
cedentes na historia do mundo. Ante 
esse diluvio de extermmio e aestrut
çã.o, que há tantos anos, vem . orfa, 
nando lares, enlutando corações e 
reiegltndo ao àb_andono, inconta'-'.el 
número de inocentes criancinhas. 
os homens. apavorados, tentaram; 
não poucas vezes, nem 1,em Ingentes 
esforços, finalizár" . essa corrente 
dizimadora dos povos - e da: c!vll1-
zação, ·. J'rustrarain-se-llies · os·. pla:hos 
porque jamais tograram . êxito . as 
forças que ·não se fúndàmentam· em 
Nosso Sen:hpr .. 4<S:ne_ me· nthil. Potes, 
tis racere. ,; Sem . 'ô arµparó divino 
nada podemos reallzar, nem mesmo 
as menores' colsàs, quanto lnâls ·a 
extinção desse vulcão satanico quê 
anemessa, imptacavel, as lavas dal! . 
desgraças por todos os angulos do 

O 'tMACIJLADO CORAtAO DE MARIA 

Estamos em uma epoca que se ca
t·ateriz.a pelas tendencias- socializan
tes e cooperativistas. A principio era 
apeI!as o homem, que, sentindo a im
possibilidade de assegurar . o necessa
r,io à vida, com o esforço individual, 
procurava unir-se e solidarizar;.se 
com os seus semelhantes, no fito de 
garantir-sé . contra tudo -e confra to
dos ,na obtenção do · indispensável a 
satisfaz-er . às .suas . necessidades vitais. 
Agora a· humanidade. vai dando mais 
um ·passo: os povos organizados, as 
nações . compr~ndem que não podein 
viver insuladas umas das outras, se
paradas pelos . conipartimerÍtos estai:i:. 
ques das. barreiras alfandegarias, das 
linhas de fortalezas e _das organizações 

, duza os frutos que tod.os _· desejamos . 
e esperamos, mister se faz dar-lhe um 
cunho católico e não apenas vaga
mente cristão. Efetivamente. Não será 
suficie~te uma cor empalecida de 
cristianismo, mas fortes tintas de ca• 
tolicismo devem ser as notas marcan .. 
tes do verdadeiro pan-americanismo, 
E porque?. Porque a America é um 
continente . _ I .. e. nasceu,- se criou e se 
civilizou à sombra da [greja. Os po
vos latinos-americanos foram todos co• 
Ionizados e civilizados mais pelos mis• 
sionarios do que pelos .. soldados das · 
metropol-es, No Canadá e nos Estados 
Vnidos, paises de civilização cristã, 
QJ1de predomina o elemento anglo .. 
sa.-.onico e a religião protéstante, ha 
respeita:veis ê pujantes minorias cató
licas, bem. organizadas e muito ligadas 
à Igreja. E no Canadá. cumpre ob
servar, são grandes as tradições lati .. 
nas, .provenientes .do fato desse país, 
primitivamente . ter sido colonizado 
pela França. 

. llntiga Diocese. o. ilustrá Prelado foi re
cebido por numerosas lnsUtuições e as• 
soeiaçooi: cat.oJica3 não só deste Estado, 
como d_o Ceará e . da Paralba- As ruas 
estavam· toÍias engalanadas, tendo Sua 

TIRANIA 

A Pre~e!tu,:a MumcipÓ,J daquelá. cida• 
d, co.i~edeu-lh~ o tituto de · cidadania, 
qt\e lhe fô' en+.regue, e·e1 ·cerimonia so-
lem;. · 

NAZ.ISTi\ 
Pe. Arlindo Vieira~ S~ J. 

MuJ.to ~ · mn ê.Scl'ito sobre. a.s incon• 
i::ebivels · vlolenclas· de que são vitimas 
na .· nàções · que ca!ram sob o domin!o 
rlti Hitler. MM o fato de serem te.Is nó· 
t~ colhi~ entre os que gemem sob ô 

· guante -do ditador cruel e difundidas 
pelais nações aliad;l-S cria um ambiente 
ele descoiJfiança, habilmente explorado 

· lXll'.:todos os 'que nutrem simpatias pelo 
eixo, · · · 

:~or esse motivo resolvemos dar a co-
11hecer a llOSSOS leitores O Vibrante me• 
inór!al dirigido pêlos bispos alemães ao 

· Reiéh, a. 18 . de dezembro do ano pas
sa.d<>";, . . 

MaLse concebe como, no regime do 
terror qu~ Infelicita. o. pafs, se atreva. o 
eplscopàdo ~lemáo. o. denunciar ao g.o
,vemó . tais . monstruosidades . e nem se 
pode · expllcaa como. documentos desse 
genéro consigam transpor ás fronteiras 
da /" nianha. 

~~-evt.ur os bl.spos a situação angus-
. tiosa -dÓS pa!ses invadidos e pedem .às 

li.utorldadês . alemãs que ponham cobro 
a. males tão • lamenta veis. Como bispos 
catol!eo& não !)Odem, ele.s de.st.nteressar
se pela sorte de milhões de criaturas, !nl
qu~mente dt!SpoJaqas dÓs seus mais sa~ 
gra.doa clireltos. · Declaram que os ca.sos 
que i'eglstra,m com Imenso pesn.r são no
torlcs; ,eVidentes; tanto que nlnguem ou
:,a · cpntestá.-lo.s. 

Vámos aoo fatos. Na Alsacia-Lorena o 
governo · alemão torriou ainda mal3 rl
goro.w, .as leis antl-re!igiosas que, em 
19i9, .:os. dirigentes anti-cler1càis da 
Fi'a.nça, não' se · atrevcran a estender à 
provlncla anexada. Não entraram os bis
pos·. em ponne1.ores, 'porqua.nto são estes 
bém .conhé_c!d~ do IJOVerno. Foram pos· 
tas em- execução .medida8 drastlcas e de 
1ncrivel vlolencia: expu.Jsãp de cerca de 
cinquenta. ·por cento .de todos os paro
cos da' Dtocese de Metz. "dissolução dall 
oi·ganlu~s ecles!astic.as. e das congre
gaç~ •. confiscação -dos uens pertencen
tes -às ordens rel!gtooas, expropriação de 
~os oá hOsplta!s, .,ensôlls e asilos per-
1:en~ntea· à Igreja " às Ordens religiosas 
e trá.mferencla · âas me:sn ~ às munlcl
paJlda.d~ · ou @ 11:st,ado O povo profun
clamente .catollco da Alsacla•Lorena, fe• 
rido·-no mal inthrio de sua conclencla, 
se· insurge lndlgruwo contra o de~potls· 
tno · nazbta; 

. Icl ·-:ca. l ii situação do Luxemburgo 
i\i; dl.:- -n:.os blsJl0$ ê q!nda mais arrai
gada-•" i'11mad,ersãc, , hostilidade dó 
póvo",oprµnido Foram· fechados os in:os
t.e4'0s, dispersados os sacerdotes e re1l
glosos, encarcerados muitos cidadãos 
proeinllientes e· não poucos foram en
contrar a. morte nos .:impoll de concen
tração. 

:&ferem-se -em seguida. ao calva.rio ãa 
PolÓÍllf.. · Lá. esttvera.m, em éxeicicio ··de 
sua rnwião, alg"uns bispos alemães; es
tes viram com ot proprios olhos as atro-
cl1aees B , que 'é · submetida a. população 
civil ·pe1as· autorid ... Jes 11dmlnlstrat1vas e 
pelá policia. 

C~ rarlssim,as .exceções, foram fecha
da., ao culto as tgreJiu das dioceses de 
Posei, .e de · Litzmannstadt • destinadas 
a finÍ! profa.nos. Foram algumas tgreJas 
com· ···~as em armazerts de diversos ge- · 
neros. · Um;l, das lgrejM df Posen trans
formou-se em escola d.e equitação. Fo• 
ram. os templos despojados dos objetos 
d.1 culto. os . altares destmldos, viO'!ados 
os tabernaculos e ·profanado vilmente o 
S:mtlsslmo sacramento. 
. Sorte· semelhante· tiveram as proprias 
igrejas . du .11,roqutas alemãs. 

. As ,cru~ e Imagens doi; santos ciuc 
·&e·. viam nas·. ruas · dali cidades da Po!o
nia foram quase completamente destruí• 
das :e esse vandallmno <são o.s bispos que 
falam) lá . est~ · a areBta1 de modo re
p1igna.,1te o· Odio ferino do partido a tudo 
quanto é r.rlstão. 
- Quase · todo : o ·clero· foJ encerrado em 
cam~ de concentração, à disposição 
do governo, o que .toma imPoSSlveJ qual-· 
quer . tl&lstencia rel!giosà. 
- Prova de_ que tudo Isso é.inspirado pe• 

lo Od~'.1 à. Fé est;t, no fato de não serem 
poµpados ~a . sanha·. uazista os sMer
e,~~ e.tem~,~~ ge or!Ç.em ª~ ~ue 

exerc(m ,seus m!nl,l;terlcs na Polonia.. La
mentam ·est.e.<i· a situação a.mttva em que 
se . enoor.tram, contrapondo-a às a~n
ções que outrora lhes d!s-;iensá.va. o go
\'erno polonês. 

t desoladora a. conq1çãc · dos sa,cardo, 
tes aJ.en,ães que trabàlha.r.i · na diocese 
de Warthegau: Os '.poucoo: que nã<i foram 
atii'ados.1,1, um campo'de <Íoncenir~ão só 
podem exercer seus minlaterloo com o 
co~~nt!m,:inw: dr.,, e.ut<>•·fdades. pq!l()lals 
A Policiá administra.. as Igrejas e .nêm 
se peja de fmfsc~se na.s q~st5es in~ 
tarmis. . ·. · . 

Aos ca.tolicoo·Jejgos de $-mda.repre-.., 
sentaçã<, social; áós blspoo• e ao pi:oprio 
Nunclo Apostol!Có é ·veda.cm· â _visita'., às 
regiõea da dtoce.sé de · Wj'll'tltegau a,ss~ 
ta.das pelas ho1 das nazistas: A simpatia 
que. MQL!ela ~-egião· havia para com .s 
Alemanha. vai-se convertendo na· mais 
viva repuJsa e · tndtgn.a.ção. · 

J:>rss,m eni St•gú!da _os bispos a falar 
da Iugoolavla;· Ali, tambem q:wu;e todos 
os ._sacerdotes e. orde!l$ reUglMa.s, esbu
lha_dos de tudo, reduzldoo . à mi.seria; ro
ram !orçados a.; emigrar pará a baixa 
Uoran,i. ocupa.d!\ pelos Italianos, <iÚ pa
ra, a. Croacla; sendó que muitos religio
sos e religiosa/; · e.-;tão a · curtir a · mais 
negra mi.seria nos campqs d'!. concentra• 
cão. o entil~àsmó .·ql1e· 'outrora existia 
nes~ pais pela Al~manha, na . era-nde 
maioria. do povo, con,ierieu-se .em ódio. 
Retenm-se aindÍl. · àa leva::. de cidadãos 
do P'.,;fs para, outras mnaà;-: o que ~ro
vocou 'guerrilha., geM1~izad~ .. As vio- . 
tentas medidas de repr~iÍ.o- leva.ràm iw 
d™spero a pa.rt,:· da população que 'afu •. 
Ja ·se mant!nbâ em p~. 

Lembram os b!woS que. coll80ante·.áo 
ensmo da, l).istoriâ., '.na.da cxâapera. tan
to um povo como o e!ttpéllho de uma 
nação cooqu!.stadora .em ·.-_despojá~lo' d.e 
sua fé. · 

Lembram. que; politicamente .conskle• 
radas .. ta.Is medidas sã.o !nfelir.e3 ,ê ." à~ 
traem -o desprew da humanidade. Lem• 
bram, flr.âlmente, cfué " iiova ordem 
não pode ser construida• sobre· as· rulnas 
da. cristandade e que o Releh é incapaz 
de criaJ: µm substliutivo· para., a.· obra 
mu1tlsecular da Igreja.· . 

li: simplesmente âdmlravel o memo• 
ria! do episcopado alemão! S6 á. Igreja, 
9ue ciesafti os poderes terre119s,e li,'.; a
meaças d08 tlranetes de todos OS, tem• 
pos, p0rque pai1.ielpa da m1ortal!dade de 
seu dlvlpo Fund.àdor; pôde· arrootar à.s
stm as traa dos · ditàdorea imbeois e rei
vindicar ·com ta.nta altivez os · direltp~ . 
lnalieruweis · Je· Dew e da. pessoa. hutna
na. O que Jescrevem com cores tã.o som
brl.U 03 venerandos bispo} alemães . 62• 
ria a i;prte gão só da . velha Europs., Ilias 
d(} ll"Undo todo, se· o· dominlo do l'lázis· 
mo fosse assegurado· mediante a vlto· 
ria ea Alemanha. 

E ainda liá quem espére da. ·vitoria 
do nazismo a,. libertação da ame~à. co
munista e a uiste.~ão . de um reg!rue 
social mais humano! . · · . ' 

Se o ei>m~ino é úm · fl•lo para à 
hu...uanlda<le e · dele lla.da • pode vir · ~e 
bom p:i~a o rnuud, vantagem em sangue, 
em nada· lhe levam vántaietn _M ho.stes 
que militam .. sob a' b:mtldra ·.de. Hitler, 
senão . cm t1111á · luta . mais · lnteilgente . e 
lllltis dlabollca., oo assim . n:os . podemcs 
exprimir, contra tudo , 'patrimonlo mo
ra! e rellgl.Oso de lim povo. 

A!l lagrlmas e o ·sa.ngut · de tantas Vi• 
timas indefooas ··sobem, ao ·ceu, Há. de 
soar, qm.ndo· menos a esperarmos, a ho
ra da De~ e •a..ta será tel1'ivel, Aquele 
que é ti mesma Justiça Podera ta.rdar; 
nunca. porem, : podera !altar. 
. . 

-mundo. -
. :,j ; ,_ 

· Lembremo-nos pois, ·, ca.rl$s1mos :: 
co9perildores e filhos muito amados, 
de que somente .em Deus é que 
devem repousar todas as nossas es, 

· peranças, e· pafa Ele se Mo de vol· 
tnr, constantemente, os nossos cora, 
ções, súpltces, em ravor da paz uni· 
versâl. 

Vamos, pois, cheios· de confiança, 
dia.nte do trono da graça ·a exorar 
de Deus a paz . para o mundo. 
"Eamus cum !iducia ad thronum 
grattae». Nem olvidemos que, const1, 
tue particular júbilo, para o Coraçao 
Divino de Nosso Senhor distribuir 
os inefavels tesouros dos seus be
neficios, atravez das mãos. dadivosas 
de Maria Sant1ssima, por ser Jlliá a 
advoga.da dos pobres Whos de. blva, 
desterrados neste váJe de lágrimas, 
"Mediatrix omnium gratiarum, ·vivet 
interpel!ando. pro no bis." Aliás, o 
que vem a ser a historia do cristia
nismo, em todos os tempos, senão 
um tecido precioso · e inconfundiveJ 
dâ. proteção que .Maria dispensou 
largamente .aos- homens é às nações, 
sobretudo nos dias calamitosos e di· 
ficeis? . 

Uai, venerandos cooperadores e 
tHhos multo amados, o ápelo como, 

· · vido que o santo Padre, . glortosa, 
mente reinante, dirigiu à 11.'xcelsa 
Mãe de Deus, na certeza de encon.'. 
trar em seu Coração lmaculado, re• 
tugio e agasalho para o mundo agi• 
tado pelas catam:dades_ que o toi'tu· 
ram. "Sub tuum' praesldium conru 
gimus." Consagrando ao .Purlssimo 
Coração de Maria a t:lanta 1greJa 
Universal, o Soberano l'onUfice p1·0-

ga com vigorosa eJoquencla a· valia 
da devoção a, Nossa Senhora, 'e a 

. proclama esperança e salvação · dos 
homens e do mundo. "Spes nostra';. 

Acompanhando, reverentes, o ge1r 
to ~umlnoso do Pai da Cristandade, 
com Intuito a!etuoso do reclamar 
para Nossa. querida· diocese· à prote
ção particular de Maria l::lanttsslma, 
iremos, pessoalmente, · e com tcida 
sole1:>idade, consagrà·la ao Purtsslmo 
Coração de Maria no dia· 7 -de setem-

. bro, festa lltúrgica da -1:>ent1ora ua 
. Conceição Aparecida, blxcelsa· !'a· 
d,roeira da nossa estremecida tiatria. 

Mandamos que nesse mesmo d!a, 
sejam consagradas ao Uoração-. de 
Maria todas as paroquias, llistttut, 

· ções e colegios católlcos da ·diocese, 
· Exortamos ainda · os Reverendls· 
simos Vigarios à promoverem. nas 

Pe. Asterio Pascoal C. M~ F~ 
Está claro,. pois, que o. sentimento 

de catolicismo {; e deve ser · um forte 
laço a · unir e estreitar, num ideal· 
cristã.o dé paz e de concordia, as ·na
ções americanas. 

Não podemos absolutamente fl.x.ár a 
nOl!Sa. vista nas qualidades e privilegios 
de Nossa Senhora, sem que logo sobre• . 
saia a parle mais nobre de seu Coi-ação 
maternal. ' 

Mariologos e ·expPsitores biblicos, · re
ferindc·s~ . a. · Nossa Senhora, distinguem 
nell>, trés éórações. 

É o primem:, o Órgão -flsico que pulsa 
em nosso .. peito. com ritmo· compassado, 
em duplo movimento de sistole e dla.sto!e 
jorrando pelo çorpo onda., regenerado
ras do .. sangue purlsslmo. Chamam-no · 
os filosoftJS "prlmum vlvens et ult!múm 
mNiens" primeiro lll!OOUÍO da -vida e 
derradeira cidi.dela ·de· que a. morte· sé 
apoosá. Quando os &eU3 eC08 se extin
guem, des..i,a.rece. tam\,em a resptre,çiio 
vital que nos une à tem~ e às crea.turàs. 

A Virgem Marfa po.ssula este orgão 
flsico, membro nob!llss!mo, o mais .no
tire .de tod.l'i oo :corações, depois do de 
J:esus, principio de sua vida e ·de' suas 
açÕP.S Vitais .. FOi esse Coração a fonte· do 
mngu,;, .de Jesus para cuja. vida. ·ma.n
daragolfada.<; de sangue pittissln:io e ge
neroso. Foi a.!lá.s o· unico · membro da. 
Vlr~m. que participou dàs dores de Jé. 
sua, con'tribulndo para â redenção ·hü• . 
mana., . 

D.istbgue-se, . em segundo · luga.r, o 
coração. espfritual,. símbolo da vida. afe- . 
tiva .e moral com as virtudes e. graças 
sobrerniturals, rn~ e fundamento da. 
sanfüiade, com olititulos e grandezas.que ', 

· o exo :riàni, pois tudo ficou nela; valori· 
zado ·~ elevadJ paio amo1·. 

•Por ultimo, 13 João Eudés e' outros 
santos co?Ísicieram em Maria e, terceiro 
coração, em certo modo divino ,pois é 
o -mesmo C0ração de Jesus seu. Filho 
sàntlss!mo, vivendo ·nela e ·nela incenti
vando a vida de sua vida, a, a'lma da suo. 
alma. 

Que será então o Purlssimo . coração 
de Maria? É u orgão mais nobre· do ser 
de Nossa. Senhora, é o amor. de M:arla, é 
a. mesn.:a pe..ssoa da . Santlsslma. Virgem 
considerada em sua vida afetiva, mater• 
nal o mtelectiv11,. 

Ao falarmos no Coração da Mãe dll 
oewr, ref~rimo-nos ao Coração flsico da 
Vlrgen, santa em si me_smo e comó sim• 
bolo das qua.Udades e 11º a.mor de Maria, 
Referimo-nos às n:esmas qualidades, e.o 
mesm'> arror ero si e rPpresentado no 
coração i,sico de Má.ri.o,. Referimo-nos 
finalmente · a Nossa Senhora, considera
da na parte mais nobre: superior e n;,.als 
deilcaJa · na parte de ·,;eu .amor, (Titu
les e Grandezas de Maria, pag. 264). 

A vista desta · simples. exposição, · de_. 
veria.moo éouslderar .uma lacuna e fa~ 
lha llllperdo.iveí. o esquecimento da_ ve~ 
ncração e culto a.o mesmv Coração de. 
M:u·i.a. "Toda a grandeza da Filha, dO 
Rei ·está. no seu tnter~urJ>· (Ps, 44-Bi, 

· O interior de· No.lisa Senhora., o · inti
mo de· seu .rer que 'a. eleva acima de to
do. grimdeza creaci.a, . é o Coração. De!le 
s1üu generos<, o "f!a.t milli secundum 
verbum tuum" - faça-s~ · em mim· ae
gundo a. v=a palavra - com quti se_, 
constituiu Mãe de Qeu.s e do.s hOmens. 
Foi o coração de Ma.ria· que ,déu o isan- • 
gue. pàm a ·i-e<ienção humana: e foi do 
coração de Maria que deu o simgue pa-
1·a ·a redençfí<- b.úmana. que, como !aba,. 
reda de fogo saiu o a.mor hérolco ·e a 
dor punger.te que tão' eficazmente oorvl· 
ra,m para a regeneração da humani\iade, 

Não -exlsf,e -t:m Nossa Senhora. privi· 
Iegio, qualidade' ou virtude que tivesse o 
seu . posto fora do co:açã.o. como se11a 
Mãe cl.e oeus. · em . lhe faltando o·. cora· 
ção pro:x>rc.ionado à' dignida.de que. re
ceberia.? como seria templo , de Deus e 

. templo do EGp!rlto Santo, to mais cio que 
templo -:- pol.s coni o sangue do Cora• 
ção de Maria formaria. o Esplrlto Sánto 
a Huma.nida,ie Santlssima de· Jesus no 
selo Virginal de Nossa Senhorà -· se .o 
seu· coração nãc- estlvellSC · suficiente• 
mente dlgnlf1cado santificado e j,repa• 
ra.do · pa.ra. e. sublime · honrá que ta. clls
tlngUi•lll ac:ma _de tod~ as obras hu
mar&is? E como o Filh- de Deus esco
lheria pará a sua Mã< quem não tive&· 
se amor ilneruio, Coração talhado para 
e, ]lel"()iimtl e , para o noJoca,tisto com-. 
p!eto da. -pr-,prla vida? . 

No .form<>S? Uvro1 "Specutum gra.tia.e" 
lemos estás ,)8.!avras com que o ·mesmo 
Jesus Cristo ensinou a Sta. Matilde·· à 
maneirB . de co?lslderar e honrar o Purts• 
simo COra.çã(, de sua Mãt santis.stma: 

·•Houra.~ .. o C'ofação V!rglna.J .de mi• 
r':la Mãe. oomo m:1.r chei1, df; graças c,e;. 
te.1tla.!s e l',omo tesouro provido de todo 
bem,· em favor o:la humanidade. Honri.
lo•ás como o ma.is · puro dos corações, 
depÓ!s do meu porque f,n ele o primeiro 
a. fazer'o voto ele virgindade. !Ionra..;.10-'ás 
C9mo. 11 m.t1:1, b.lti11Yg~ ge · t:P.S!~ 2§ t.m• . ·-:-·~- '---·--· -~-- ....... _ ,--s:-· ·, ·-·-

. . 
çóes, P9rque l)P,la sua.. húmll\iade nie ti
rou do seio de' meu Eterno Pài, mere
cendo tonceber~me I!O dela, por -Ob1'8. (!O 

Esp!ri~ Santo. 

· autarquicas. As nações proc::uram fa
zer; na medida do possjvel, o que Ja
zem . os indivíduos: assoéiam-se,. so
lidarizam-se entre si; constituem-se 
en1 · Hgas · e sociedades... Chegamos a 

· tal. progresso industrial e atingimos a 
tal- desenvolvimento . belico que um 
Estado só, por ,mais rico, populoso e 
forte que seja, não poderá garantir-se, 
plenamente, contra qualquer ataque 
de surpresa,, nem enfrentar uma coa
lisão militar de outras potencias. Im
põe-se, pois, que as ·nações ·de ·algwn 
'modo, ·abdiquem algo de sua sobe
rania, sacrifiquem· um pouco de seus 
interesses e abandonem a politica de 
csplendido isolamento, para ·que, mu
tuamente se defendam, enfrentando 
t?do . e qualquer inimigo comwn, que 
se apresente, · 

Todos por um; um por todos. Isso 
que para outros continentes se afigu. 
ra difícil, quiçá impossível, tant_os ~o 
os interesses e as ambições· em· cho
que, para a Amerfoa parece ·· est~r em 
caminho de .éfotivar-se, praza aos 
céus, em futuro não mui remoto. A 
guerra atüal, que abarca -a bem di-

:rnrd~f~0ri~;!f:J~6<°J:t= !~~tl: -

Essas· considerações nos fazem 
olhar· com a mais viva simpatia e re,.; 
c1;;ber com imenso agrado gestos como 
esse que acàba de ter a Bolívia. que 
agora nos enviou, como dadiva pre;
ciosa e penhor de amizade .. uma ima
gem · de· sua excelsa Padroeil."a. Nossa 
Senhora de Copacabana. Dos altipla
nos andinos, de 3.800 metros de alti
tude, desceu da Ciudad Bendita, u~~ 
imàgem da protetora do povo . irmão, a 
qual veio receber. nesta leal cidade 
de S. Sebastião, as homenagens filiais 
e fervorosas dos filhos da Terra de 
Santa Cruz, 
· As festas, que . se realizaram, nes~ 

ta capital, em .homa · da protetora do 
Alto Perú ultrapassaram de muito· as 
solenidades paroquiais ou diocesanas, 
1·evestiram-se de um cunho interna
cional, que, no caso, é pan-americà• 
no." . · .. 

Honra-Ó a.mel~ como o ma.Is excelente 
pela sua dev011ão e ardentes desejos da 
minha E1ir::a.msção e · Naschriento, a• · 
tra.indo-me a el~ ,pelos-desejos e. pedi
dos. real!sa,ndo-se à. humana. redenção. 
Honra-o = , be'll.sslmo éoraçíio que so~ 
bresa.1, -àc!ma df'' todos, pelo runor· de 
Deus e 00. prox!mo, ·sendo tambem o 
mal:- prudente pois . r>a,rà .> seu- provei
to gu9,rdavi. quànto Comigo e.eontecera. 
no: tempo da.. infàúcia, Juventude e vlri
lidad~. Ho1)111;,,o: pois foi .o Coração p.a
cientls.~tino · qui, embon- · tra.spass11,do por 
mil dard.,s de dór ora. nn minha Pa!xíi,o, 
ora depo:S dela · jatnais se viu .clésacoin
pS:nhado de tatl sofiilnentÇl$ · 1ancina.n
tel. · \Ten<"ra.-o, enfun. corno Coração fi
deJ!ssimo, . "p.,ís não contente de dar o 
coniie111 lmcnto para o s.1crlflcio do Filho 
Urtlgenito. . Qtereceu-o tambem para a 
red<irição do· genei:ó 'human(l. · il; portan• 
w, o· (:c,raçóiv ,de· MarLl..marayllhosa.()• 
b~a pril!1e. d podei· divino. Em suá cons
tit:iiçã ,.:n~o'._se, a-0hot1 cu!pa.' nem .desvio 
pois iê''l"milli'é?'&:.:.füií"etérná: e incr~:. 
da,. veràade~.·. éspelh~ da)na.Jéstade ln
finita lle Oeüs; sent o'tn.!t}1mo deslustre''. 

Olhei O CGrllj)ão ·.do_: homem .e fiquei 
espantado. es:xeveu um bnp!O. Nós olha
mos o c:orá.ç{©'de ?Mrla'.e.·f!camos pas
mM de ltdnl~ltÇâO, COnter.riplandO•lhe 11S 
e.XCt,4em·!a.s, 06 prlvijegios, às honras e 
marsvllhas que .enéerm. Já no inicio , 
de sua e.xistenha · enceta 'a carreira dà 
vida com mais graças- e favores que to:
po-s os santQs e a.n.108, Juntos; Não .deixa 
inat.ivo o acervo . de ·. niêreélmentos: A 
gre.çà divina fec1mda•lhe os atos que 
rea.lJsst .. Qua~do· tem: .constg9. a. Jesus; re
cebe ·os e!IU"it>iS dá vida: celeàtial, e ao 
contato tão 1n~ilrio do coração do ·F1· 
lho trans'l,•.<i..m-ihe no pfôpl'.io ·córação 
llS virtudes · altls.simas · em ·que estade.afa 
a forruosura.."'aa· santidade. 

me~te uni<io, -~~ tol'll<> <!e certos prin:- · 
clp1os gerais · e basicos·; que ~o os 

. Desejamos· de todo coração que se
melhantes manifestações de fé e .pie• 
dade, de cunho . interamericano, se 
multipliqúem sob -os nossos · céos,: 
afim de que os povos do Novo Mun:.. 
do se unam em torno de um verda
deiro pan-americanismo fundamentá• 
do .não apenas em. motivos de ordem 
poJitlca, · mas tambem · ém 1·azões de 
ordem moral· e reli~iosa. · 

. ideais de povos livres e de nações in~ 
dependentes. . . 

. Se, porem,_ qu!5erinos• que 'essa_()bra 

. . : ' . . ' ' . 
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O Coraçfw iie Jesus eni. a. vída. do Co· 
ração de· Mariâ. 

e o <1Ue s Elides ehama~a "Coràl}ão 
Divino de Mi'ria." Não ,houve ja.m:a.ls oú:
tro. igual, nem ·que se ptidesse empare~ . 
lhà.r, 

~·o· Coraçã.o. de meu l'ilho __: disse 
Nossa Senh()ra a Sànt,,. Brigida - é o 
meu Coração. somente tenho · um co
raçí}ó com Ele Teii1 por çertõ que tão 
a.rcl.enwmenr.e o amava e tão ardorosa
niente Ele me' âmavà que ,tómoa os dols 
como um Coração. Por ·esse motivo, ao 
·11$,SCer Jesus, pareceu me arrancarem 

· lil;tade do· Coràção, · A sua. dor era. a mi• 
Ilha, porque ·seu Coração· era meu Co-
ração". · 

Cumpre, por comegúinte, . conhecer 
bem oo _arca.noo · escondidos nesse Çora~ 
ção, pa.ra · avaliar Q cttlto que ·a Igreja 
lhe o.tributa e professa, dando-1he o co
roa.mento e suprema glorificação, pelas 
mãos .. do· Pont1flce. entregando . o gover
·no ·'espiritual do mundo a. parte· ma.la de
licada de seu corpo é templo do Espirlto 
Santo, eo l,>l'l'lc1plo da. vida mals. sàn· 
ta, 'e tiela de tódos_ os seres, ao orgão 
mils smisive; da. alma mais santa. e pu
ra,, ao · principio da. .vida de Jesus. Cris
to, ao sl.mbolo de amor da Mãe divina 
de Deus e dos llomen:s, ao Coração. de 

·Matia, 

I..EG E l'Kól'AU4B o' 

~·LRGlONÁRI0'" 
e D8VEB DB :tODOS 

O S. O A :l O L I C O S 

P'assou no dia 20 do agosto, a 
data festiva dos 60 anos de Profissão · 
Religiosa do Revmo. P. José Andla, 
C. M; F. 

Desde o dia em · que fez _os seu~ 
votos religiosos tem vivido pars a 
Igreja, sem . esmorecimentos nem va-. 
cilações, arr_edio do mundo, alll-efo .as 
coisas da terra para entregar-se em 
'corpo e alma às batalhàs- santas da 
salvação das . almas. Hoje· está ·no·· 
Colegio Apostõlico i:to ltio,. agrade
cendo a Deus os 50 anos de graças 

, divinai.i e recebénd0 as tellclta!lôes 
.dos .. que o qu~rem tiem, · 

REVMO. PADRE RAFAEL· 
CONSTANZO C M F 

· Encontra-se _atualmente na capital 
Federal · e ai,· a 20 d_e ago_sto vtu pas· 
sar os 50. anos ·de Vida reUgiosa. 

No longo jornadear desse· .clncoen
tériarfo o Pe; l:ontansô <1edlco11-se 

· como · bom filho <10 l:leao Claret ao 
intenso tt:abal_ho de santificação é as 
labutas do apostolado. Deus lho· re 

· compensa, com fartas oençãos . os ta· 
bores de ·50 anos de vida -rellgiosa, 
na celebração do jubileu aureo !l(' 
sua. profissão. 

REVMO •. PADRE .SEVERINO 
ROMERA C. M. F. . 

Amanheceu igualmente a 20 dt' 
agosto p. p., em- Vila /l'iberir, 1 H.1be1 · 
rão .Preto), o dia Jublloso oo bO." an1 
versarlo para o ·padre· Homera. 

Nlnguem o desconhece em Htbet-

Emporio, ·. Pa da ri a e 
Confeitaria . Par a rd 

Gêneros· <11imentrlos. pães e bis• 
coutos de todai, o- qualidade:. -
Api:onta-se en~11in•·~da~ pal'lt ea• , 
mmen\o~ hati7.ados. -~!lolrée!I'. etc. 
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rão, 1!l no confessionario que o 
procuram e é nesse humilde e sa.' 
crificado. minister!o que. se Vê. sem
pre ro.deado pelos seus . s·1mples e 
bons paroquianos e por toda a classe 
de pessoas que ,a lgreja de· Vila 'J.'i• 
berio acorreu para lhe desvendar . os 
refolhos da conciencla-: ·. 

Receba as relicitações o Revmo. · 
religioso qu_e ficou·· fiel aos compro
missos assumidos · em race de ueus · 
há, 50 ano'3, e as. bençãos do _..Puris• 
simo Coração de Maria. 

ÉCOS. DA FESTA DE 15 
DE AGOSTO ENTRE . OS 

POLONESES 
Como foi an:mciado. realizou-se no 

santuarlo. de ti 8 Auxllladvra, no bair• 
ro da. Luz. o ato t"eligluS(, em comemo:. 
rác;ão (lo " Milb.grt sobre o Vlstula" :... · 
vitoria ·so'>!'f- os bolchevistas alcançada. . 
pelas armas dt-ficientes polonfsas -
após >l quaJ SE'. reuniram os devotos de ' 
N. S, de ..,zo-st<,c.towa para solentsar o· 
dia con, Intima reunião; seguindo a · tia- · 
-tição reJig,n.,a, · · 

Depois :tu canto' do hino Nacional 
Bras!Ícfro. s,,irul! am~se varló; pontos de 
Poet.las. e o R.l!V'llO, Pe Paulo Sllwinskl, · 
cap. :ãc, do..; f'ol•,neses • tnformou-of so
bre , o . movimente rellglosc. t'olonês, que 
lente a ~rav•<iadf e sfre - e não "dos 
~ue pas.sam rio1~ nós baile. e: perdem o 
:linheiro e '-' saude. que podia se1· em:. . 
pr,Jgltda para o bem propr!o e da huma
llldade. 

Qua,do. durante a sessão.' ouviu-se 
,, SOUONISO i;cr.aJ cto.~ ~nOli• do santi.Jario 
para-o ·• 4.1'.geluu" um d~ -devoto~ pro-

. oâs o C5nt<' do "A.ngelu.;' e ·• Requlem" . 
oela a.lma qo Qenf'raJ !,adlslaw '8ikorsk1. 

. ~egundo o ,.costume, tradlcio'Ja, Polonês. . 
Num aiJl'ne.nto' propicie, tomou a · oa.

':l Vra o !'t'()loirc João Maria qué com 
11 co,1;uv-,r1orl<s ora~li.,. tembrou aos 
·Jre&'Ute.li a~ 'lf'neme-'enciR. da terra que 
,s acolb~u. ,;urra '!Obre cujo ceu · brilha 

•t Cru?R.iro .. e em . Que vtven os. grandes 
,oraçoo da Nação· árn.silelra _ Chamou•, · 
is a ·serem 1ignru obrelro, · dil Nova Pa.• 
.tia, gratos t não elementos . lndeseja.- , 
1elq da. Naoão . 

Prosseguindo falou o Revmo. Sr. Pe. , 
t:'aulo · t:lllw,n~ki. . como deve .. rer o futuro 
Ja. PoJ<;nia; e exêlamôu: · Oeus quer a. 
l"o!onla rellgt\Jl!a catollca l !!'alou ainda. 
ob,:,e o ~oerl!(o -iue 9:m~ça a Nação, 
únd,a. em covas da partt; do; inimigos 
la oew e dJ;1. tmmanlaade 

rerminou 9.S 3Uas pal~vras com . a. 
,icortaçã<' a uma ctevoçào solld~ e bem 
,nt-end,cta 'l. <'losse. Senhor11 e a.o t.raba• 
.ho cor11.j1oso .,el, · oem ct~ trel!glii,,, 1Sto 
i, da "er·iart•••rR Vftor!0 v<irQU< -, nos .. 

· 5a vtdP tant< vaJe quanto t ew <acrí
ficada oelo bem dP. Deus !str é da hU• 
::n1.uidaâe. como .foi a. do General 61• 
korsk~. · · · -

. ' 
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28 DE AGOSTO ,-· O · PROTESTANTISMO NO BRASIL 
S .ANJO A GOSTINHO O Protestantismo no Brasil é ,e ~-i

.tu.Jo . ele um rm111foso 11,rtlg~zi~& .. 11_0 

Times à.ereo de 19 de julho de 43, 
1-crdadcir:1. ,ioià nô gcnerd. 

A base do protestantismo é o livre 
à. .moda de· Roma LA Religião' Ca
t61ica' presidiu no nosso descobri
mento e à fuúdai;ão de todas as 110s
s.as cidades, acompanhou o nosso de
sónvokimonto, e formou o nosso ea
L'ater .. -()s seus 0mi1isionarios,: pa.uper
rim.os,. • sela~m. eom o sangtte· es~lt 
união nossa·'foní Deus o co~ a ~ua 
Igreja, Para que ~cstrui-la agora por. 
eáúsa desses 1nilhar.es de seitas iui0 

CONGREGADO .. MARIANO.! 
PRg'fENUBS :._ MÀT-RICÜI,AJVrE .Nó.
TIRO,· QUALQUER QUE ELE SE,JA t 

. Sant9 · Agostinho nasceu em Tagaste, 
J)equena . cidade do ll.orte da Africa, 
em 13 de Novembro do áno do ·senhor 
«ie 1:.H •. A {ai.ni,i:a ele seu pai e1·a ilu;;
tre entre o,s pagãos, mas empobrecida. 

Ap.~ar da otima educação que rece
beu tle ·sua inãé, $anta Mónica, Agos
tinho muito cedo caiu na escravidão 
qi:,. pecado. ,. 

"Meu pai - dizia mais ,tarde - íez 
tudo para. me adiantár .neste mundo. 
~ouco se lhe· deu, porem, de saber se 
eu era casto, contan,tó que fosse elo
te entregou:.se, em· Cartago, aos mais 
quente". ·De 'fato, o jovem estudan-
abjetos praseres.- ·· 

Santa · Mônic'a · sofria · ímensamente 
coni a pessi.ma vida que levava seu 
:filhó. Maior ainda 'foi sua dor quando 
:soubé qtie ·este ingtessa.ra na infame 
seita dos mailÍqueus. A Santa chora
va; e resava ti pedia que _outros re
.sassem pela conversão de seu filho. 
. Já então Agostinho .mostrava que 
havia' de ,ser· un:i dos maiores gênios 
de que se o~lha a humanidade. Em 
Tagaste", eril · Cârtàgo; · depois eril Ro
ma, e finalmente iem Milãa- - onde 
·então ,residia o lmper!ldor ~ lecionou 
l!etórica; com grande sucesso. 

Em Milão o . brilhante professor co
nheceu Santo Aml;lrosio, l'astor da ci
dade. Pouco a pouco,. o orgulhoso he-

• reje foi sendo 'vencido pela .. graça di
vina que tomara. conio instrumento ao 
Santo Blspo. · 

Reconh~ndo. ser falso a execravel 
o maniqueísmo, -0 futuro Santo fez-se 
~ever na lista•dos catecúmenos. 

Antês da conversão· completa tr~r 
vou-sé unia grande luta na ~lma de 
J\gostinho. Assim·a relata ele no livro 
das "Confissões":: "Eu ·rugia no meu 

· espírito, il'l'itando-rrié com uma · tur• 
bulentissir(ia· indigmição, porque não 
me· passava para o Vosso agrado e 

, Vossa amizade,·ó·meu Deus".·":& Vós, 
Senhor insistieis no meu intimo. com 
'lima piedade· rigorosa,. redobrando os 
flagelOS' do temor· l .da. vergonha, afim 
c!e que · ilãó .. desistisse,. e . quebrasse 
aquele mesmo pouco e debil vinculo 
que restaya." "Retinha11l-'me·n,nharias 
e vaidades .... Que imundiciês ,sugeriam! 

· Que vergonhas" . "Porem .já .~e· di-
2iam isso ·muito · frouxamente •. }'ois, ... 
mostrava-se-me a ~ta dignidade da 
continência,. serena e·. não. ~issóluta
mente jovial," acenando-me.,honesta
me:11te". "Soltava brados lastimosos: 
Porque é que não se1:á já? Porque 
não será agoi·a o fim da minha tor-
p•?" . . 

Um _dia, "eis 'qu~. oµço da casa vi
~inpa, . \Íni grito. _em :forma de . canção 
de : quem .dizia e muitas vezes repe
tia, como .. sé fossem, :não sei se meni
nos ou meninas: "Toma, lê; toma, lê". 
~. subitamente, , .. co~e.céi .. a :pensar ... · se 
cs meninos costumavam cantarolar 
;algo parecido, em .algum jogo; e não 
me .ocorria absolutamente ter ouvi
do isso em parte :i,Ígi.trria. E, .. levantei
me nada mais . interpretando, semio 
que divinalmente me era ordenado 
que abrisse o livrinho (das: Epistolas 
de s. Paulo) e lesse· o primeiro C!ipi
tulo que encontrasi;e;;, Tómei-o, abri~o 

• fi!. li ~ ,capiMq ein .Que ptjmeiro cai;
; l'/,lml):l}~Í}S,:~lhos: ··"~á~_,yjv,als.eJ11·f~Sf'.· 

. i-4JfJ1$.~ ~~eir?:•, 'tiém'. nàs â1êovas ~. 
/ , impruíli.<:1.cias, nem em contenda t'! em.w•, 

. lação; mas -revesti.:.vos ·do ·senhor-.Je• 
sus Cristo, · e não ~onteiitejs ·:r. éame 

.. coni .· as' éoncupiscênéjas ... " bi:ietliatà
tnente;· a •Sa~r, com ·o.fjnaf"desta ·fra• 

··,·•sei,., todas as trevas ·da dúvida desa-
. pareceram ... " Era o começo do fim. do 

veiho homem e · do nascimento do 
grandé Santo. Agostlllho tinha, nes-
e;a epoca, :33 anos ... · · 

Terminando .o, periô_do de aulas, cm. 
c:ompanhia.o\ae .sua · santa mãe, de seu 
irmão, ·de Adeodáto, filho que 'nas
cera ,de ./!eus •.Peca1os, ê Alípio, reti
rou-,se para a casa de campo· · da um 
amigo, afim de. sé: P.repafar · para o 
Santo Batismo. Recebido esto. elas 
:rnãos. de s: . A.mbrosio; renunciou . à. 
i-iqueza, dignidades é • posição. 

Para poder com .mais · facilidade de
idicar-se intéiramente ao . serviço de 
Deus, fo1-mou: uma espécie. de Con
gregação religiosa, . composta de ami• 
gos seus. Durante três anos, levaram 
eles vida . semelhante. it dos prim.:l
tos eremitas do deserto·. 

O Bispo de Hipona, ·Valério confe
riu a Agostinhç às Sagradas Ordens. 
apesar da r~lutancia deste, que se 
considerava 'indigno de· tão grande 
glóda. ' 

O novo Sacerdote pediu e. obteve 
à.o .. I'reladó licença ,para fµndar um 
convento · cm Hipona.- · 

Mais de cento e cincoenta Congre-
. gações religiosas ·adotaram a Regra 
-composta por. Agostinho. ou inspira- , 
.ram nela .suas .Regras, . reconhécendo• 

.. o, porisso, con10 fundador e p;ti. 
Em 395, foi ·o Santo sagrado Bispo. 

Não querendo pertu1·bar a \·(da mo
nástica, transferiu :sua ·residência do 
mosteiro que rurídara: passando a vi
ver. canohicamente, isto é, em comum, 
com se1.1s Clérigos. · . ' 

Viviam -todos cómo fteligiosos, obe
é:lecendo a uma '.-.regrá ,. de vid~ e 1·e
:nunciando . a ter .. bé)ll particulares. 

A nenhuma mulher eril permitida à 
entràda na casa. onde morava o Bis,

. po. Nessa proibição estava inclu!da a 
propria irmã do Santo1 que era_ Su,. 

. periora ·de Um. convento de Reli,gios:1s. 
·se ~munÍts p3!!to1;al h~punha 8 \•isita 
a uma pessoa do <1utro sexo. o Santo 
Bispo . se, fazia âcompanhar por . wn 
dos seus Sacei'do"tes. · · . . . . 

. Nesta época, i~ havià:niuito tempo 
. que . .Agostin.hó ·atingira· a -i;pais ª .. lta 

r;al')'.tldade. Muitas i)aginas se f>oderiarn 
· escrever acerca de suas exti·aordina
rirui virtuderf Sua. pureza, sua ni:ortlfi
ca~o, sua prudência, · sua · huruildade, 
sua submissão à. Santa Sé de .Pedro, 
talvez sejam as mais dignas de nota 

.. po~ Se <>põem !llaiS .. diretamente aos 
'lricips ·qué tlve1·a antes ·de ·sua con• 
versão.· ·. 

Santo Agostinho conhe(ei:.i 1nui.to 
· é:le perto. a hedionde.i qa he1·esm. Con

vertido, d.edic,o.u· um 'grande ódio e· 
horror 8. todas as' heresias~ . desenvol
vendo durante o·s .S;j ano~ de seu epis
copado, umá i:it<idiP.iosa atividáde con• 
tra todas elas, f.. combatendo os he
:rejcs com ~rande zelo e fóruileia. Po-
1·isso, o grande Doútor. S. Jerônimo 
lhe fez este mag!lifiCQ ,êlog\o, que o 
Santo Padre ·aeiito XV sità na. En
ciclica "Spiritus .Pál'àrlitu.;." O!i . de 

· Setembro de l920): · "Honra à tua· bra
. wt'aÍ o mundo inteiro 'tem os olhos 

~tos sobre· tÍ: Os·· cat6licos. ,•ener11m 
e: reconhecem epi ti. o restaurador du 

antiga Fé, e sinàl ainda ml\is glorio• 
so, todos !38 herejes te amaldiçoam e 
me· perseguem· contigo com um ódio 
igual, matando-nos, pelos sellll dese
jos, na impo5$ibilidade de nos · imo- · 
lar sob seus gládios''. · 

t. supérfluo dizer que o Saritó ti
nha uma perfeita · devoção à grande 
Mãe de Deus, e nossa. De . fato, basta 
di~er que ele . foi Santo pa~·a ~ue se · 
saiba ·ter ele sido· um dos maiores de• 
votos de Nossa Senhora 
. Seu extra9rdinari9 • gênio, . Santo 
Agostinho dedicou.-o inteu:amente ao 
serviço" de Deús . e Sua.:. Santissima 
Mãe, É: porisso um dos maiores Dóu- · 
tóres da Igreja. . . 

.. APAH EL nos 
- ' . . 

paraCHAeCAFE 
mOifernos. degiantes,. 
em desenhos originai& 
Nacionais e extrapgeiros 
P.°Qdem ,.,,. a,Jqulridos 
fambém em l lJ l'".lf"• 
n,te,.tos petu••l1la110 Su~a,e'". Suas obras filosoficâs e teologicas 

-são de uma profundeza raras vezes 
alcançada por· outros autores, Com 
grande ·poder" .de sintese, tomou as 
doutrinas dos .Padres que .·p haviam 
precedido e os elementos assimilaveis 
da filosofia pagã,. oe-· . hannonizeu-os 
em um corp9 de doutrina, creando 
assim um grandioso . sistema de. me• ·, 
tafisica cristã, que tem: influência. sin• 
da em ·nossos dias. ·· 

Das ·93 ob~as que escreveu as mais 
edificantes são, como mostra ·o. Padre . 
Vieira, ·"As Confi.ss9es" e· "As Retra
tuções", Na verdade relatando na pri
n1eira' dessas opras pormenorizada .. · 
mente· e cóm juizo mais rigoroso. que 
o jwzo universal de Deus, 05 gran
~es· pecado!! que •conieter.i, Agostinho 
persuadiu .. eficaz· e superabundante
mente com seu exempJo, aos · h,;imens· 
a se confessarem. E isso é. àinda mais 
admirável se considerarmos quànto se 
pejam .os ~antos de seus pecados. 

. Jfoa 2.J. de Maio, 80·90~s. raulo 
• . , .. i,, • .-, 

bré familia dos Béniti. ingressou na 
· Ordém · dos· Servos da V,irgem Maria, 
Foi Geral de sua Ordem e negou-se a 
ascender ao Trono de São Pedro para 
·o qual fora eleito. · 

Se ·~enquanto Prelado, nã.o só quis 
dar exemplo c;oín suas . virtudes, se• Faleceu em 1285,· sem nunca te1' co,-
não tamberir co:z:n .·setts.pec:ados, con- metido .pecado .mortal. 
fossanc;lo-os: enquanto· Doutor não s6 s. Bartolomeu, Apóstolo · (24 de 
qu~ dar doutrina com· a sua ciência, agosto):- nasceu em Caná. Segundo 3 
~enao ta:nbem com Oi! ~us . erros e · _ o'pinião comum este Apostolo é aque-
ignor_an~a, retratal'ldo-~ , O,, que .fez te· jovem Natanael, apresentado a 
~e livro_ das Retra~çoes, _Para ~e Nosso Senhor por S. Felipe, e do qual 
todos ~s modos amplificar ~alS e maJS disse O Divino Mestre que erà "um 
a gloria. de Deus:. Ut_ glorif1cent: ,Pa- , fi-aude." Priigou a Fé na Aral,ia Fe-, 
trem yeat~, . qu1 in . eoelis. ~t , co-. verdadeiro israelita, no qual não ha 
mo diz V~eira em um-. Serrnao. que liz, e foi esfolado vivo {ou crucificado. 
pregou sobre. o grande Doutor. . · · 

No a.no de ·430, pela prim~i1q, vez S. Luiz lX, Confessor (25 de agos-
desde sua conver;;ão o: Santo sé ·ale- to): nasceu em 1215 e, aos doze anos, 
grou, ~stândo triste e enh.1,tada .i lgre- . foi elevado, por- morte de seu pai, ao. 
ja. ·t: ·que Ilesse ánó:terminou seu 'exi• 'Trono .de . França. No seu go~emo, 
lio' na terra e .foi êlé: recebido tia glô- grande ·:foi · a. ·prosperidade da . nação 
ria da casa paterna. ' . Gosava de universal prestigio ~ntre os 

Damos abaixo ·unia resumida noti• 
cia·da ·vida·dos Santos que a Liturgia 
Romana comemóra na semana en• 
trante. . 

SS; . Timoteo, Hipólito· e Slnforiano, 
Mártires (22 de agosto): Timotêo 'é!e 
Antioqul.a foi martirizado . sob o im
perador · Alexandre, éril Roma; no sé• 
culo VI. No mesmo dia, mas:·em 225, 
em Hostia, o Bispo Hip61ito recebeu a 
mesma gloriosa· coroa. Ainda nó' mes
ino dia; e cerca do an9 180, · o adoles
cente Sinforiano foi decapitado em. 
Autu~ ·. . · · 

S; Felipe Eenício, Confessor . (23 de 
agosto): 11ascido em. ,Fl1>rença; . ela t)O• 

principes cristãos •. embora . tivesse fei- · 
w . poucas guerras, toc'las vitoriosas. 
Infeliz nas duas Cruzadas·· que orga-· 
nizou ·para livrar a Terra Santa, fa-

. leêeu em 1270. Foi uni dos maiores 
reis que a Cristandade· conhccéu. 

S. · Zeferino, Papa e Martir (26 de· 
agosto): sucedeu na Catedra do I'es
cador à S. Vítor. Colheu a pàlma do 
martiri.o em 217. 

S. José Cjllasanz, Confessor (27 · de 
agosto): nasceu na Aragonia, -de fa
milia· nobre e . podérosa - Fundou· a 
Ordern ~os· Pobres Clérigos ragulares 
-das Escolas Pias da Mãe de Deus. 
Morreu com 92 anos, em 1648. 

Ref~re-s~ : a, umas obsei:vações .fei
tas pelo Sr. J. Meria D:tvis, qce _:i.o 
todo estc-re três meses entre nós~ por 
conta do· ,4:International Missionary 
Council»; 

·Eis o artigo: . . 
Como o • Protestantismo falhou, -

e cdmo está tendo sucesso - no ·Bra
sil Catolico Romano~ foi na-rrado 1ia 
ultima semana· por um homem que 
irnvest1gou, .. Tendo passado tr~s. me~ 
ses,t)nd.942, .no,BrasH, ~r conta do 
«Inte,:nâtional Missionary Couhcil»; · 
J. Merle Davis reúniu as suas..éibsêr
va~ões num livro.: «Hów the Chnreh 
Grows in Brazib (Inter~atioual l\ffa. 
sionary Co_uncH; PalJel' $1, àloth 
$1.50). A ·¼ua. esperam;osa .conelu-. 
são: Nô Brasil, o Protes'taritismo está. 
provavehve11te crescendo ína.is .rapi
.damente do. que em · gqalqmir putro 
país,. . · 

·. lliigas e~ti:e si, que só têm de comum 
, o odio .contra Roma 7 A nossa uni

dade e a nossii. tranquilidade poli- 1 

ticliís .estiniam assim ·mais assegm·a
das f ·A: nóssa ·salva~ão ·eterna mais 
garantida'/ 

,Ond~ porem fica pateute a nenlm
ma convicção religiosa do l\Iisfo• Da-. 
,·ia, ó .. quando ele declara só acrodi> 
t:at• _no futuro das igre,iai rurais, oor 
lidarem com .ignorantes. Então ~lii>
ter· DaYis crê sinceramente numa re
ligião. que· não resiste, segundo as 
suas proprias palanâs, às criticas 
dás 'pessoas cultas das cidades 7 En
tão .ele prega uma .doutrina· que sahe 
sem · dE/fe·sa t · · Ha 53 anos,. o Brasil. rompeu as 

. suas. ligações oficiais· com · o Catoli-
cismo, abi-indoo país aos óutros crc• E quando ·Mister Davis ·fala ,1e 
dos. O tr11b.a!ho .de· duas· geraçeõs do pregação·· 1hissionaria, sente.cse · nele· 
missionarios . protcs~tites • gan4011 o funcioi1ario de uma grande or;p-
ccrêa de 1.000.0ÓÔ d~ adpetos par!!, nizaçãó. Não fala de forma<_:ão reli-
'°ªrias Igrejas,. a saber:. Lute:ra.nn~, giosa,' nem· de cara ter, cómo era de. 
Batistas, Metodistas, Presbi~eril!-nos. esperaras~, de uni ~inissionario», mas 
Congregacionistas, Episcopalianos, rio ·bom· nnll\ero de .. agregados, das 
Pentecostes. 14/15 do trabalho . faz. igrejas financeiramente independen~ . 
se numa faisa de 300 milhas de Ia:i-gr~ tes, dos colegios. m9dernos; ·etc. Num 
que se estencle do·Rio Grande do Sul momento em que o mundo todo prc-
uo Pará; a. pequenii porcentáge.m res- cisa de. uma, rcfornia violenta· e .com• 
tante, laz.'.se nas vastas area.s r\lrais; · pletá. M terreno moral, e de uma 

. do foterior, yolt11. absoluta. a Deus e à sua Igreja, 
O aspecto urbano é esplendiâo. As que vem Mister Davis fazer com i!.s. 

paroquias de cidade· tem gra,nde n!l• suàs ,observações religiosas vazias tlc 
mero de agregaâos da' dasse inedht, ·espl.ritualidade? · 
são fina11ceirame11te independentes; A ·campanha· protestante gira, co-
têm escolas. modernas, dirigem e)tt,.m~ mo se .· percebe por esse .artigo, em 
SOS trabalhos sociais e de' recreação. torno do problema do ouro .. Os paí-
Na secção rura.I,. o quádro ê. menr,s sel'I éatolfoos siio pobres, é niio têm 
confortadqr. umil. ·.c'asa"· da Biblia, nem querem 

Pro.cura, então, a AcadE;mla,M;u-iapa,,/1. Rua. Bai:ão-de Para1~pia• 
caba, 50 e deixa o ·téu nõme. E' urria questão di:Í.dlicipllna à Autoridade 
Eclésiastica .. Não tardes. pois, os, Tiros terão·· inicio em· Setem.bro· pi-óxl-; 
mo! rer~ a . vantagem de· inúmêras orações. ~ boas·. obras. práticadas por 
.tua inten~o, .. durante o .tempc>. e.rn que es,ti~res.af~tado d.aaq,ngr~· 
çãô. alem do olhar •. paterniit da . Autoriqàde. que .. ze)ài'â :pelps .Jt\teress,es 
de tua alma durante. esse período de afastamento' das· práticas habitúl!iS 
da vida mariana. · ·.. . ·· .· .· , . . . · . · · 

. 1NF9R11/-Çô~ P:ELQ,. ~~QN?,: .,3·,i~Jl5 . .·, "'··. 
• ' 1 •'·'· -~. , • 

E-Jl N'A SlClLIA 
A Igreja na. Sicília .- •que . te,-e · Fenícios, g-regos,: :.roma.nos, vau• 

suas . o);gens em São P~dro, São : dalos, sarracenos .é normandos,, to• 
Paulo e 11or· <li:icjpulos ·imédiàtos ao .. dqs· .pelejarâm sobre. o solo da Si. 
estes aposfolos --" · çompre~nd!) 9ua-: cjli:i.r ·ª ilhl!' estere sob. os m~is clie 
tro provineia~, em ii.dição à .Arquj- .".·.~.riQ.S :domínios e .fçi .a.nexada ·a 
diocese ele Catunia, as ·Dioceses: de. diversas .nações, incl.usi\"e a· E!pa:. 
Acircala. e Pia11a. dos. ,;Albo.neaes, e ul)a, . Os +oriiànó:;; óbtiv-0ram .·€€11 

a P.relaúa. Nullius de. $anta Lnci.a pr~meiro triunfo : navll.l. · na ba.~lha 
dei Mela, que depenàem oire.tamcn- · ·· ele l\~ilazzo, •na· COl:'ta ;nort~··•<4 .Si~ 
tci da Sànta Sé. A·Prm,incia do: Més- ,. : ciliu, no ano 260 .A..C; coincidindo 
sina te1~ as· Dioceses s11fragaucaa cioril ela o curso· ela .primeira. guerra. 
.de Lipari, ~icosis ·e Patti;. a pro~;. f'úr_iica .e .9 :dcstioo. d.q liiu.nao. 
viucia d.e Monreala. as ,te .. Agdnon:. , SeculC>fil mais .. · tafq.f qua.~do . José 
to e Caltanisetta; ·a. ·prov:-incia;' de . Bonaparte -0',}fol'at donünavam Na
P.alermo, cornpreeride as de CÓ(alÚ, .. pqlesuoi;.cçriiê1~s:do se~ulô'XVIII,. 
1lâzara dei Valia; e Tripani ;· e Si. :u.. fa.milia rénl .-cJ.e, Napolcs r()fugiou• 
ráo,n;a, 'a antiga, as Dioceses de ~e. ná. ilha/sob a 'p1"0teção .da ard 
Caltagh-onc, Noto .e .Piazza Arme-· mada inglesa •. · · 
rica. ' Oá gregos· .deixaro.111 uma. · iuarea, 

1':ntre os primei~os'. cristãos: qn~. ipdelevel •na' bigforia Eelesiàstfoa e 
sofreram o martírio na Sicilia, · fa- ~écul!Í.~ ·d~·· 8icüf.iL !:3U::i ·~olotii$ação 
lasse de Santa. Agàta e Santo .Eu~ começo.ú.aó: r~dôi do àno.13/FA, C. 
plio ,em Gatania e do, Santa ·~ucia. 4uando en~o'.,vivia1~ 'atgu~_S'gregos 
e São Marciano em Siracusa. úa ilha,·: no tempó · da · guerra de 

Diimn te as .. escavações. feitas l'e- · · Ttoya: . . . 
ec11temente para â:J-,rigos anti-ae- Córitu<lo él~ t)0~es· -d.os' pol'tos priu. 
reos, descobriu~se,,nas, .visi1;ban~as . eipài5. ?º )argo' da· costa.·. sfoilialll\ 
de Siracusa, proximo ao sepulcro são .. de ; origem fenícia. : G.oJa - o 
de Santa Luc1a, catâeumba.i ,até eu- nome. que repetem· agora· os noÜcfo .• 
tiio ignoradas. ri,,;>s de. cyerrà. +- foi. funda.d<> '.pelos 

TRAGIOO·LUGAR · 
atràir'· ministros por meio de boas 
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sil está. nas. -vâstas . e in.tatas.· ateas âcer Q es. Ran os, OUJa v1 a seJI!. - ~ 

·habitantes• da . ilha· de Ro<l~ · e pc~ 
los · .ci-eterises,: ··Os.· .cartagineses; iu
duincl~ Ar.uilcar ·~ Arifüalf ca_uiuirà!ll 
is .. maiorc;s a·esuniõcs eátre · Off gre• 
gós,, Depois' da: conquista rr;imana, a 
Jatinis::ição. 11a ilha, n~o pot1de. elimi• · · ·tod" d · .;, d1'ca""º por · n · ·, ,,ian1 s1·c10· tlestr. uida 0

. o.u .. d. an. i.ficadas interiores. Mas. dia ele: «O tipo Ul'• . .... ..fl ue . •" • serem · .um~- ., 
' ·1 tros da Heligião. de ;Jesus Crncifi• em. Messina a. Catedral e ,01íti-a~ 18 

bano de igreja nesses lugare.s· não <iado, e não ministros de religiões Igrejas durante os bombardeios de . 
podo· prosperar. No .interior do Br11- • l t· , h · . · 13 rlc Jonlio. ·. . . . · .. 
s. il», .diz Davis, «o povo ó. a.naifa. be- acoiµoc a ic1as e_ umanas, quo tl.Xt• 

"'Cln· 'c"da·· d1·a. ·menos de· •cus "' 'IS Pel·a s11·a naf.u1·eza !!eb. "0 raf.1·~a····~ to, d. efícita. rio,' mal m:itrido; sofren,Jo "' · · · " . · · Q · ue • · - ~ 
de rnolestias endemicas· e paràsif~ · . A unfoa cousa que desejamos ,,fo pela sua posi,;áo · ,Sicília foi por 
rias, ignórarido.· .os priniefros prÍnei- UOSSOS• MnÍgos do norte, ]1estc tcrl'C• muito temp,.-i lugar de desfe<!hos 

no, é tranquilidade parà trabalhar- tl'agiso. A pi·cscnça do vulsão ati-

. JJ,tr poi:. !JOmpleto o ele.m.eµto .~reio, 
de tal ll\aneira que durante•. a· epoca. 
bi!!tmtina ~ colonisação da' .ilha pro• 
grediu faciltUente. 

S. P.EDlW.E.Si PAU~O NA 
SICILIA 

pios da higiene; de serviços i;iaf)iti- 1nos con1 •·e••dn<le1'ro esp1·1··1to ~obr<> vo E. ti1a, u·-, ilh n oom .. o s. eu cum· e 
rios, de aliméntàçãó Mmpl~ta, de · . · ' • · " · ~ ~- "' ... · / · 

· natural- ·pelo·· levantamento moral· o sc.mpre. coberto de ·uc,'e., CÃ_.ig·1·u -q.n.Ja Sã. o Pau.lo., -. l/le.,,"'U1.1<lo "e·. crê, ""' cuidados da, ín.fanéia • .. As casas · · · · ; · · -' · · .., 
são mer!ls · choças, .a.i colheitas cl~- material de uosso povo, e principal- . quot,a, de vidas em foter·valos, im~ '4ete~e·S~ t.i:ês· fli~s· c;u,Sirac.usa. Sã.o 
vastadas por pragas,. 

0 
os: ·ariimnis, mente· pela sua. salvação eterna, e previstos; mas ,tem .i;ido ineoinp·a., · Cdsç>stomo •recorda.:que .. o. 1fpostolQ 

pelli tuberculose •••. Q:uando · os BC• CO)ll a,· grà~a. de Deus, isso está pê;:- . ravclmcnte maior o ten1po de :Como, '<los· gentiós·. pregou na .$icjlia.· A~e· 
minariós brasileitos· de. teologia . re- feitamente ·ao nosso alcance,; peste o guerras. .lriais,: Catarri;t/ i.1P.ssir1-a, . Pále~ó, 

· · · · · 1· • · Girgenti -e Teróraino, se á~hatn eu• conhecerem isso ••• füc umdo no suti . . · · 

·~i;Ki:;::~:~ª~: .::lt~~~i:i:c::i~~ A.· .B· ·A· ·S· .. ,_·l. ·.1.c·A. o·E_ S.1:·.·o l.··o· URENCO, E. ·M·. ·.· ·R·· ·o····M· ··A.··. ~~riL~t:;:.,~u.q.=p·fi.'!:~.f~,:1;:.~
1

~~ 
çõcs sohre dieta e 't!Utrição, y:iô~:ií~en- , !{ ~ 
tos ele · joveI)s, escolas:·profission_ais, · .,A. . cristianisaçãó floresceu. nà: ilh.a 
enfermagem,.. ,finapças ela igre- . Com,. ·relà!)ão ao primeiro ·e já tão delas. ,Ao determinar os sitiós .para des<io 1t ul~imá J)\l,rte :a~ ":sectilo H; 

O. ·.'.:S . . E·N.·S.-1,.11,,A·,-M·E 1·.T 0',S. ·D A ·I. G R E'.J A ·_}a .... parao.eusi.11<>,d.o. dQm.-i:lo Cri.s-. ·fahdó ,}>om.bardeió de Roma, o LE- · el'igir as pl'iineiras·igrejas-deRoma, ,-Pantaeneo;mestre de.: Sa_o Clemente · n . t· · · · · · "' t a· · ., . GIÔNARÍÓ .. publicou• ;portissilpas. no• .nàturalínénte:.:se,:,.esçolherÍím' a.'·q~eles> .foi:. si. ci.li~no, .A. Igreja na_- Sicilia, 1amsmo ,raiar ... ou ro 1a... . . . . . . . • . . 
· · ·. · ·· · ' · . . . , . . .. , . . . . . , . t1c1as, artigos, .etc. Entt~tanto, nao dei- que haviam sido cen. ario· da. ·<"m .. orte de. · :Jiu .. j.ei.t. ~- ao •. Bispado ... <le Roma. tinh. â :1· t.A·S'''.ªi'E-1·s:- :E·:t o· ·o·v·.·E··.·R N·o·s 01·1·-··1· M e·n·101· .. '"·•·.A.·te. aqui o-arhg'Q. . . .·- . ··.· .. ~a·· ,· .. d·e~ 's"e·;:;-·_-;~>:e'r·'e~;;.;"1·1·t·e· ··.'ti:~11sc1·ever , li, ,. ~ ... i - u Utn. martir, OU constituiam 'SUa. tam-<· : dt ··.s-é.des • nos COlllCC,:OS. da .,invasão 

(~ê) Os ensiua,mentos· .sociais 
<la Igreja - tal como os __ exprimem 
l\S Encicfüas Poritiffoias· ..;_. «oncon
traram nina leal acolhiqá, e Unf es
tn~o conci~ucioso, por .pa1•te dos ca
tólí;os dàs Ameri~as~, · escreve ó 
Osservatore Roma.no.: · . . 

. ' 

O ,jornal do. Vaticano, num arti• 
go intitulado «A· lgreja e a Orden'i 
Social», comentoii as· declara<iões di. 
Juntá Episcopal. Admi.úisti·ativa.. da 
«Katioual W elfare Confcrenccl) 
feitas em lfHO, o do. Scminnrio ln-

- , · . .' . . '.'. <Pê,:én,\ÔS, htstimár ime1lsà.facite ~;' Íl.qúi ~-P.r(i~fdç '.'J{.:C.'.JV. C, News ba. . . . . .· . · .. sârraçena. O monasticismo: foi Íli• 
t~t·amN·icano de 'E~tt~dos ·S~~i:~i.~ -. ; ·. tprú' .<lesde~hoso · desse «~1issiJita'.ri,);:. , ·,, ~Wi~e. ;'.1, ·a

5
. ~: : ~~!í, .. :(9rk ~b.re. a Ba~ . A est1;1tura . que no seculo, qpar;o.: · • fri,tfüeiào :úa · ilha. por -são :Itilario 

. . - •. · · .... 110:r:•e-ainAn"ano Infelizmeute a··'· .siu~ .. i;ie . ao µ,\1.1e:11ço, que segun- Constahtmo edificou· na. tumba·-.-de· São · · ·!, ~. • . ·. . . . · · . . ' 
celebrado ·e-m,W-ashmlrlon····oll'tonó·· .· ~ .. -·· ~ v • . ·····". · d. . ... _...,.,.· · -· ····· ·f ·da·- · i. · · mas a v1<la mona,&twa recebeu seu 

. : ? · '< ' ,,·, : . cóndiçiio• de· ,nossos thora.dores· ,dQ; ln-'- . . . ;'_ o: n~:t1f_1~,o e~trangeiro, 01 m · Lourenço, · foi reco~trúilfa ., ·restau.,,. . .. < • . . .· • . .. . .. . . ·' · . 
dó 19L, t .. , - ó • 1 t . b"lh. .. ficada pelo ataque. . . . radll. durante os pontificados de I'elá- mru.or .. · 1mpulijo,_ quat~dp · ~umerosos 

. ··Ao citar 110 artigo algumu:s des-. erior nao · . 1 ea_ mcn e · ri .. ante, · . :Às 5 da. m.anhã c!e 20 de Setemb1·0 gio II no século sexto, Honario ·ui- no . mo11gés , viram-se. óbriga{}os a ilbart• 
tas deda:raçõcs, ,aore~ceiita. 0 Osser-. mas u:1m obseiw~·ça<? de 3· me.~es a~- · ·'.de;,f810/'o ·Papa Pio IX foi despm1:a.:. seculo decimo-tei:ceiro e :Pio IX no donar a Africà·pât•á escapar a: iíwa. 
vatore: «Deste modo, ante os pro- nas nao basta para .de,scobrir ~p:,ttsl '··.'dó -~la•'êxp!osão:; de• annas tle fogo seculo decimo-nono. · . . são··· dos vandalos, Sei's. mosteh-o;i 
blcmas , que os acontecinientoa do as causas dess~ .desamparo,. nenLpcr, ' cleti.tro • da O Cidade. E·rema, que era Segundo P:udencio,_ depois de. -S~o iueluindo · 0 de São ÊlerÍnes éQJ: pa;:. 

. . à ., , d ceher os esforços que cada particit.liír'. ,-palco de disturbioa populare~ .. Oito Pe~ro era São Lourenço Q .sant.t\&·10 formo forâm .fundados· .p·e.ssoahneu• 
presente impõem · · conciencia. os faz, dentro de sUas · possibilidades,' ··a:11~· mais t_arde, no ·epilo~o d? po.n- mais frequentado de Rom.i ao fmall- , '""· · .. - · ·O.- · , · G ·. · · • 
p0Yos1 os cat6licos da America. têm para melh.01·ar esse estado .de cou- ·t1hcado m.a1s lo~go cj.a h1Storia, _seu sar o seculo (luarto. Presentemente é to por eao.. regor10 o.: ran?º• • 
reij.firmado às diretrizes da sua àç:1o sas. Di.,.a-~c ue passagem uo todas· ~ctpo era coµdµzido atravez d~ C1da- uma das setes igrejas que os peregri,. De ,novo au~en.ta~am .. o.J. m.ostei• 
~ocial, de tá] maneira. que as leis e · '::: .. ·. . . · ' q ·. . de para, ser sepultado .na Bas1lica de nos visitam para ganhar ãs indulgen- ros .quando: o islamtsróo- arroJou-so 
os governos peidem inspirar,sc nc- ~s · 11!çoes. .modernas _pos de~r,mn São Lourenço, segundo sua vontade das e constitue com as. de. São :t>e- sobre ;oo l\.lo11ges· 'da Palestipa, Si. 
Jns, ;.o ·dar a seus países a screnida- idcuticos problemas,. nao preci-sau<1o manifestada pouco antes de mon·er. ~;°. ': São ~au.Io,,,as três ,principais ria. e Egito,. N3:~uele temp~ fl. g.rego 
d d o Mister Davis fazer uma viagem no As 5 ela tarde de 19 de Julho, 73 1gteJas.cemiterios ele Roma. suplantou, 0 latim em muita~ 'igni• 

e a pa'.::;, , interior de um. país an11go para de.;- imos depois,. Sua . Sanfidade o Pap~ · jas na' Sicilia. Ouieante uma. época, 
==================================~ Mhrir miserias. Basta-va ir- muitl> · Pio XII se inteirava dos danos 9ca- VENERAVEL CEJ\IITERIO Sfoiliá. se tlivorcióu da jurisdição 

mais perto, a Ulll. dos ·bain•ós pobrt?S sionadoi ~ :são Lourenço éh.trante o . liletropolita'ifa.,. ·de•.'Ro:ma; 

O SANTO-PADRE_ MOSTRA .INTERESSE. 
P·ARTICULAR P.ELO. FUTURO DA. POLONlA 

de Nova York· por c:templo. · homba~dc10, de, Roma. Sem nenh;1ma Foi estabelecido que Sta. Ciriaca, a 
~ · . , ' · • , :. , ·. .. hesita~o, e sem -deter-se a cons,de· üca viuvá romana que · p1-otegeu os .No · seculo XI, ~ão IX hóníeóu ·o 

}" <lepo~s,. a que 1gre~a ~e, refere, . ral.' que, pela primeira vez desde que pt'rseguidos cristãos, e que /:sofreu Cardeal 1Iumbe1'to, Bispo ·d11 !Sici-· 
l\I1ster Dans1 .\ pietod1sta; a pres~ -a• Italla entrou na gueLTa, abandona- tambem martírio, sepultou em su~' lia, apesar de não. poder entrar na 
liiteriana1 à luterana ou à calviili.s~ . Y9 a Cidade do Vatic:mo, o. Santo Pa- casa nos s.uburbios do Roma, em i-lha devido ao · domiriio sarraceno. 
ta 1 Elo po<lo sinecrame~tc crer que ~l'.e toI:11ou seu_ automovel e ~e apres,- Agro Vorano, os restos mortais. de Os; uornvi.ndos ·.Hbertaram a _ilha. f:}o 

Durante · a,:; . ultimas semanas, o qu .. uto a simples gente cfo fó, com ó uril bem para O Brasil ver á, üni- so1.t a chegar -as zonas devastadas. de Sim :Lourenço - queimad.o vivo n9 poder sarr.aceno, ·µa 
5
,.gundA n:íeta• 

Sunto Pudrc Pio ·XII1 em \'Ó.rias OJ3il·. o hc1·oismo silencioso dos seus so- dade. cte sua. J!'é substituída. por- essa. Roma. • . scculo III.· O Campo Vorano, cémite~ · d ' 
siõe~, exi>ressou a Sua amizade pclit · fl'imentos, através dos ~écnlos tem 1;oeira de seitas r País imenso é Po~ Na mesma. m~nh;i de Setembro (le i·io autal de Roma, é. Vi!)inho da J:!a• 'do aquele · seculo; mas eoncedera1ri 
N • p l · · • d · t t 'b 'd 1 J • t · ·.. · 1870. o Papa Pio IX, ·ào receber un1 ·1· · lihcrd.a.de réJf,;,iosà· ªº" ,mâo1nelauos, ac;,i<. . o onesa e u111 gran e .. m ,e- con 1·1 u1 o para o e cscnvo ,·imcn o I I · b , s1 ica. · · "' ~ 

· · · C . ,re_, como e O pi~oprio. · 0 . serro. u, sem. grU.-in de diplomatas que forrun ma- Alem de auar.da·r a~ ·re1i·q·u1·as·. de Restabeleceram· •so· a• Dioco·ses · e · o re,s8e pelo futu.ro d.i f>olonia in1.lc• e conservação da Europa nstã. Im- d d - d :1 .-- - " ~ · · meios e·con u~o, on .. e os po,·oa'?S nifestàr seus temores sobre a segu- São .Lo.urenço e~. restós .de 4 Pa- Rito Gallo-Latino fo1· a•lota·.·1.o··nela.~. 
Pl•ndcute. ·1i. .. noméação <lo Arcebiai,o plornmos à. .Rainha dó Céu, que para t- d 1· t · ·· · , ' u " . c,s ao separa os J)Or < 1s ancias enoi·- rança papal devido aos disturbios po- pas. seín contar Pio · IX; a Bas. iliça ele J'i .. raº. desl!!a~adam. ·. eu· ·te o·s ,p1ona· r .• 
Godfrey como repreEentantç do Va•\ esta. ge.nte tão severamente exp<'ri- · t B ·1 · R 1· ·- e t I t t. 11r.r • " -- • .rncs; em o 1·as1 na; e ig1uo a o~ pu ares, cones ou: t•ºJe · mesmo re- i::ão Lourenço é tambem o Santuário e. as , liori·.11an''os·· ·c.o.n· .. 5· r•or".va"i.»·', · f>U 
tieano J'unto Uo Governo• PofoIJês, o mentada é onti'os .que, com eles; têm p · ~ · • cebi uma · ota do j " ns -0 e 1 · , st· Est - · · · · · · · · · " " " .. " . exame,· orquepo1sv.emcllB.e11pas,o- . n s o·e. o oeg10· e.() .o,·' evaQ;o-.pr1ineiro·ma1-t1r, ·iJ:.~st1.·t.l~" . .:i··.óele.s.iastic.o~ '.··.oi.nô._'p'arte 
toni das difusões· do Vatiçauo 'e o thigado este amargo calix, scjà re• t à · • 0 · t"t' · · r Americano ém que me pediam per · cujas t·eliquias fo1·am'.frazidas à. Ro- "' " " 
dis<lUl'SO ão Sup-io E'ontifice aos Car~ serrndo. um futui;o V, pur com a ,ÍUS• ·. t:!a~a: eclo ~~:;:~:é~al~~~~n:Bibli~; r4Jss·~o. pat'..d armarem-se e .constitui: ma no seculo V, de-sdê Jerusalem, via ÔO$ . nog°-Cioi! do Estadó J) "iHo çau~ 
diais ~ tudo·e:tprf)ssa os seutimen- tiÇa das Suas aspirn.ções e a tnagni. Jica a ·inelhor garanti'a de Í3Ua,Uriicla- ~em-s.e;.os defensores. <l;e, u1i11?a pes-. Constantinopla. . SOU lllÍll1Cl'OSas:·dificuldadeil'.:â·$anta 

· - I · · • · ·. ·, • .- · · · · · . . s9a •. A.md. a · quando .haJa poucos. en. 1 Sé. · .· .. · . . · . . · tos do Sanio I'a<ll'e, · Pio XI , · Por .tude elos scu.s sacrificios, numa Eu- ele nacional de su homoa-en d 1 
oc:tsião da festa de Sto. Euge11io; o··· ro_pa reconstruida sobre alicerces ·· • ··tt ·1 ·' · · 11, •• t st ·"t' e~ a,e Roma em,cuj~s mãos·'11e.sentiria·mais AS TUl\lBAS AUMENTARAM As _controvci-sfas· ccm1··a Sant·a Sé 

. . . . . ., espiri ta, _?.que O pro e. ~n 18~ 0 era· seguro que ,nas destes jovens ameri- O Papa Pio IX reparóü.··· e restaurou ché,,aram. ·ao·.,,u·.m~lo,·- ·1·.ua11,·'.o. em Papa dirigiu-se a.os dezenove mcm• cristãos, e num conjunto de .8stauos b l t O d , r, · (E · d 1• 1 · d · d · ., ., ' u ,ª so u. o na nos po e o erecer. s-: c_anoi;; ec .. me agra ecí ó. s:ua ge;nec. a Basílica, dotando.:.a ademais com os 1713, a.- Si.eiUit'.foi êollfiàdo.·à Atria,. 
lil·os do Sacro -Colégio de Cardiais livres .dos erros e desyfos do passa- se argumento só .vale para. os pro• ·rosa.·ofetta.;_; ·º pobre·Pa:pa, àncíão:não. ;:frescos ele Fracassini sobre as vidas e ·, · · 

R lb · · t · d · · , , · doo de · Sa. vo,,a, :q.u. em,·' ·.<lé.· P·. a.· ',ss1 .. ,e. Ui, oru o.ma .que e ·\'leram apresei~ ,ar o». prfos protestantes; po1'q'tie nit- reali- têm: ago_rà .í.ttn so homem sobre a ter:.. · martirio de ambos os· Santos. " "' 
sctts melhores votos no d.ia <la festa. O Papa concluiu o· se11. a1·~c,1l"SO ·<l d · · · d · 1 · t · · · •· ra em 'quem possa confiar O -auxilio O afresco do autor data do de·ci-o. reclamava direitos reserv~dos, CO• ~ ª e Q .g-i·an 8 ill(l.. sena. ª .1·oca. ua : · · . · · · · " . · · : · · .... mo o" P.·.a.·pa ... D.c."ois. de .. · .ni1.,m .. ·.e. r.·osa,s·,. v{. 

· onomást.ica do· Papa. Isto foi rcfe- dàudo. â benção a. Lo<los os homen~, Heligião . Revelada.: por' ·essa l(\gi~o. Mv:, vir do Cé~ ..... Depo!S de uma terceiro seculo e os mosaicos· do arco " " 
rido pelo. Hádio V a.ti cano como· uma ... lliás éspecfalniente · àqueles qué · so• de seitas funda!llentàdas. numa: Íll• · p~iua a~rescentou. Por?m rec?~dem! triunfal, à entrada' da Basilica pela- eissitude~, . qUe·: S(J compljcaram, ill, · 
dns màis importantes <leelaraçõcs fei.- frendo .. e~tão aflitos e opressos. t . · t ~ h · · · .) · cayalhelros, CI. ue a IgrcJa Catobca e giana, datam .r;lQ s,ecul~ aext,o., ... , ternàcioilahnenté · de .i till .. ma11~irJ 

l ·r· d erpi·e açiao mua;na • imortal". · ·· · · ' · De. pois da qued.a. d 0, Akfm'. .. "." 1,.1.291, ·c.·iuo ·p·.ara. · éo. inprce_1.iµ· e-.!·•~ co1u · ·Ay·ª" tas pelo 'ont1 :i~e; umutc a .. guer, _ · A Ba. u· ·. d. s- Ló ·· ' E. · " -· "~ "º' 
. 1 . d 1 . • ===============;===============:.::: . .. s .. ica e a6 urenço xtra o. l'atriarcado Latino de Jerusalém t.·idão :s. eria'11ecess~1'Jo •ep f1ni· "El'U• ra. O Sauto l'ac re cp orou ·os 111• · ·. · · · Muros· evocava a 'lembranca dos cos-·.. · "' "b • ' · · ·· · · · · " •. ' · ~ • 

t~:st;es:ntº
1;~~:\~ª ciç~~i: :ust: . 1. UV··E· ·N·. ·J-U. DE·. F .. • EMIN· . ·INA·.· ... ·.·•.,, .... A .. ·I·-.· ..... o· ·L: .... f r ... A. . =~!. e~f: i::~~iodo d~)~e~.J~~: ;~~:c~:tap~:~cr~~?1-~~¼-l:t:~ .. t1::~prôÍiliecfoicíífo d~ :hbto)fa.: úa 

nlm sido particulanrnmte. comovido l, (Í a1ites da· êritrada de Tiburtinó, su- durante. os. s.eculos jntei·mediario~, à •t e:tpêdfoão :'Gáribalclina.''d' · ~O,i 
fl(!lus apelos dirigidos .a. ele. ppi· .aqtte· pórtou numeroljas-: restaurações ma~ !fasilica çe s. •Lourénço. servíi.J como l\lil1> (lq~~mbarcóU .. ,ua .!:lfoilü~ e te,.' 
le~ «afligidos -por infort11nios nlaiores · · · · n.arca .o lugar ela tUl'nba de São Lóu- igi-eja patriàrcàl de Jerusalém; 'Nõ Se-. mou. posse d:;t ilha 'para o• i1-iir.-V.1.tor 

º·. àfli,,ões mais .. N>Sadas,· devidô· ª· FOLH INHAS carregará da 'pal'te tlpógrá.ftca, o que t·euço. (. . . . •. ' culo I}Ç (Í Básillc~ 'f\;iÍ '.énç~t~clâ:'í:ten• Emmanuet' ll. Des,de ·entá11 :a~, :as-
.. .-~ ~1gninc.iJràb_a.llío ... bem. ,t,Câl>tldi>,. Q itnd C . ··~Mt' · · .. d · d h. · . . . 

sua .mciouàlidade ou rac,:à, e muita~ Está agora a Juve11 túde atar.da.da · u ··. o- · ons_ .... , 111<? 0 g,an e es- . tro,. ª~ mural as.da 'fqrtaleza:dê Lou- suntos Eclesiastieos de Hicili11 .ruralll 
. . , . . . . . . , . . · . tabeleceu ·a paz para a Igreja e .tornou · reutópolis, pai·a. · .()rotegê-fa do,·s siirra- · .1 · ·. t· h 1 · · · ·1 1 

vezes sU,ieitados ·sem eulpa; tl persc- com às folhlnas 'de· 1944, !i;ste apos- ' SEDE P. ossiv .. êl q.tie.· pela· ·prin.iê!ra vei,· se "ri:. roti.rgami,a;\~O~, ?êij li e ec1c es · a gu. 
• w • t · · - ·tohú'!o "Ue ·li Juyenturlo. vuni far.·"núo · '" • cenas. No seculo ·x1u Col ·cenàrió·· da mas Dioc se · ' ·" d d. · t · 

gmçoc1; oxtermman es»~, . .. , ' ,, -.. ., gissein édiffoios sagrâdos, ele mesmo c-oroàhãó -.. · .. e .. e.lebr.a .• da ... '·p· ~10·· .. l'a· P."' ªo- !l' s ~. ~qn a ns ou ras. .,, · ·r 'd <l · · · · · M, varios atios, tem cóusegu!dó' im· · Apenas. t1.m lotnbrete para os mim- · , · · · 1 · · ., · ~ · " .. 0 

i',m con ormt à o. com um:;i rcpoi:- · aeu exernpo construinao varias igre- n.orio.·m -.. a.e·.P. ie .. rr.·.e.d. e·· .... C.o.ü.,rte .. rt.'.ay, .. ·1 'd I A "· · 1 · N · tiõr-se nos nossos· meios graças ao broa da Juventude. . Neste ano de· · · · · · . fagem rnce i1 a pen genc1a. e.e. · .. o- - 1 ·h . · . · ·. · · · · · . · · Jas •.. · · . . Con .. de de AuxeiT. ", e· ón10 .. · I1riperador .· · · · · · ···· .1 ca1· n o com que· as moças da· ,Juve11- vo111 .eles. · aa.lclar a últlro. à· pa. · rte: do · o· o· ·t· • · d s- ·Lo· · f • · " tieius r-:r.Ç.W;C,,.o Snuto .Pana .. cÍs$e ... 1·a orio e· ao · urenso 01 uma ·de Constantinoplâ ... · . · · · .·· " tude -a cle:se consagram, ,'io ano empréstimo _feito. v;ira: a cou1prâ./da 
·bem claramente <{que não·csquecia findo. ·áinda, a ed!çáo·1.iaasi .se t'X· sede, ,O·que quer.dizer que O esrot.. 'l'anto a B~ilica co~o·o.Cemiterio, 
Ulllll s6 pessoa que esti\'C:lSe soi:ren<1o gotou. E 110 entanto eram as !OH! i· !!O e O· ~e!o das·· ncistas dêvem ·.' ser;. . ··1'USTR·E. p·nE· u· ·oo ENF. E. R.M··o ac).j;acente iie filiam . aos cuidado:l. dos 
e ~fose.iava êhamar e:ei:>eciaJ a~tH;âo nhài( de' lllll tipo riovo, péssoa.1; de b<>J· iiiteúsi!l~clos)iflÍil ~e: q'iié, a9 JlncHir- . ' L: . . - .· . . . ' Padre.ti :c;apuchirthÓs.'· t eostµme: de 
p:tru «a sorte tragica do povo. polo• · .sà. .. E.:itas folhiuas ma11uais· confeccio· JSê o anC> pq~~aru .elas fe11tejar à ·vos, . 'I'.eY& laá·ga.. i·epercusãão nesta· ca· quem visita ° Cemiterio,. .deter~se 

A t J d - .na(!'"' c·on1. multo .... 0·0 10·. sob'·· or·1e111·-.,. s· e·. dhftu·itl··~ ··de su ,; · , · ·. . , · . foin .. bem .. -~i'il s .. ã. O Loure.ril-o. e orat. _;:,e~ nos, que em o ao se~1 rc c,r rnv,:oes "'º 0 ~ ~ . · "' ·'"' · • a, c .. sa,· ··p1fa1:·a·'nolfola. da. enrermidad\a ·asi las.abnas de .seus. :mortJs. . "' . 
poderoRas, está sqjéito às' vicbiffu- . ·gtlo, da, . Juventud~· pt1la casa !loca, 'T'odôs ôs movlm~ntos, pois. qu.e· ;.i ' Vciíi . All>erto. Ja;sé !]onça1..-es, l.H~po . A. Basjlica s .. e cnch.·e. ele ·."ên. t~ º· ~pe'! 
d.· . . ft· t. ·- a· d·. , 1·• . agradaram multo. Neste ano vai a Jin·entude fizer com tina't!dàdé iie .. ·.lJ.·'.o.cc"ª.·n· 0 , 11.,,. L,.1,,..:11 •. ·a"o·. u 1 • .,t·o. q·u···e·· .se ln '" .cse uuaço~s. o. rama.Çl!JQnt(;o ·-Ju,·.·et1tu<1e."at·tar·o·.t1· ..... ,.,.,.011·s'·e1•v·a·n· ... · ....... ·. . -~ .,,,-u., •"' .ciâ ltnle.em 2.de Novêmbrô,élia 
d N. 1 · 1 · h' · • • ,w ~ ·nngàrlâr ctonttUvoir·para a sede.de- ·,enco.ntràréolhido.·ao·1'avi1\1ào .. ;lioe· ' f" · · · a. g'llerra mgnem en<:o a 1~to.r1ri do,. por.eril,.· seu .tr:., dici·oiial bo·m'.·"'"~· v· · . t · ·t .d · 1 d. · .·. " ao~ je1i! defunto. s ·.~ .... ·na.·.·· vl!S ... p.e·.r.â.:.·da 
d .. ·r., . (' • _. . .. ··• . . . " .,~ 0 em·. er· o o ·apo o e· seus · mem . "ttolar "D.r •. ·.Tin.ic" .. ca.. bl'aJ"· n .. a· .sede· f t ·d r .,Á · · · ····· · 

a, ~,uropa ,r1sta ... poue 1imorar c,u ·~o.· Novariiente 8; casa Pocá:I -i;e en· bros, · · · ,. · · · · de "'sua,,diocese,· .., . , . . ·esiL .. e•. ou.:.s os Sat\tos; qua~do. o 
.esqnec-llt qu11nto os . 8•:ntos Polont!• povo. de Roma adorna . suas tumbas. 

h • · t ,, t · t l t · · · .·. • Q Uustr.e · enrermo, que é unia àas Não se deixa uma· slo delas sem fio• 
SPs, Aro1s, es 11 .. 11 n ""' p· 1n e <>e nats: veneraridàs. personalidades= do .!!1pis· res; nel'l,l tão, tip~i;o.üri1 'iió;"d,ó,s.àlise-
têm ,,nntr.ih11irfo. ,rara o.· patdrni\nfo ···o· . u· . R. o· .. · . CAUTELAS 00 MONTE DE SOCORRO · .'copaqo li{. 'a.ct. on.". 1,e.mbo. ra· n.atu.ral. ... da .. h. ulta ... d .. o··s·.·.·fJ'n ... ·.·se··..., uma' ··.··,p..,,;c"e· .. :·.P·· :.'lo··.·:... e·· s-· · ·t 1 rl '". · ··., · ·'· . ., ·, .. : .. · · · ·.. ·· .. ··.·. ·- JOIAS USADAS E·SRILHANTES .. :.: "' •· - ••· ... ·.,,. ., e:::piri Ili! · 11 r,iiror>11· ·" ril'l: mum.,O,..-P. ·, "'i'ehá, dos · Plrihélrals", tem: o :seu . canso de sua alma. .. · · 

· . Compro pagaudo · o, melhorés prei-1:1!1;'· · · ·dl d · · · •• d · · · · 
.. . . . .· ....... , ... • . . . nome ra oa o ao .,.sta o de S. i'au• E .. ~ .. te ·ª"'· º· aumentaram. ·. ª· S· túmbas. 

,Ruà Alvarês Peitteado,203,· ..::..... D E L.· :M 0.J.N'. A:c·o.· . 'jo, ondê desenvolveu toda á·suá Ú· que serãd' dei:ora.dillí"éf.~· atinas por 
3.~ andar . .....:,__ Tet ·:J.-7720 da sa,êerdntal e dé· Bispo 'da: igreja cujo. descj,.nso se ·~ieva.tá.. üma .. oí;a-

C:atoUca. :çt<o'\: .. · .·.· ... ··., : 

t y " V "" A t V t. ~-. " i;, 
• ei e v e ·1 6 r oo 

ª L ~ G I O N ('.. R . 1 O ~·. 

. -l 

· .. UH PitOl:3LEMA 

ÀI? reYer ·~ historia ciá ·SiVilia, 
cncontra~sc que J$Çll pofo :· séliipre 
aspirou·. a .iade-peiideqoia ou n!gÚma 
forma ·-de govel·no· autonomo:· e 'quti 
3CU.S i11imigo1;1, 3'j)l'ÓVeit.trllUl;SP da:,; 

, . di~i,encõ~. i_trtrr!là3 t14e ··ué tempo;; 
. em. te1µiJlis;: 1,e; ,;i,ptiesentam. 

Qontud1> · custôu 114 anos ao sar. 
r;icerio ·parií llr>í~ii\ii•tàr:'"~ Síeiha, a 
àos :normándos ,: 30-. ao.·. reeu~eri1 .fa 
pari!. n lfütt-cipa. ÜPo!'(h1ri1•11rnénÜ11 a 
.Si~jlia, te:ill•(sidó -~emprii'ifúi'.~h1<t:i; 
Cul()'. ))óderôsO- :pin•i t~do li' NUlréJtO 

â~ :invàp~~' . ~. sob,;~ ·JibnJc/ <t~· 'vi$ta 
pi,!itico; seus Jfa~itinités t~n1 ele • 
n~ons.ti-a~~)iempf~ ~ºP..~tit~ir uni ~e~ 
1·10. J)l'ObleiliÍ;i,. / . ' . . . J 



t.·:·. 
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EVANGELHO 

F ~Ã "R .,1 S'· A I S M O 
DECT!IIO DOMINGO DEPOIS ·nE PENTECOSTES .. 

S;io Lueu, XVIII, 9-H 

:N'aguelc témpo, a alguns que confiavam em si como justos i! éil!Spreza • 
~atu. aos , dentais, ·dis~c: Jesus/esta. ·para bola: '. ~~is ,hob!eJt.S •subir4~ . '!lº Templo . 

":\,làra ·orar: um era fariseu ó ·outro publlrano, O fariseu~ 'de pé;· orava assun, 
int~iormentc;, .,.. Graças Vl)S dou; melJ Deus, porque 'Ílâo soucomo os , outr0J! 
Jtolllens, que são uns · ladrões, , injustos, ~dulteros, nem mesmo·· éomo este pu~ 

.. · Llkano.,,Pois,. jejuo duas vezes na semana, e -pago ó dizimo .de .. tudo·. o que 
possu~ .-:- O publicano, pelo e.ontrario, conservand.o-se à distancia nem mesmo 
'pusava levautar os .olhos para o, céu; mas, batia 110 • peito, ditendo: ~ Meu 
Deus, tende ~ompaixão de mim que so'U P,CCador. -- Eu ,vos lligC> que este vol-

'n - t~u pa~·ca5'1 milis justífic11do, e.·o·outro nâo, porque ttjdo a,qbelé que st·exalta 
llieni: bumilhà:do,' o ·d que se. hum'ijha i;erá ,e~altádo e' , ' : ' ' 

COMENTARIO 

. A lúpocrisia dos fa,riseus se tornou 
. J)roverbial, de maneira que o 'titulo 
,desta· seita se constituiu sinonimo da 
deslealdade mais cinii:a, a quintessen• 

. .· "eia mesmo . do cinismo. Sua . religião 
era 'totalmente externa, contentavam
se' com a execução dos atos legais, 
sempre que' estes pudessem ser apré· 

· :ciados: do· povo, junto a quem gosta
•vám .. de ser, tiq,os como piedosos e san
tos, Erami. ós,santos .oíiciais do Ju
daísmo. Deante deles, todos eram pe
cadores, pois · que â santidade não se 
dignava residir. ua.s ·, almas inferiores 
q~ · a$:· dos Israelitas que hão ti-

·, vessem · a· ,ventura ·de.· se. alçar às al
turas do .seu puritanis!llo. ~ta "mo
desta" .opin~o que, se ,fon:navam de 

. si .mesmos corria p,aralela com o rigo• 
rismo matematico com que pratica
vam a léi. Levávam na lefta inscritos 
os pre<:éito!! 'mosaicos', afim de que 

. 1:<•dos os Israelitas · tivessem certeza 
· de •que :tirih11rn, eles perenemente a 
Lei d~ante dc,s ·olhos. Nos banquetes 
tomavam sempre, os primeiros l:ugai-es, 
e . blateravam contra os discípulos de 
J~sus .Cristo porque não lavavam as 
mãos 'antes de comer umas espigas 
iencont'ràdas ao acaso. Assim exter.:. 
l1an1ente, No. interior, eram, na frase 

·<10 Divino Mestre, cadáveres apodre• 
ciclos. E . istó se· evidenciou, sem ~ 
menor sombra de duvida, quando 
CQnvidou,-oi,; J ésus: a que atirassem 
8,.J)rlmeira·,pedra 'sobre a mulher apa• 
nhada em adultcrio. ' 
, E~a,, a · primeira ,car11cteristica . dos 

' '., ' judeus: : uma réflnàqa hipocrisia em ' 
ciueiitão .ón:M a' hipocrisia é úrn' cri.:. 

· ,me,hêdiondo, pois. que Ms rela~ões do 
· homem :com Deus,. a deslealdade é 

ttma .blasfemia. · 
Juntamente êom esta hipocrisia, ca

neterizava ·os fariseus o , horror ao 
·racioéiriio, Eram homens que· procu-

ravam'no tumúlto ôo multiloquio dis~ 
solver' ·a, lôgiên .. Não davam ârgun,en;. 
tos. Acumulavam acusações sem p:ro
,•as, A parábola, apresentada no evan-
r,elho do domingo'' presente, sublinha 
este defeito dos , fariseus. O Fariseu 
nada encontrava de certo, de verda~ 

· ddro,. co~tra o hu1?,1ilde publicano. 
Neni. o conhecia. Não tinha provas. 
o ' q~e ' não impediu • que éontra elé 
articulasse, acusação. tanto mais' gra• · 
ve quanto ·se perdia·, na nebulosidade 
de uma lmprecisãó muitissh110 \•aga: 
'·Nãó sou comei t~se tiu!,licano!"-

,;, . ' 
' ''. * ·' Não ê preciso. dizer que ;í raça dos . 

fariseus ainda conserva numerosa des
cendencia. l:la :ce·rt.amente piores Cjué 
os Fariseus (é sabido que to!' na seita 
dos Fatiseus · que; os Apostcilos _obti· 
veràm mator numero de conyersoes de 
Judeus); não ha pGrem duvid.a que o 
cspirito farisaico no que ele tem .de · 
ilogico, e, por conseguinte. de hipocri
fa, constitua um dos ·_maiores males 
dos nossos tempos,· Sem adínitir que 
haja ui11a hipoérisia consciente, 1ião ha 
duvidá _ que é o espírito _ ilogico do 
forisaismo .que anima isto que no se• 
cu}Q 'passádo constituiu' o liberalismo: 
uma -intranslgencia · à oµtrance com· 
relação aos católicos reais, ,_que temem 
reallnente a Deus, e procuram since,. 

• râmente servir a lgl'éja, e uma., inex
plicavel tolerancia para ·com os .semi
catç,licos os tíbios, os laxos. os tole
mntes. · - Não . ha duvida que este 
mal - repitamos, frequentemente in· 
consciente ...; causou grandes· estra
gos nas ahnas, pois que as habituou 
it tibieza e mediocridade. Nossa vir,
tude. precisa sei mais profunda .si qui
ie1mos agradar ao . Pai Celeste: "Si 
vossa justiça não ,fôr · inais plena . do 
que a dos escribas e fariseu:, não en
trareis· 1w_ Reino dos Ceus." . 

liDERACÃO MARIANA FEMININA 
S.OLSA. "FILHAS· DE MAR1A JJ/lt 

. ARQUIDIOCESE" 

Sete111bro '.se a11roxlina; mals. qutu· 
::e dias e teremos a grande resta rto 
<llà 7 .qÚe unirá. todos ºª corações 
n~má,

1

• llomeriagem a Nosso Senhor, 
releml:iraudô, o" ,IV Congresso ~u0tt, 
-rí11tlco Na,cion,a1 do São Paulo. Nes• 
à'é · dfa'.-:.: 'fêsta .eia Pàtrta &' da lgre· 
ja .- as .!,'ilhas de· Maria de São l:'a.11· 
.]o. relemb1;ando, o desejo ,.das nossas 
,o;ações passadas, "conce4e1,nos 
:muitos e v!rtµosos, padres ctno<1e1aaos 
todos no Coração E:uca.rlstlco , fie 
Jesus'.', Irão oferecer .. a :5. ,I!Jxcta, 
Revma. n: José Gaspar, a tmportan· 

·' ela. necessarla. vará ,custear, os estu· 
<lÔs' e, ·a formação. de ,um sacerdote 
a mais para o Bmsll. Que pre·sente 
n1ais · digno 'de Deus, poderia.mos ote· 
re<:el' .como agradectmeuto das ·tnú· 
:meras graças reccb.idas por ocasião 
daquele··granutoso.·certa1he de ·fé'? 

Sllll a formação de mais um sa· 
<:erdote é a preocupação de todas as 
Filhas · de Mar-ia; para isso, basta 
1!8 VS\' O ent1.1sla~mo de todas em 
co.ntri_bulr com o seu óbulo, rruto cte 
:muitos. sácriflci-0s, ou as id é!as va
Tiadâs que. surgem. em diversas Pias 
Uniões, o·rganlznudo,se coletas, fes• 
tiva.is etc tudo C<'llll o flm de anga_ 
r!ar· donativos paTa a nossa ·" Uoti;a ". 
:Podêmós fuesmo afirmar que, com 
a graça! 4e Deus, esta tn:c!attva, soo 
a 'proteção :de Nossa l:5cnllorn, alcan· 
,,ará, o seu· fim; as 1''ilbas ·de Maria 

. da.. Arquidiocese de São Paulo.· darão 
. mais, um, padre . ao ,Brasil! 

Dq~A,.IVOS E CONVITES 

Coutfnüándó a rec.eber domÍti,•o_ll 
:llara. ii. "lÍolsa", .. a 1". :'rl. 1•'. assina
la a ,êonh'lbulção de mais duas P!a"I 
Un'.ões.: . 'Eiseola -Doméstica i\laria 

. '.hnaculàda. no· cruzeiros, e Uolegio 
· · · FÜhà's de' Maria Ilüaculada, 100 cru

·2elros.' · 
Estão convidadas a comparecer à. 

às l8 ·horas, .uma solene Hora-Santa 
será. pregada· .pelo Re,illo: Padre Dr, 
Eduardo ·Roberto, Dirétor da· J!'.1\1,1<', 
Caritará o Coro das F!lhas de l\1ai'Ú1 
·de Santana.. · ·· · 

RECÓLH IM ENTO 

Domingo, .dia 29, às. Filba.s · de )\la• 
ria farão,,.ifo .Colégio, Assuuçko,- um 
dia ·de recoÍhlmentt>, COlllO JlOS anos 
anteriores;, Neste dlâ. real'lzar-se-a 
a reunião· mensi.l da l<,. M. F. no 
mesmo local.: Nossas oraçõe{! sei-ao 
especialmente· :pelas vocaçõe~ · sacer
dotais. 

A . PROPOSITO UE ''CHAVES 
'no ·-REINO" 

"\ . . 

Depois de "Cidadela", romance que 
poz em po,lvorosa a classe medica pela 
critica mordaz que faz · de certos es
culapios, tornou-se Cronin um roman
cista que passou· para a ordem do djn. 

E o}que é mais interessante é que 
todó~ ''os· seus · rÓmanccs . começaram a 
ter grande aceitação no piiblico. Mes
mo· entre catolicos não •falta quem 
aprecie e se edifique com .seµs livros, 
Para contribuir .e1?) parte na aprecia
ção imparcial destas. obras, reproduzi
mos aqui o julgamento acerca de 
"CHAVES DO 'RF;JNO" emitido pelo 
R. P. Wilfrid. Parseus; p1-ofessor de 
Ciência Politica na Universidade de 
,Georgetwon, ·em. uma conferencia 
realizada na Escola de Serviço Social 
Católica de. Washington.· Diz o ilustre 
Sacerdote que o livro de Cronin em 

·muitos pontos choca-se com a doutl'i-
na da Igreja. A opinião do ];'t, P. Par
seus não deixou de causar· grande es
. pa11to ao proprio Cronin, apesar das 
justa.s criticas .dos. · joi-nais cátolicos 
que já anteriormente apontaram os 
pontos falhos de "bést-sellér" do ai10. 

Crê o Pe. Parseus que o sr. Cron!n é 
1·E:almente cat61ico mas . absohitamente 
sem cultura; o qu&· o levou a escrever 
um livro com uma intenção; obtendo 
fün totalmente contrario. · 

Tanto para escrever _comó· para jul
gar, nada .é mais desaconselhavel do . 
que a. ousad!ª· 

FEDERACÃO DAS CONCREGAtõES MARIANAS POLONIA MAR.TlR 
. SACERDOTE CATOLICO NOMEADO ,quais -Se encontraYa .Lord· Claredon, 1·~~. 

Comemoração do -. primeiro: ani:versario do JV .Congressc:, Eucaristico. Missas em 
sufragio da alma' do R. 'P. lririeu: Cursbio de Moura. N()v() opusculo do R. P. Waf., 

. . ' ~- ·ter• Matiaux~. :Curso ·d~ Chefes 
Conforme . _ jã. vimos . répet!damente 

a.nunclancto, ro1·á lugar hoje, a segqn•. 
da gra.nde 'concentração Mariana na. 
Matrl,?, de N,,ssa Senlíora·. Aparecida' da 
Varr.ea do Ipiranga . , _As 14 ,nóriis, em 
bondes especial.a, partirão da. Praça· tia" 
Sé, todos os Congi·ega.ddii' Marianos d~ 
São Paulo,· em" derna.nda do' Íplra.uge,. 
Cada Congregação deverá Iev.ir 13ua 
bandel!'a.. · 

Mais ou menoS' às :1s;30· horas.' vci:. 
tarcmois todos do Iplrar,gà., .ein .. gJ11.nde . 
p1;oc!sliã<i, para a P!'aç;i. 4~ .. _Sé. tia.zen• 
do âos OI:lbros ó andor com a Imagein · 
queridíssima. 9e NÓssa;' 5enhQra Àpani:. 
cidà, a• Primeira' Peregrirul, do . Cong-rcs• 
s:> Euo,i1·lstl"oi · · · · 

Nossos corações tranabordar~ó de a:fa·· 
grla, de amor e'de Meto pará com· Aqúe• 
la que rol e• rol11!da, pari -fer M'.ãi do nos-
so Salvador! · 

n Ela sabe que. de 6 para 7 de se
tembro, culminaremos . em . demonstra.; 
ção de !illal,amor, quando., à meia-noite 
desse 

I 
ri.la., M mesma. Praça da sé;· nos 

prcõtrarmo:; todo~ os pls de seu Divino 
Fllho, quando rt:?cebe~mo a .JESUS 
SACRAMENTADO e nos entregarmos 
todos a Ele! 

Mãi gueridfssima, Mái da. nossa sal
vação; a razá<> de ser de -sua ·Vida . tol .a 
glorm dô cordeiro de. Deus, o· FÍ!llo n1.: 
vlno Õ.':: suas Purfsslmat Entranhas. 

Como este pensamento nos· conforta e 
nos a,utma. Nós sabemos pêrfeita.men
te que ns M= n$erias não pqderlam 
constituir nunca um · tributo de honra. 
o de amor Agt·e1e q)le foi, é e serâ o · 
Rei do Amo,·. i\q11el0 cujo coração Sa· 
grado ,ESTA ENTRONIZADO EM NOS
SOS L"ID;S ONDE lt REJ E. SENHOR 
ABSOUJTOI . 

C-Om,o pod~rem~. pol,s, deixar de fa
zer tucto o que está ao nosso: alcance e 
até o UUJ>OS,1ve1 · para ri .triunfo Euca.; 
rist!co dAque1e que 'é. a UNICA RAZAO 
DA N•.}SSA 8XiSTEfüllA? 

Ainda agora. acaba.m~ de· renovar o 

NQ.$8. Senhora -~- c'Vid4ó- Ma1mal. pagina 
~05-306 , SOlkitr.mos com vivo empenho 
q ué ninguem <le.xe de reza.r estai/ noYe• 
n.i.1. o qll<! seriá lnjtllltlfiça.yel por p.a.rte 

. dacjuP.les que si!' oonsagram. part!cillar~ 
IÍ1ente Gi' NOSõa Senhora. · 

.... No eila M do corrente, cÍomingo, às 8 
horas da 111a.nhã. na· futura.: ca.t.edrM de 

· f';ão P~ulo' â. Praça d.a Sé, havérã m!s· 
sa em sufragto 'da.· abna do noss'ó tão 
caró Fu.<Íte eur111no devendo compare• 
cer. e romuugl!,r . todos os Congregâclos 

. de São Paulo: con\O é de$ejo de s; Excía., 
Revnia,. o Snr. ·arcebls;» Metropolita.no, 

._ Se\·á. c>flclarte o _Revmo. Mónsenhor Jo• 
. .~é ·Maria· .ivlvnoo!ro . DD. Vlgarlo Gei:al, 

.. 'Nenhmn congregado poderá. _faltar t1. 

este ato du fé a caridade, por intenção 
de quem re,nto trabalhou para a. nossa. 
santif\"açáo N'l terça-feira, (:lia 31 dó 
coriemn, · a Fedt>ração dai; congregações 
M<1r!a.nas- n,andarií rezar,· nà · Catedral 
l'rovlsll' ja,, . Igreja ·de santa Eílgenla, às 
8, horcµ: ·.$ n~nllã, nússa de, trlgesirno, 
dia , pa:·a a qua; .s~o · convidados' nova-: 
ntento todo.« os Congregadós de São 
Paulo, }. Fe:dtraçãu Ma.rlaM espera ·e pe~ 
de· a . ,,.das o Congregações do Interior 
que maildcm l"\tar missa. em sufragici da 
àlma tic P&dre·_Cursino com comunhão 
gera!. · 

OURS~aDE CUEFES 

Continua em pleno desenvolvlménto 
do,pMgrama l Curso de Chef~ mantido 
e organlz.!do pela FC.:.emção. · 

Já ,o••am. cl'tdes duaa aula.t;, .de sort3 
que ahda ha t.empo ·para· que se possa 
lmcre:·e' U?!1 ~·anc!c . munero de candi~ 
dat:oii, ,t'lue ·~lc1tn~ari iiú.'?IE""<>S de a.u1as 
· sufic!e1 re& ·p,.ra llabllltaçâo ao exame. 
G1'8,Ç~ a Dew de.sta .vez iul!cteveu-ae 
um .b<im ~un,!'rc ··de c;ongregados, que 
tlemnni,:i'a.m rtests formJ.· uni grande ln· 

tera= :po:t· tittl curso de tão releva.nte 
ilnpor.ancla • q11e era -tão caro ao Fa· 
dre Curs!no, o' programa é dndo exclu
sivame1,te reg:mdc · os Iínos de formação 
é!o Pe. · Wal~r Marw,uv · s. J • 

., Par~ lmcrever-st· ne~te curso ·é. ba.s• 
tlinte: , rr,,1r.ar~".e,· segunda-teu-a. às 8,30 
·horas t!a 'lOit.? -na sede da Federação,. à 
rua. C<mdr ~ Sarzede.s, · 100. Nilo ha. 

' de.spess. de 'especlt a.lgumá, ' : 

LIVROS l>E 'C'HArd.~DA DAS .<;ON
G:REGAÇÕES· 

Jú. tstãó à ,·E>nda. os' livros de chama.• 
da das Co1.1gr~gaçõe:1, <1Ue acabam de ser 
·liµpres.<ios e Que serão vendidos a. Cr$ •. 
15,00 (quln~- cruzeiros) cada um. os 
.ln~rcsar.dos deve~ão pi:ocura-lo na Casa< 
Santo Antonio,_ ru:i. . Qulntino .Bocaiun, 

l11AIS Ul\1. Ol'USCULO DO PADRE . 
MARIAUX 

.Mttls um excelente cpusculo da. serie 
do ."Formaçá.J" a.cabn. de .publicar o R. 
P, Wa!ter Ma.r!aux, S. J., , incansavel ba
talhacl:..r pai. '• à causa do Má.rlalllsmo. 
Os . Úv• oo já. pub~cadOli constituem · uma 
precícsa da.diva. para. <i formação· · de 
Çongr,·q~ções e congr<1gados no :aras11. 
Agora · lança. ele Cl "Compendio para , o 
exa:no de ~dmi'lSão dos.Congregados Ma
rianos" i;i um · opuscub que· contem as 

· norma4 pa-a.-J vida religiosa. e moral dos 
candid>itos_ o., conhecllnentos indJspen
savels !, r:,speito do moviménto mariano 
em geral . d-;i estruturu da.s c. M,, da 
co:1sag,aç5.o a 'Maria., d· organização do 
movl111tnto maJ"lano e d~ deveres do 
COtlgl't·gado. 
• Este op11f.Lulo deverá constttúir um 11.• 

vr1 !m(,pa,·av,:). o JiVl"ll de cabeceira de 
cada con~ dll Sersí posto à· venda. 
dentro t:le brt:ves dia,• 'Só temos .mna. 
r.xpreis.~ão riara a:gra..lecer a.o Padre Ma
rfaux mil.l:s· este . livro e deflnl~lo: e~-
1,>l~nd!:io! · 

~~~ ~.i~~ ~t-~s~r~_~::~ttE::; · V,f RDA-DE· IRA· 
p;u-a i:ossà e8peolaJ SenhOra, Advogada. · ~ . .· . ·FARSA AS; . RECENTES 

ft:EtCóES REALIZADAS NO MEXICO 
e MM, e só seremos dignos filhos de tão. 
ext.re!l1.(.,sa · Mãl ·58 soubPrmos nonra.a
di~nar,,ente • .;eu Filho, Para Isto, de
veme>i:· trabalhar com todo o empenru: 
poss\v('I para aue • na grande comunhão 

da; hon1~ns. na noite de. 6 para. 'l do se- .. Os j(jtna,S e: r~vistas . mexicanos - de rbcratica. confia.. na Indiferença -<10 J)O• 
t2mbrl) O numen dos que vão part!cl- j 1h . A-' ' +A . J vo 'e ·n·o seu 6•pir. ito· ~esian· ado ..... ft re-. j im 1., o passa.uo· ,evan-m-se. com. pa a- = ,. ., ,,.,.,. 
pa.r ·:-. Banruere Eucarlstlco seª po• vr·as e11erg1·c0 •. contra. a•• eleições' para 1st · · ,,,A · • tlt itente e granr-io'i<. seja digno da come• - u v a recor:wa,, que nessa mesma· a U• 

· , 1 nf d deputados e· aenadore:; federais, ha . de de · indtferen<ja. do· po,·o confiou .a 
moraç:\o cla.q-.iele completo · tr u o, 0 

· llzad · · te is " 6 · o· !ta.dura,· ~. ·Justamé.nte· ·por· •-·ft colh· . eu-. pouco ,rea as na.que pa , · ""nun- ~· """' 
CORAÇAO ·~JUCARISTICO, na mesmà ciando a tmorallda.Í:le que nela.s impe• a de surpreza a revolução de.1910._ A 
data , ao ane, pqR.Sado. 

. rou. pu~lica.ção mexicana admite que o Me• 
. Eête triunto ~e> será pooslvel coiu ª "O 4 . de julho ultllno floou celebre x1co "nece.,slta de educaç~ âemocra• 
coope,ação d,~ Nossa Senhora porque Ela, no Mexlco ém ,virtude do ato ma·Js an- tici, e, por isso. não dá ao congresso 
qua partkipo11 e.tivamentE da vida do tl•deinocra.tlco que · ~ · pode. :conceber: . a itnPortaricla que· 1ha •devia· atributt". 

. Redentor da llunv,nldade. no seu a.mor a:i chamadas .eleições -pa,ra deputados "MM. acrescent~, ·a sltuação,em 1946 
!nfinit' P~'ª C()m Acju,N que é a. In- e ·senadores, federais", decÍarôu "Hoje" não será. à. lllesma": "nosso povo gos-
finlta Mls,;,rlcordia quer participar sem-· . a .. .vi:tiiclpal · rev~ta semanal da Capital ta de co11centrar todos seus sonhos e 
p~ de tudtl o que redililde em ·maior tttéxlcana, 8 . a.spi:tações _em tom".> de um. só homem" 
GlorlP, <le Det:s na Sa.utllislma J:;uca.rls- · "A facção burocratlca, que ·ma'neja · o continuará assim até "que adquira. 
tià e ,,a Se:.r,tissima Ti·lndade. _a l)Olitica nacional, não obstante pl'es• capacidade para ver que são tão im• 

I'or ~ e oara. inspiro.~ e gµtar 11os.:. . tar•lhe o,_governo._ttma. ajuda absclu".: port;ri~ !.lluicá. -~l,s), as éleJçõ~., Úlu•1/; 
. sÔs''tr.i.l!ábos ribs fes'teJ&i ''coritêrttol'ati- . ta., preclsoü' assàltar' oo postos eleito-"' iiicfpals, quanto as. do' proprio, Pi-~!-· 
vos do P'imefroantvei'&Írlo do IV Con• ral.!I e roubar as•urnaii para ~iiurar;. :d~t~- ~~t;~ubilca..i'A' •v!sta'desmi; 
gresso :ICucar!à4êli ;'NacicÍ'nal, 'itô~ item~ a _ vitorlà: Grupos independentes, qi.u~,1 ~ ,,éo~era4ões-·, ,,.. prevê . a. revista 
trazer,·~º Iplr.anifPiirã:â. m:àçn,'dà. Sé,~ .'M,i:-sà \iniam,' só ptlder!Ün a.prese,n(,ar "Hoje".;... não poderá é:;perar em 1946 
em trhJit&.l próctssão; a. imagem de·Nos•· · =i)'niá,· ·op:islção · desarticulada·· 1 contrii a e._.mesíne. paz otaviaua que reinou nas 
sa ·eo..,tiora ·'1ip1tr~cid1i':''.'~: .~op!á;'''f!él da· re!erlda CÍt<:çãó. o poso assufu!u uma: ,pseudó-elelções de 4 de Julho .. ," "A 
quo se ~euérá. 'n;i, ~aslltcii, <l.,: ~pa.re-, a~!tudt desengana.da; abstencionista. e. iúta éíé 1946 .será • ardua. e diflcll". 
cida., . _ . .. . . _ . . ,, ' inerte". Por fim, . conclue, "deve , ser eictmta, 

Com proftlll~~ pezâr, ,P?r«im>.não tere,- .. 'i .Q. l,IOVO mexicano, que te~á'que aguar- Bºk â !àbr!ca. de imposições", ;'porque 
mos m&.ts a 111centl:van,nOSSQ ;entw;~mo:, · ,,,qar ,áté 15 de as~ proxuno,, ~!a: ~- qual}do o de.~contentamento p:>puaar 
àquela' fÍ.;ura. empolSll.ÍÍ.te· ,e· apostollca' ' ~~. "q~m"' ganhou as_ éleiçóe~ •. pre- se desenvolve e n_ão pode se' mal}ifes-
qu~ foi e _nosso Diretor; ,, qúerldo Padre. . , v~ a d!1Cisão do Colegio Eleitora.!, ,,com tar com votos, manifestar-se-á inexo• 
cursino. l?rostradu agora. " .eternamente 11, mesma· atltude'_lndiferente e fria. , a. ra.velmente por meio de .uma re\·olu• 
acs pé,s de No&.'l . senhora, ele -confia firma a . revista , citada.. ç1ío." 
em no.sscs Psforço.~. e hoje, . certamente, Mesmo jornais quotidianos, . que, não _ Descrevendo os tres grupos que fn-
ele qtwrert't ver o tliunró de tão excelsa estão Ugadós a qualquer. partido; co- tervieram nas eleições, o Jornal "E,sc~J-
MãP-, ,'r.essa. procu;i;ão que era t~ dele! mo o "JJ:~celsior'', "Novidades" e. "O . e.ior"' .. cita. "o velho Partido Revoluclo• 
~ honrar Nossa S1mhora era já um. me~ .Universal f.ora.m unan!n1es . em a.fir• 11al'lo Mexicano, com as ·pren-ogatlvas 
tiva suflc!ent-1 e tastanté pata o empre• n1ll.r. que· as, eleições foram uma. Yer~ de todos· os grupos que ocupam. o po-
go do maxin11) d<> nossos êsfoi-ços, temos dadelra. farsa.. . der, . tais co~o a de contar como ade• 

· i.wóra mais uma. obrigação ainda, e é · Segundo uma declaração subscrita· . rentes seus '._todoa os cidadãos que te-
llão 1esmereC1Jr .cios ,esforços ele .. quem pela Confederação Na.clonai de Orga- nham algum lugar 1,0 governo naclo-
s2 consumiu para à gloria .qo Marianfs- ntzaçõe& Populares, pupllcada. J)l)la _im• _ nM, . regional ou municipal, l)UÍ,is aln~ 
m'> no Bra..s1•., o :padre Curshto, prens~ mexlca.na, .. aflrma-se que o Co• da,. co:111 os· grupos ~Indicais · que vivem 

Que nenll\'illl congregado, que preze lcglo Eleitoral. apoi~f Os que , trlUl'I• do. favor Oficial_ e dos atuais ll'.'ssuidO• 
t l t1t ,0 pclm neça em sua éàsa ln- faram nas eleições. cie acordo com a . res de terras. sujeitos ao PRM., e., por 
d~ferei~;e' a est: pt'Oclsão:I compa;eçà- lei''; . imparcialmente,, :;em . odlos · nem ultimo, com toda ·a.. popul~~o · 11,}dlge-
mos em ,nas,,a campacta a; esta defüons- rancores. Os 27. cMtdida.too .inde_1!1n- na.. que ,:iempre serviu de massa. de 
lração de no~.so el'!tranhado ám'or à Pa• dentes .resolver.em recorrer ao. Pl~sl• manobr.a . para cada grupo no poder, 
droein-, do Bra.sU. pa.~a. sua. m:ilor· hol'!• .dente ·Manuel Avila Cltmacho, ao MI- qualquer que fosse sua. tQeO'log!a, cujos 
ra, para. Olor!e. :de Jesus sacramenta- nlst-ro do , governo e ao Presidente da membros, . contin'!!"1n · sendo, . como . lla. 
do e · pal'a. a, coroa de triunfo do, nosso Comissão Permanente ·do . Co~gr~. cinquenta. anos, monarcas do Direito 
Diretori para qUe se Msegure que o Co:Ieglo E• Publico" ·e párias, pior que escravos; 

leitora! dé a todos 011 casos a. devida. do Direito Cl1'll ". · 

NOVENA DE NOSSA. SENHORA 
APARECIDA 

Lcmbra:noJ a todQS os Congregados 
Marianos que S S. o santo Padre trans
feriu a festa de Noso.a,' Senhora. Apare• 
éida, Padroeu·a <lo :arasil de 8 de Maio 

. pa~a 7 de Stitcmbro fazer,do-a c.oincidlr 
com o ,li.a.· dr ~.M.a .. A .novena, que está. 
à pagJr.a 313-314 do Manual, ,terá inl• 
cio n:> :lia. 29 do corrente. Lembramos 
·ainda. oue no dia 30 do couente terá. ini• 
cio tambem a novena da. Natividade de 

consideração. . . Alem d~,; "blllosàs e mofiriai;. forças 
Entre , os candidatos tndependent~s esquerdistas, táO. àesmoritlizada.s que .só 

qu~· · :;e apresentaram às eleições ·. f!gu• puderam apresentar tres c11ncUda.tos 'em 
ram catolicos proem!nenks, entre. eles, toda ·a. Republica", o "Excelsior" cha-
Efr11,hn GonzaJéa: Luna; Bernardo . Elo- 1na. a atenção para. o terceiro· grupo 
súa, carlos Septlen, Miguel E:itrjl,da ilnpr,rtante, constltuldo pelos ca.ndl· 
Itúrb!de, · Lufa Ca.lderon Veja, 'Trlndiid da tos da. Ação· Nacional "dos quais, d!• 
Oarcla e. tuill de .Gaia.z, pe~ncentes à_ ·!l'a-~ deles o que dlssér; 1,ão sa pode 
plata.fonna. da. Ação Nàclomil, que o- negar que representam_ uma. opinião e 
rerece uma.· emen® ·ao artigo 3.0 da que def~dem um programa que 'é o· 
qonstituição Federal, violador da. li• anais sedo qu~ já se opoz ao:; atua.is 
berclade de -educação e ao artigo· 130.0 ; monopollmdore.s do p0der". · 
restritivo da ·uberdllde. 'religiosa. SegU11• o' !'.Excelsior" conclue manifestan-
do informes . da imprensa procedentes do que "apontaro.s e.sses êrros,; é de se 
de diversos I distritos ca1cull\•se que ai- esperar que nlnguem queira voltar . a• 

l\'iiNis°TlÍÕ .. DÀ "'." EDOCAÇAO NO NOVO . presentante ~ai do. Rei . George, V~, 
· · · · · · ,o Frlmeiro Minlstro .Churchill . e o l\11• 

. GA&INETE rOLoN"tS nistro Eden e rumlm como outro.s ment~ 
' bros _ éfo corpo, d1plomatlC<-, 1'~1'.al?l 

· O Presidente Wiadysla.'111 .Raczkiewi.CZ · com a: suá presença as C"t'lmoniru, g.,an~ 
cJntinnou a Usta dos .membl'os 11omea.·. de ., imponente ,;oleniçlade. uma.·Quarda 
doa !J!!,r& o Ílcwo ga,1,4)ete poÍOl}ês pelo d& Honra; composta,' pelo exercito, peia 
Primeiro Mln!Stro Mikolajceyk. O Re~. martnI.â e pela-. avlaçãô con.sei-vou•so 
l'er<,ndo -Monsenhor Sígll,mund -E;aczyns- juÚtd do à;taude que e.$tltva· coberto cóm 
k1, diretor c'ta Agencia, Cat;olic.a PoloneEa ·a _ Bandeira da PõlOl'lla.. · Sentadoe . Junt,o 
é o atua.1 Ministro da- Educação. · ·· do ·,:,.1tar, em sémt-ctrculo, éstava.m a 
< Monsenhor Kac'eynskl nasceu em Var• viu,'!/; do General ,Slkorskii ó ?fesldente 
sovti. em 189.4: Depois de. ter cursado a · da Republica ~ -· Polonia, os membros 
escola elem•mtar ·de varsovla entrou no do Governo Polonês e do Conselho ?la• 
semJnarlo e estudou teo1ogu. ein Peter~ · clona}. e o gímerai SosnkoW8ki. · 
sburg. onde· s& orde.iou en:t · l91S, e en~ A-.Miss Pontifical de Requ!em foj ce• 
quanto, era' ainda seminarista; ·oi-ga.n!- lebráda. pelo· Snr.' ~J,,po Jooé Gawl!n:1,, 
. zou Juntamente com- os :;eus colegas o· cO:pélão · das >Forças Aqna,w . Po1ones.as, 
Partido Deinocratlcó Cristão, Em 1918 é. o-ciual võou propo,&1ta!mente da India. 
regrusou a Varsovia e foi eleito 'para o para. pi-estar ç, ultimo trl~uto ao .finado ' 

.Sejm corlf!tltucional •Polonê:;. Ele inte:.. Primeiro: Minili~ro .. e CÇ)Dland~te. em 
re&s'<lu-se esl)t:ciàlniente pelos problemas chefe. ô Snr. Bls,po Gawllna {Ol aju• 
do ti:a.balho 'ê na,,orgáiiimçãe; das ativí~ d«~o á~ missa. . pelo :snr. Bispo ~donsk! 
dades profl&slonaü. àlstãs', tómimdo u~ · é . 'OUtrps • memLros cio __ clero poloriés que 
ma parte -ativa '.•na. formação da const1~ . fie ·(JnCO!'.'tra.vani em Londres .. Entre ou~ 
tulçãô Polonesa. e·tià. legii;lação do _tra- . troi;, .,:sta:nm presentes ,no /iantuarlo 
ba!ho. Foi um dos'· primeiros prOllí.Otores O énr .. Areébj/;í)o GodfreY ~ga,do. pa-, 
na Europa. da· lei que. obrigava. a pagar pql Junt1> dó governo polon@s, a sr. Bis-
aos trabalhedêres duraúté o te1:npo em 
que estavam em ferias; · po- M&tthew e o Snr. Billpo Meye1:s, , 

Em 1925 lo! nomeâdi:i ep,i{anstá. pa-. - .• -\ TRAGICA, cSORTE D'AS ,CatAN'ÇAS1 
pal pelo falecido Papa. Pio. XI. Em. 1930 POLONESAS ,NAS. RÉGIOES DE, 
foi nomeado diretor, pela. Hierarqu!à. Po~ ' ' 
l:inesi, dâ,, Agliiic!A- catolica. Polonesa de z.u19so ~ LUBI..IN · 
Noticias e, zelosamente prcmove\t a A• · · 
ção Catoi!ca na .. Pôlonti,. Frequenres . Uµlà das ,.paginas rpais Sàngrentas. e 
vezes as suas atividades jornallsticas ~ .uegrÍIB .deiltll. guerra rerã. a{luelà que oo 
va.ram~no a; .Roma e ao· Vaticano permi· . referir às i,riaiiças. Vitimas inocentes do 
tindo-lhe deste mQ<!o estar em constan- odlo. . germanico, as crianças . terida:S e 
té contato com .a; Imprens:. Catolica de ~ortas por .'bombÍIB, naooidas entre. as 
todo· 0 mun.do._ · niinaa de ,lares deva6tado.s e tetricos -

Fot Intimo _a.migo de Jgnaclo Fade• crianças morrendo . de fome .•. . A-· mJse,. . 
· t d ria (ja. mfallcla durante·& guerra é con .. 

. ·rewski, Ainda del)Ols de, ter rel>en a O a . Sidero ,•o .CO!ilO um. doo_ · horrores._ me_ Vi•· 
presente guerra- ele con.servpu~se em -
Varsovlá· e, quando estava a celebrar tll;vels·da_ sib.i~o e qU&-.at6 aqu1 todos 
missa na Catedral de S, João, foi fe- os ~omba~entes proc\lni.\Íam Jnlll,Oiar. 
rido 1urante wn ataque a.ereo a Várso- · Mas. não pat·a ó ~tema totalltarfo de 
via. Ameaça.do a. ser preso e enfrentando Híttel' qÚe à.os 1.ésassinatos- de _bébé:s, ª"' 
inumera.s dificuldades .conseguiu f!na.1~ 

1 

cr~centa o crime de·envlat .êria.nças ·a, 
tnente escapar da Po!on!a, Na França trabalhoB forçados sacrlflcand~ ÍlO lll• 
f::>1 Capelão .do .Presidente da Polonla e tar do .sangue e da ~ Dezenas de ml• 
membro· do _conselho Nacional Polonês'. lha~s · de · crianças 'polonesa... teem -sido 
Era amigo pessoal do· Oeneral Slkotski deportàda.s'peta o Relchi onde.são c~n• 
e atuava. como seu conselheiro em as• \•ertld<l$ em i;scravos . ou, · às vezair, 
suntos ci.toliéos. . crladõ5 alemães. ?{os ultl.mQs mese:;, pai;• 

Em 194:? Monsenhor Kaczynski fez l!a.ttosi a deportação de crianças <le l4 
·uma via,,oem 'aos, Estados .Unidos ·onde a.nos de Zamw;c e Lublin átlngiu nov![s 
f1.1ndou um sucursal da ·Agenela Catoll•· alta.~:- As .crianças são ammcadas à ·~or• 
ca Polonesa de Imprensa, tim Nova. York, ça d;II;' .casas Ms pais, ·<1a.s ruas, e das 
Como inêmbro' do Conselho ,Nacional to- · igtê!M, ~ ·tnâel! ,que tentam ·detender 
inou .parte ativa .na composição da. no- ils.'filtíM ·e'opõr r~ncta são fllSlladas 
va const1ttiição· Polonesa: ds.Slm como M ocasião! i as;un, que o ria:z:IBmo· prq. .. 
na. prepa.ra9ãÔ · de legislação para a. Po· cede. ; · ·' 
lonla depois da guerra.. Por . decreto do 
Pret!dente· da Polonla fol nomeado Mi• 
11istro da: Eduçação no novo gabinete 
fom1ado por Mikolajczyk, depois da tra
gica morte do falecido Primeiro· Minis• 
tro General Slkoriiki. 

O E:XMO. REVl\10. SNR, DOM JOSJ1! 
GAWLINA OFICJOU AS CERÍMÓNIAS 
FUNEBRES, DO GENERAL SlKORSKI 

Ail 'cerimonias funebres l'ee.lizadas na. 
qulnta.. feira, ,15 de julho, . na. Catedral 
de We.stminster ao General Sikorskf fo
rain revestidas do mais· solene cara ter. 
D!tti1,1tos pficlals ingleses, à frente dos 

CARREGAME;NTO OE AÇUCAR 
. Ténttó .chegailo · ao porto. de l:la_ntos 
um ,grande ca.rrega?h~n{Ô de' ãçúca1.·,' 
desthiado às i-éflnârlas. desta capt-_ 
tal, e tendo· a -Sup_erintendencla dê 
. .Abastecimentos do .Í:,stacto, da·. C<> 
{)rdeÍ!Ação, da M,obtiiz~ão Ecpnoml•. 
c;i, requisltaqo 'iO;llOO sacas das. ust• 
nas do fn,tei'lor, ,continuara. al>undaii-. 

· te. ,{) "stock" 4o j proáuto · em ::ião 
l1aÚlo, 

A flAllf l~O/Dl JUVfNTUDE f RANCESA 
'·· .::: ;_ " . -.-~. , .· - . r; 

Diz ó jJmal sueco, "Rve11ska Da~··, --mba. Como ·não desrein 't'esultado os 
bladet", ·baseado::eJn lnformaçõei .han- ,fl.1'.0~0S, enviados ao qo,..,~ç._ três 
cesas; que as relações entre ,O re!jimE!-. Cardeais í'tt.nceses • OS· Emos: .. fteVnios. 
de Viéhi e a igreja Catolica, na. Frau'- ,, Mons, Liénai-i ·.de üile,, Subard. cÍe. Fa-
ça, têm constantemente · pe<>i:ado . 'nes- ris e Gerlier : cíe' Lyon ~- dirlglrain 
tes ·ultimos tnese& "As dlvergenclas uma· · carta. .circular aos .mem,btos do 
entre a Igreja ca. -,l!ca. e o ·Ooyerno de cléÍ:o.: .· · · · · 
Vichl e.stão cada. vez mais .ten..sas ~. os Nwa carta., a. .convocação para tra• 
j1idtc:os recentes' prenuncl:.in uma cri- . ba.lho obrlgatori~ foi dénunclada · pu:. 
SJ proximl\ ", acrescenta o jornal. ' b!icimlente, . einbon. de · 'llaneira. pru• 
· As relações entre , Vichi e a. . lgreja. dentê. "Deixamos · ás eutor!dadea .legai:I 

Ce.tollca. icm significação especial. Me-, de· n~o !)als 0, _·culdacl(, de .. apre~tar o 
lhor Informado o clero catolico. e pro• aspectQ .polittéo desta. situação .fâs · de• 
ftindamen'te chocado, pela completa. portâç!'les .~,·~ 'tra.balll<) óbrfgat9tlo) 
submis.são de .Piene taval às ex·!gen- más não: podemos .. pei·manecer· · indlfe~ 
elas à1~mãs. ·sente· ser · seu dever rom- rentes ao seu. aspecto · mora. ·e-_ religlo.i 
·per relaçõer. com o· -governo oti pelo so", ·du!!a a carta, "Não- {)(Í4emoa a .. 
menos manter-se a!as~ado dele.. . . celta.r :as "vio!éncl:&s- .que 'por. ·ve= tém 

Nunca. fora aceito o :egime 'de · Vlchi marca.do o emb!IJ'qt..o ,dos trabalhado.:. 
por Pi:\rte ·de, Igr!!ja CatoHca. ~!~uns res., Nem !)()demos . a'éeltat · que ~rta11 
crttic_avam .abertamente O novo regime. cá.teg<>rlas d~. tr.abâlha.dores 6eJalil'. ~u· 

Tornando-se Vlchi cada vez ·, mais jelms a ·condições tàls que a. vida. nu .. 
fascista e tomaI!dO Pierre. Lav~I c,c?nta mana se torria tmpossivel para eles". 
do governo, as ·relações · entre a a:dm!· Está carta r.ão .foi publlcáda ; pela 
11istração e a. Igreja foram se toman• intp~nsa · ç'ontrola<la :,par- V.ichi, ".óecla•' 
do mais tensas. O clero e o.s "jovens ração semelha.nte -d~ Ca~eak ·E: At'ce-

. intel!gentes" de Lava! entravam rre- bispos franceses. retinidos etn t,yon· a 
qu'entemente em conflito a, r~speito da 5· de fevereiro· de· 1.943, foi dada à P\l'" 
educ:1ção da juventude. · Làvitl preten- blfoo, mas deturi,ada- Sabe-se;' contu~ 
dia organizar . uma "juventude do es• do,·. pe!ÓS ,ataques dirigidos ào Clero · e 
tado" segundo o moctelo fascista.· ao · publicados· na . tmpre·,u:a,, colabora.010• 
passo 'que os tradicionais franceses, ' a• nistaí, que 'os próíe.stcis 'do clero impres:-
poiados pela Igreja, • queriam manter siona.ram o povo . francês e·. d!JisÍ~an, 
lnta.cta. a "mult1pl!cldade" (ias ojga• certas dÚvidas ór!gitla,dll4 pela contu• 
nlza,ções de juventude francesas. são anterior . 

Contudo, 'Lavá! só em parte con.se- . Marcel -Dea.;, em editorial de seu 
gu!u realizar. seús planos. A direção dos jornal .pro,-Alema.ilha, "~'L'Oeuvre., 
negocios da: Juventudê .franCESa acha.- mo.strou-re ba~te'. agre&>iVO .conAra 
se agora nas mãos de M. O- Pelorson, os ~lapos , de Oesánçon· e· de ~ayontle, 
um dos seus partida.rios, que criou uma. aos qua.ts acusou /;le · .:oridenar. o traba• 
nora organização da juventude ...; 0S IIW Obt1ga,torlo "usando Unl. 'V0êabUla• 
"grupos nacionais de atividade, civil e rio llurrivel'?: ' ' ' ' ' 
so_cial" - cujos membros juraram H•. A .indignação cfo clero. ·catoliee) t1,ão 
delidade ao Marechal. Impediu que contlnufl.·.-;e de pé o recru• 
· C-Ontúdo, aB organizações da juven• tamento para, trabalho , obriga.torlo, As 

tude _catollca. não forant dissolvidas e autoridàdea ·. •n~lstas · recqsaram atá,. 

· sede dill }'; ·M. l!'., contribuindo com 
·as suas.id~!as para o desem'olvimen· 
to ·da· campanha; aa seguintes ·· l'las 
'uniões: , Santa Isabel, .. Santa Marga
rida· l\11fr;a, santa' mta, Santa Tere
,:ln~a (do· Htgtenópolls e do Alto de 
Santana), Sil.nto '.Agostli!ho, Santo 
Amaro. Santo André, N.• R do Carmo 
de: Sa~to André, Santo Antonlo do 
.Pari. ,.Santo . )l;çtua.rçlo, Santo !.nado 
~e LolÓla, . S~o .E!ernardo, Sã.o Cae
tano S.ão Cdstovão, São Domtngoo, ... s: Fratfo1sco ,re· Assis, S, Geraldo, 

. _s; .Gonça,lo, S .. Janual'io, ·S. João lll:.· 

UM lRllCO DE "ECCLESll" 
guns . dos ,candld~tos ,lndependente.s trás, nem amarrar-se à .pratica· tota-
obtlveram maJor!a de votos, ap~za.r dos llta.l"ir do "carro completo.... que ~ é 
Óbstaculos opOStos. · : e.p1!cavel nos dias de paz, é . perfeita.• 

. :ll:nqu~~ _$lo aguardadas as, decís,õe~, . inepte . · c;ondenavel · ,!).os., ~inpos ela 
,_d, -,.Çol~gjo, EJel~oral, os. partidos iµd!)· . , guen;a •. oo))retµdo para. ... um 1 ,país ,que 
;, ~~<l_~nt!:$ re ; OI!· •1jo1ua!s t~m insMido figura entre os defenso.res da ·dem<iêra.
. ~obr\)i ·'llo; 11,e~klada: de se f!!fO~ .. Ili' ' , e>_'.a. "; "Aconselhamos -· afifula a.).nda. • 

a. atual situação r.de evacuação. da ju- uma oferta dos Cârdeats franceses pa. 
veutqqe da França de Vlçh1 - pelo ra que os grupos dll trabalbadores en• 
menos até a. convocação dos jovens vl;l,do.~ :a. Alemanha. f~m · acompa• 
franceses. r.elos alelll4e1, ..;:. · podEi .~r nhàdos pór .padres ca.toli~s. 
considerada. um nie!o-termo entre a ln• Parece, contudo,- 'segumio noticias 

· t!Íita; S . • José do Belem, S. José_ ct;J 
Marànl\ão. S. Judas Tadeu, S. l,11!:! 
Gonzaga, S; Miguel, S, Paulo do lle• 
.)em, S. Pedro· de A1cantara., S. 'ila· 
:t:ael e S. Ro_que .. . . 

ADORAÇÃO. AO SSMO. SA 

1 
CRAMENTO 

No próximo sábado, di.i 28, uav@, 
t·á Il{l, Iireja de Santa Efigenia, l1or<1 
de. guai:áa. ao ssmo. Sacramento, que 
deverá ser ,.feita por todas aa P!llms 
c1e Maria da Arquidiocese, Das li 

ACADEMIA 
. MARIANA 

'' (Sob I11speção Federal) 

. , .Rua Ba~o de Paru11aplac_aba, 50 · 
· ' telefo1te. 3:1$9~ 

CURSO~: ' ~roped~utic:o. Con
tado? . e DACT(L.0(.,U:tAFlA 

Cu~ de _ Admissão ao· Comércio 
, · de 14 fi:$ IS:30· intéir>arilcÍ!le. · 

· gratuito~ · · 
l\'l.\TC,ICt)I.AS ABERTAS 

Em _Ul)l ·artigo il'Ítitulado: Se o Pa-:
pa de!(i!jàssé, O ulttn10 numero 'da re
yi:;(a "Ecclesl;i," que ~e .édjta, na ei
dade dlf V"Ucano, ócup.-se. de .alguns 

. problemas reJaeionados com. a atitu
de do Sumo· Pontifice com respeito 
a guc1;ra, . . . . . .· . , . _. . 

"Fazem-se · contra··· Roma as mais 
disparatadas acusações .:.. diz o arti
go - ·neclara-s~· o .Papa tesponsavel, 
não só'-quanto ao {µhcionamento ,do 
Serviço .d~ Inform~ções para . ptlsio
neiros e · civis, mas tarnbém quanto a 
propda · paz, que ainda não veio. Até 
~e afirma . se.i: Ele · o responsavel . pela 
'g11,err'a." "O Papa não q\10 .• )' "O Pa
pa poderia fazer isto, . ou aquilo," e 
óutras cousas deste estilo.: "Ecclesia" 
analiza todas '4;'Stás acusaçõês, e. de• 

. rno11stra , que . ,to~s _ li/! intenções . d~ 
· Papa são clara: · sonseguir o quê e 
· ~cm:r e te_!o, Entretanto, ·~ci:'esceqta a 

t·eVJSta, nao basta ·que .seJrun'' estas as 
'.iuàs' lnten~ões: 'íievén~ sir ' ~ben1 

dos demais, r;,:.ra que se' realizem. ' 
Muitos não as querem c:ompartilhar. 

A este l'f,·p.rb só o, Santo Padre co• 
·' nhece as dificuldades e · obstaculos 
: com que Ós homens 'sé opçiem' à.s suas 
·- cletenninagões ~· suas ·obras. ·Em. No~ 
:vembro ultimo. o Erilinentissimo 

'' ' 

CaL'deal Schuster, Arçebisp~ de· Mi
lão, · ocupou-se· .de.ss'es _ .. problemas." 
'·Fez ver que . nad , 'poQia , ~er mais 
belo do que falar-se do Santo Padre, 
e do poder de suas ' palavras, as 
quais, como. as palavras . d,\'! . D~us, 
franscéndem.as. fronteiras "e. '\,'.encem 
todos .. os obsÍaculos .. Apezar i:lisso, no 
mundo dos fatos, . deve--se levar em 
cónta todas as circunstancias. 

O citado arttgo . lo~o se. refere : ao 
labor do Papa para com · os prisio• 
neiros de guerra e os evadidos civis. 
Esta obra, é_ sem duvida. uma, das 
mais nob1·es e proveitosas levadas' a 
cabo pela Igreja ne!t/l . guerra,, Pro• 
V&lil-110 isso os testeniunbos comove
dores que todos. os dias chegam ao 
Vaticano. Entretanto, 'inümeros · obs• 
taculos. entorpecem este. laQor .. ~ra de · 
imaginar-se que obra tão 'benemerita 
gÓ:i:arià do ap'oio de todos 0$ . ambi
entes. Desgraçadamente ,:isso :~o se 
ât Sem nos reférfrmos iá à: êõnscicm• . 
te ,hostilidàde . surgida dó êóritratte 
dos diversos . panoramas do mundo,, os 
preconceitos polemfoos, .,a faltá M boa 
vontade explic~ faejlmérit~. ll "exis
tência de muitos obstaculos.que se in
lerpõem no caminho da obra carlta• 

·tiva.do Santo Padre.'' 

lei .eleitora:i. Segundo' a. lei cananZ11,, a- o respeito a essa. peque11a minoria que 
tua.lmen~ ~~ vigor, dl\do não exlt!r o se dispõe a cumprir com _seus .deveres 
vot9 '~cr,to, :~ faç!I ;ao.· ~tido dontl- dé.flscallza.ção. Seu co11curso darlcli_ca.-
na.11te c'ontrolir as eleições, o))ObdO•Bé . rater nac~onal 1t um · governo qµe, ape• 
t:iot todos os me!Oll, 'quando neces:;,ario, .·. $à,r ·de todos seus esforçós,. todavia l)ão 
à ascenção . ao poder · de seus adversa- \ogr~ . ·evitar . a pecha. . cté gorer.no .. sde 

. rios. . . facção''.-
. Em .seu edltori&l, Intitula.do "Panto• .OS clamores . µnJsp11os da. lmpreru;a 

mina Eleitoral", a. .revista "Hoje" ll,d• mexicana si\o um · gl"ito. de alertá na 
:ver~ que a "farsa da.s. recentes eleições defeza. ,da democracia. S6 ·com - a. rea-

. oferece ''.VÍl:llosÔS ens!niune11to$. que' de• ·umção de eleições justas, Isentas de 
' \'emos aprender. af!ln' de que a& dei- fraude, é assegurada a. efetivação. in-
ç.ões. ·de 194S não levem· o Mexlco_ a uma te((ral de um governo democratlco. 
cá.t(LSiro!e.:• Eni p1·lmcJro lugar, ·o ~o- . As "Noticias Ca.tol!cas", .. de quem 
~~no· jieve yer _"qu~ .o P .. R. M •. é rc-- extra.uno:; as ·informes· 'teima,· nos tra-
pudlado- po1· .. tóda _ à .naçã/). e que já. zem ;ar.tl.léin come11tarios identlcos · dá, 

.não ~ aceito -nem slt'iuei· comei mn orga• ilnprensà · cannder~. Cl'itjcaÍidq forte• 
Ulzador (le. ·pantominas". , Em ,ljegmld0 mente os acontcciluentos . que narra-
lµgàr; 'coitti11Úa. . '' tló,Jo ·~ . "st o sovewo .. inos, · · · · . · · 
pretel\clé tinpor.·gtja vorit,ade n!UI pro,xl .. · . o ~"rime", jornal canadense,· publl· 

'má.s eleições,' 'preé!sa recorrér a pres- éa. ainda. 'uma. estatlst!ca. dé -in~rto$. re-
tidlgitadorei.. mais. tiabeis, porque. os.· que ridos - e . estudantes golpeados dural}te 
rn~µejaf8,,ll'I ,!1,S.: ~lt\mas elei()ões mov;!)l)'I: . ris eleições. 
suas ,m~os co11:r- violencla. isto_ é, ~· Ao. tomar conhecimento destes·· tl'ill• 
t</!°~~ .. e .~t~ •9S• 'espe~O~f/S ffil!,is ln~ 'i U5. acon~clmentos. não. podémós· cléf• 
ge;,,uot per~be1n ,as fra.µdes e o.s re.. xa.r .de manif<'star nossa estranheza âo 
Cú;80$ J1uslon!sta& · que :a . ma.Is nlrigueni · conmderar que eles .ocorrem . em· pais 
em;ana.m:". qiu; figul'a · ao lado dos democracias.' 

:011! ai~c!a ·"ii~jç''. quz a "!?.~'.:~~ l-u.; na lúta contra o totv.lltan;;ino .. · 

!luencla da Igreja · e aa a6plrações 'àe con!tde'nclalé; · que ·numero.ses. · sacerdo• 
Lavai. ' tes· jovens,. com autor~ãc de ~eus su-

Se a luta · pelit. orientação d:..· nova periores . edesiàstl'!OS, _· se· apresentaram 
gerà.ção foi eni g1·anãe part. travada como &rabalhadores ' às .1.utorldades , a-
em surdina, O coi1flito torno11-se ab~It-0 lemãs e foram e'n"'.lildos com seus' com~ 
quando . Lavai - cumprindo· ordens,, da pa,!lÍleifOs para: as fabricas alemãs. A• 
Alemanha - . começou .. um:i · persegµ!- tlnna•so · .qúe sua Influencia contrlbue 
çdo cruel"àqll íúdw~ francese/1,, e es• grandement,o para manter o moral dos 
tl'!l,ngelros. E.sse c1·Jme contra' homens, · fl"anceoos escravos do trabalho ne. Me-
r.;Úlheres 'e · crianças tnocente'i chocou manl1a; 
profundamenté à. opinião publica fran- Aiuda; que à Hierarquia Clatolica.,· a .. 
césa.. Qua.ndo · os 31spos franceses · ·pro- ix~ar de · seW! ·protestoa c<>ll,tn a · po• 
testaram,· Lava!· o.• censurou t·udemen- l,itkll do Governo, c<mtlriue .. ma.J1tet· 
te, dizenáo~lhé.s que se não 111trome- relações com Vtcht as organmições ca-
te~m - na . polltfca do· Ooverno, , · toucas teigas, ern sua ·. gra.r.<1e ·ntaiorta,, 

Varlos sacerdotes que tenta.ram pro- voltá.ram~2ti . completaint.nte contr~ os 
teger. as . vitimas . das perseguições· .de dirigentes tasclstas da França. _Vartos 
V'lchl .e da. Àle.manha 'foram pre<S9s e entre· os ,tnals Importantes gi-upóa w-
envlados pàra 'cfo.111p,s 'de ·coúcentrà- creto11 · foram organiza.doo.. po1· .-membros 
cão. ContU<;lo. numerosos Bispos e ·s/J.- da Ação ÇÍÍJ.olicl!,. " ' ' 

· cetdot.és · não se · debra.rai11 h1t!mida,r e O "C3rble1'8 dU. T~m,ojgnage Cllre-
contlnuaram. a, pre~ contra. a., medl· tl~n", J>Ublll,l8ào durante 1941 ·e 1942. e 
das do Governo ou a. · tenuncla-las em largamente · dbtrlbutdo ná, França. 

.. umas; .i>astorals .. O ·Ãrceblspc, S!Íli<•ge cu stitu!1 uma ·das .maiores contribttl~ 
de Toulouse_ en0\tbeçot1 a. ca;mpanha; çõcs pan,. a 'tormação · de uma nova. 

As -relações en_tre o clero catolico. e tdeolqgfa · 11.nti·Vic.,Lla.na. Quando a 
o . ,, estado·• francês / aJcançara,1µ. um F':'an~ for Hbert.9.da do jugo !nvuot 

, ()~to- >rltlco quando. novamentr imtl• e o. reg~e; tle Vlch1. ·liqU!dado; ~ Ação 
gado pela· Alemanha, · Lal'al p~ .em Ca.tolica. desempeuhal'à provavelp',enie 
execução na Fr11nça .o recrutamelito ,papel. multo,. lntporta.nte, na reconstru• 
r;imi. · t1'aball10 olirigator10 na. Alema~ l\ãQ P:>litlca ~· tdeolo:fca do. pafs. 

i 
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TELEGRAMAS D,O RIO ~GENCIA NOTIClílSA SUL AMERICANAS/A 
OS PRISIONEIROS -DE GUERRA ·ITALIANOS RECEBEM 

NOS ESTADOS -. UNIDOS : UM TRAJ.AMENTO . DlGNO -
DECRETOS PRESIDENCIAIS 

ABRIGO CIUS'l'O ltl~Ul~N·ron 
RIO, {ASAPRESS) - O Pres!clent~ 

da Republica usslnou uni <lecrcco 
transf,erindo 1,ara o domin10 da 1/n!l\o 
o Abrigo elo Cristo Redentor. Pelo re
ferido decrútO, t1ssa trist ttulGãn re<..:'1· 
berâ- uma ,lr.tação anual de 2 milh,hs 
de cruzeiros 1>ara auxilio !l. sua ma
nutenção; ficando o Abr.lgo obrigaóo 
a. amparar e reCo-lhe'r: ,>s: J)obr~s. e me· 
nores desampara<los· :lfUe forem .:enca
minhados pelas autoridades, · 

A VlâCil~M 00 !IIINlS'l'llO DA 
GUl•aUtA Â'O l!lX'l'l~lllOR 

RIO, 1 ASA!'lt1',:5:SJ - O Pr•,sldente 
da. Republica assíni)u. um · decrete) 
:,.brindo, pelo Mlnlsierl<Vdo .. llJxterl<>r, ·" 
11m credito es11eciàl · d& 343-6.85· cru~et. 
ros para as des1,e2as com a viagem do 
Ministro da Guerra aos Éstados Uni-
dos. · · 
A ltElUESSA DOS DIPL0il1A'1'AS l>O 

. EIXO A EUROl'A 

RIO, (ASAPREJSS) - O Presidente 
ila Republica assinou um decreto lei, 

abrindo· pelo Ministerlo do Exterl"r 
um credito especial de 5.231.6H cru: 
zeiros e 20 <-~ntavos i>ara pagameot(• 
ao Loide Brasileiro das. despesas <!~ 
transporte <los <tipJomutas '\l*lmãos t' 

italianos Para a Europa e dos repl'O· 
sentantes do Brasil na Europa, para 
o Bra~ii. 

i,:3lllAIXAl>OIU,:S l'<0311-:AllOS 
RIU, 1ASAPlu,;s:,) - 0 Presld.,n!~ 

da H.epu bltca nomeou os srs. Mar!<> 
s,ward de ::Jalnt-Llrisson ,Marques e 
Gastão Paranhos do Rio Branco para 
exerceren1, em corpissão. re13pectiva .. ·, 
monte. os cargus de ... cmbaixado·l·es i 
do Brasil em Cuba e na Republica l>o- • 
mlnic11.nv.. ·' . . . .. 

VlSl'l'A A CAÇA•SUBlUAIUNOS 
Rlü, (ASAPIU~SS) - O Presidente· 

Getulio Vargas, .visitou, a convite do 
l\llnlstro da Marinha, um dos mais 
modernôs e eficientes "'caça ... tf.U1Jm':l.ri ... 
nos" que a Marinha brasileira possuo, 
o de 11.urnero 3, de11omlnado "Gualba" 
e que- recentemente foi Incorporado 
ao serviço da Armada Brasileira, 

N O T I C 1.A S M I L i T A R E S 
NAo l!A\ERA i:;l!TE ANO CONCURSO 

PARA i!.N(WNHEIJWI! NAVAIS 
RÍO ( .,,;a·PLess) _ - N<• requerimento 

em que o 3 tcn,-rte btav10 Ferraz .Bro
chado <li, Alni~1c.a sot.cltou matricula 
no Clli'!'O ae estagie par? adaptação em 
sui;,ma.,'uo, allm_ de ,1reenche1 cond!
çõc-.· u~ces~a~ia., !Iara wn:is~ão ao Cur-
110 <! > ti:ni,,11h-.trot, N~vai:, o ministro 
Ar!stt,:i-~ Ut1tln"m e .... rou o seguinte 
(le<,pa,:.10, "1,,d .. 1eridc, Nát haverá no 
cor.rentt- ar.o cor:1.nf.so i,ara o Cun;o de 
EngeIUl>.ltc• t-lavallõ,, 

co;,1F.~tOI• Jld)ES 00 "DIA DE 
ca,uAs·· 

RIO (A'!.'Íp~t>M/ - V1>ria.s cerimoniai 
serão •t>~,12-Nlas no dl:l 2t nesta capi· 
tal. dlll co,:·.s:>gNidO a,, Uuqut de Caxias, 
o pat1·:.nl) ao Ex1:rclto Brasileiro, desta· 
canelo te "' nt>rimoniar QU" serão real!• 
z.idas óa \Ilia Milita: . en Deodoro. 

\>ela tn~nhii. apó.• ., t.asteamento da 
J3and --Jra .!l!tciotta em ,,uctoi os quarteis 
eia 'gua.mc:1.0 proet0tl.:,•se•à à leitura 
elos ·b<> ... tiI,• · r:011°rt·tere'lte- cor_pos de tro• 
pa e ~ms•voo à c.s.ta. 

A, ·.• a• va.iat SQlenl.:iades. que ser!<> 
realiz,,.c. as toJa ~ g11arD1çã1 se concen• 
tra.rá ~e oraça ,roIJtelr, &< Qtlal'UlJ Ge• 
n,wa il8 C•1fant:.u10 0,-1,,,oIJarla da Re
giii.o, ~ewi-.J , .a:r>r,a,c:o, nt>.s.i~ oca:;!áo o Hi
no N .t:lOllll-. ~ <1opui.eose promete 
sr~ nd.. tirt r,:i.nttr.n10 pot: cerca de dez 
:n,t, 50,-,,.rt,i, towa.rll.o pari.< n<Jb canttcos, 
se.ido "ªd" wra :ialv, ui' 21 tiroo, En
cen-anur · !)~ tP$tt"JOf o' C!l'culo dos Ofl• 
c!a!á oz V!Ja i>"CJJOrc!on~.rá aos seus as• 
G?•itado,, J :ien,at- uflu.i.'1 da guarntçã.0 
e reisp,,ctfv•<l< ti!mUtas U:1'11 reunião dan
sa. 1te ~os seu• saló& l'Odos os jorna.Us• 
ta~ a::,-..dita-to, 1unto 'ti' MJntsterto da 
G11etri,, tor,Jll c,mvldadu~ para essas fes• 
tlvida~.,-~ 
l\llSM t'liOMOVlDt. PELA UNIAO 

v.,1·•, ... u .. A oos "11LITARES 
me, t M, r· PN' > mn1ovtda pela 

U•11ão l;at'ollct doa M1t1tares rea.lizar
,e-á '11 i,r-•Xl'llO dla t:.i, 'Dia: do Solda• 
do~, .10 C-mve1it< de Sarit.< Antonio, u'a 
2111.s.sa ~e r·1U1,•JalJla O comandante da 
J." R.1 .... ~11 det.e"IJJr.Ct qu,. cada corpo 
se .:açi · 0en•er.,nt.r.• po um. comlSSâo de 
t~ eifl11!a1;. " tsw prur&ll e os Estabe
lecllnet ú» '!'úl'01 <1.nad~ à Regi.ão, por 
tre. ofu:la!,, 
J>lRE'f')I· DO Cl!N'Iit\. OI> INSTRU• 

ÇA( li:U'hUALISADA 
tun (Aqarrtl&' - '-1 ~eneraJ Gustavo 

·cordel"!. 1. 1''a.r.a: to. nvIM.:ado para dl• 
reror ~o h-n1-ro de fLStruçá<> Especia
liz,ada !l:s:;<, ~··Dl.l'< · fklr,;1 sec.lado nesta 
c:a.1,lta... \J~"VI.Wriumento na Esco;a da.s 
AnnM em \';.a M1!1w e destlna.-fill a 
fo,1nl\r e "f"'rí-JJÇUM c«.-rtos especla.!is• 
ta,; ~ ,m,tf!~t>t ,iara 11• nov~ unidades 
i111 armas e '>lirv1çut "n, vrga1dzac;ão. lni· 
el>lJmql'i,e r,,n,•101.arã(. , cur&JS de Me• 
ea,,ico, · .._,n:.18 Motor.-~lt.':o Eletrletstas 
Ge,·a-~ " ~ ,1m tt,t>ll'UE ClrUrglCOS. 

NO BIO O ni:L. Al"l' Ll Nl!TTO 
RI'.l tA.'!ll.,Tt:88, ... t.aicoutram•se nes• 

ta cao t.al o :l()l'(IL.el a,Vld(1~•i Apell Cleto, 
eoD'ath'a.nLP ~ f: ~,. · Aerea, e o te
nente•"Ol"1"," atládor Luyoill l)ayer, co
ln"-llC!UtAl db bllllt !Wl"'lf dt: Porto Ale• 
p) ' ' 
SERA l'B~NS1''t;!UDA PARA CAMl'l· 
'N<4S • li:St (•LA t'Kr;J·AllATORIA DE 

l'Al11!.'ft:~ DE ti PAULO 
RtO ,As.r,1•re&u - ::,,,gunào notlc!U 

prriçed,-ri,.,.., .fle õ .eallk e.sU. ·aeflnitlva.· 
Jllet:tll ,.e!lllll/ da t, lol'IW<lllll'ellCla da Esco• 
Ja i>r,,para1t:r1a "' CM~te: de s. Pauto 

I' 

Exposição do DASP apro .. 
vada pelo Presidente 

RIO, 1ASAPHl'J88) - O DASP cpl• 
r.ou t1Ue c,9 aervtdores publlcoa requl• 
eltados para servirem na comissão 
r.,l:r.ta 1:!ras1 letro•tiol1v ,ana de estudos 
dG petrnleo- de ~et·ão 1>erder o venci• 
rnento do cargo c,u o S11l1tr1n da !un
ção, coutan<lo, vorem, 1111.ra todos os 
efeitos, o temi,o de eo,i'vlco, devendo 
ter tamtJem resguu11a,1a a situação 
1-10 que se enco11travam por ocasião 
da res1,ectlva requisição. A ex1,toa1çào 

-dG DASl' foi aprovada. pelo cliefe do 
eoverno. 

preço das frutas 
argen1inas 

lUO. ASAl'!U1,hl::l> - As fl'11ta& ar• 
gentlnae continuam carl:s11i1n.u1. A du• 
via de. maca. vale Cr$ ao.ou, as peras 
-variam 0,1,tre lla e 2r, cruzeiros • .l!lll· 
tretanto nãu na razà11 1>an1 Isso, pol• 
o.a frutas chega1n ao nossu porto tsen
taf d~ todas as taxa.11 dos res1.•ect1vos 
Impostos. o publico estA sem defeea 
àpesru dos liavores ,:editos pelo Uo• 
VE·rno aos ,mportadores. 

Entrega de credtnciais do 
embaixador do Irã 

RIO, 4 Al-lAPHl!l:-lS) - Foi feita s 
entrega, ontem, ao pres1d .. nte Getu, 
lln Vargns, das cred .. ncia ts dt, M lnls· 
tro Yadollek Azodt, ficando oficial· 
mente estabelecidas as rela1:ões dlplo• 
matlcaa entre o l;!rasil e o lrà. O re• 
vresentant" l;!r11s1ltolro, naquele lon
gluquo ual,i do tia-lente_ Medlo, ê o sr. 
i•in1strn Jnt1.etutm tcutalto. 

Nomeado Diretor de Divisão 
I do O. 1. P. 

RTO, , AS,\' ._,,.;;.s) - o Pl'f!St«1ent .. 
da R,.1,ut,llca aasin.ou df'r.retn no· 
!?-,flantlo ,. sr. lt.,,euu, MHcha'rtu f'le Aast,
s,ara. n i,argo de lltreror da lllvl~A,. 
dO·t,Depnrt::tmPr1to rle lm11r..,nsa ~ Pro· 

· ;pa.1fan<1s,.; v""" ""' vlrtu<l~- d1t nomea· 
<;T10 <lo capltãB Amllcal' r.>utra de .Me, 
u<1zos· .J>ara:_. Diretor ,Geral -cio Dll'e 

parn C:<tm" nas A es~olha ficou resol•. 
vida d~t>Ob d~ Vl.s!ta feita pelo genera.l 
M~.t:ca:mha, rie Morai, 1, o Interventor 
à'~tlPl~ ,oc& : .. c!atiP. 
EXAMI 1,t. 6AftCO OE BORRACHA 

l'~EI.U ... AU(. El\1 S PAULO 
RH' \.f.;_.,P"=- - !:'ara examinarem·. 

o bt't.P. de úOr· act.a n. 2 de fabricação 
n11.cioa,.J e tanr11:ado ~m São Paulo. o 
Dtreto CL , np<'11.t,r,.ria n<.meou uma eo
m•ssão c-:1·1p<,~'-9 dos ,r,i.jores Amauri 
PereirP,, Ht,m .. na~ TnO\.oniv de Mora13 
Q·i,i,dr,,, e r.a111tão Newu I Faria. Fer• 
reira. 
O M1SIS1'1U . OA M"lklNHA VIA.JA 

l' h.ltll O t'J,•RTE' 
RIO (rua,,res..~, - o. a1m1rante _l\rls• 

tit!P.s ..,aiih, ni t.\ Ular dij pasta da Mari• 
n ,,r., A:"11!1 : ,at·a " norubSW do paúi, em 
comparhia do 1><>·1 aj•1uante de ordena, 
cai;,t,ã •· t.{Jnur, lA- Ga.st.ã-.1 Brasil. O MI• 
n!stro ia. ~la~l.nJ:l~ 1ru11,-,c1onará os es
ta. ,e!ç --rnei IA• wiva~ {ltuados no nor
dc.\t-e. ~RS!'ll ~OIIl'' ai: C<rça. da Marinha 
emi,eu,•.tdll, c:o~ serv11;1, de · guerra.. 

FA,,.l!,t;JMJ<:N'Jt: D~ PESSOAL 
DA MAlbNlli> 

RIO (A.,>,J)le~; - t;ti111onne coinu• 
n'cs.çk tP.l•u (JP.1' alre,.,, geral do Pes
snaJ i3 !'.r...i.cu- µara conhecimento da 
M<ir!n>J& ri i<·u,r.,,tr "' Sl·gundos tenen
~s Mi•,rl A coton>·i•, Cavalcante e 
Fl"il-uc·.s,:o Jullf a~ Sll,1·, ~ cabo João 
A ,..g t.~', w,.,e!J:: f o ta1fe!rc. João Re• 
ZCt•de li'1111i.r,w Ntnto, 
SUSl'l<.NSAI>! A:- 'l'R!t.l\SFERENCIAS 

D!! l(f:;1-Hh Ás &F..'.'!IUNERADAS 
Rlu tl\llt µ .,_,:;:;/ - •J Pr~ldente. da 

R•uub, e" !..S:>IDoJv ne.:reto•lel suspen• 
d~11do i;e:,•µ-,r~rbme1.tt:' en virtude da 
at·Jal ·1tuaçiv de gUP.rr:, t deficicncia 
d~ p;w·oat a.• ,n,nsf,1'~·r,cia:, de reser• 
v~s r<l,1,w.1-ra,l~ cc1~: .. u1soria ou vo• 
luntarL,'~ «:t- cav1táes . dt1 primeiros e 
llt'IÇull:l ~ ~.-uent~ do .:.,a'IJl' de !uzileiroa 
DAV~iS 

ltJiGRE<'S~..: \; Di Ul\1,i VIAGEM DE 
lN::.l't:t,,llO. V ü-AL, l't:DRÓ CAVAL•'· 

l;At>i.i.'J . 
RIO tA.~p= - tw:.oa de regressar 

d~ U1l'1J vll.,r_,-1, · Jf tn.s· e~áo à 6." .Região 
t,t'i!tar o g•-ne~a Pedi .... cavalcahtt 

Fata· .d< à re1-wtai;eY'! , general disse 
"v .s1t,i, u~ ~ua, ..el6 e:euerats e as tro
pa., dn 8~-a Hergtpe o, nospital.s ml• 
iltq.re,• as c1rc<11Mcr ,çõJs dt recrutamen• 
to o (.; 1' O H e a a.Ei,etorla de ti• 
ro-1 P~1 &r•c•a a , arte t'urontre1 um ~
rt,, d .. .utam,-nto e "s',Jlç<,'. 

O!ss• al.ll~'b 1.JU• visito, varios Estados 
de om'• t,-:>~ o•.:ma imr,ressão de tudo 
qu., u.~ fo ... ao, vliservú.• O general Pe_• 
d•"v Ca•·alJ·· .,1 nisse qu, vtsltou os na U• 
fra;m-• ·io B,~c acresce1,ianilo "Visitei• 
Ol! P.IT• AraL~jú e adml ~l·lhes o esp!rl• 
to de 1es\, H..ç;,:i · C'on• .irsa.in mas não 
fn~,11u1:im : u<>ix~.i. A~er.tuavam a bar• 
b!'rle Q:un ·Din!.f''ü verc.i.ce!ramente sel
V!\l\cr., se'' nenlJ mna noção dos deveres 
d~ hu••,a 1cJace 
BREVt:TAH\',S 91 NirVOS OFICWS 

11\'lADOltl!S 
ruo , Alla.u-reo;.,• - ·F ~ri.n: ontem bre

v0tado• 91 ~!"' n~tee ~ i.flcial aviador, 
C<JC&.l"Lin<:ll' .1, (UaiOr turma a.té hÔjC 
wAI\ ,:p ~~<•<>la oe A..erauautlca. 

a .-:er•m ,ua teVE' iu;r,., nc, Campo dos 
Afnn.~,,. , cunim CO!·• ~ pr~l}ça do 
Frt>si..ie,,t,, · ,ei,wu Var:r~ m!ntstros · e 
aut.or'd" de>• Na rr.emni. oca.siã<J recebe• 
raw oir>lo:n~. 1 prim~.iot tenentes do 
Pa . ag1.1 .i1,. •.er.i.inararo o curso, 

Isenção de impostos para o 
pescado brasileiro na -

Argentina 
RIO, (ASAPHf,::SS) - A Soclédaõe 

{'oopera tiva dos Pescadores do Rio 
'1<.o Jane li o rec.,bt'U oomunlcacào do 
Conselh" Fe"i81al du Comercio Extc. 
rtor, He~undo a qual o Governo Ar• 
.,çentlno <1e1,ots de entendimentos com 
o Mlnl~terlo do l!lxterlor do l:!rasll, 
,eentou os tmi,nstos para a entrada 
m.1 l{eputillca Argentina, do pe·scado 
nra11llelro. 

Violenta ressaca no Rio 
lUO. tA::;APltt,;:S:S) Fortlsslma 

ressaca varreu _as praias de Copaca• 
t,a.na e l,elJlon, euchendo de areia " 
ugua as rUl¾S adjacentes. Turmas de 
1.rnbalh>1.dorea da Prefeitura estão 
tralJalhando para ,leaentulh,ar as vias 
<lto acesso aquelas 11ra1as, sendo gran• 
•le a qu,intldade de areia J!l. retirada 
e ahida por retirar da Av. Atlant1ca 
e Rua Uelf1m MnreJra; 

Lançado ao mar um navio~· 
tanque adquirido pelos· -

Estados Unidos 
RIO, CASAPHJJ;i>S) - Foi lancado -

10 mar ,nos ll:st111e1ros Prado Uchóa · 
lttsta C:tpital, <Jm 1111vlo tanque de • 
12.00() toneladas, adqulr)do peto-gov.ir.• 
110 dos l!)stado" 'unidos,· O barco en• 
·,entra-se no Arsenal da Marinha .re• 
,ebendo <> eq•1lpamento n_ecessarto, · 

Dispensado daJ funções · 
de Interventor iunto -à Ein• 

presa de Navegação-
Hoepcke . .-

Rro, 1 ASA PlU~l>S) - 0 Ministro. t'!e 
v •açllo resolveu dlftl•en~ar, das fun• 
~Ô<'S de lntMv .. ntor 1unto à Empre~ 
.,.,._ de Nav~1.n1çA<> · lloenrke, em Ei'lorla• 
utopolls, o i:apttll.o 'de fragata Hllde• 
1>rando Osorio ela Silveira · 

Recorde na exportação de 
café para os EE. · UU. 

RIO, <ASAPHESS) _ As exporta
:tes de cafê do Brasil para os Esta
•los Unidos, no mês do Julho, bate
ram todo9c os recordes exlst'cntes 
-i<'•de a primeira grande guerra. Esse 
rato repercutiu Intensamente no mer
<'ado _do pais, tornando-o firme, -vol
t,rndo -a imperar " confiança nos espl• 
c,tos doa-lavrarlores e exportadores, 

Nomeados adnúnistradores 
das· firmas P. Velutini e 
Maquinas Krohn L tda. 

· RIO, ( ASAPHESS) - Por decreto 
elo Presidente da Republica foram no
meados_ pnra -administradores das· fir~ 
1,,as . F, Vefoúni ·. e Maquinas Kroh11 
r.t<Ja., _ de São Paulo, respec,tlvamente, 
os snrs. Hêrman Dutra Hamstm e Ju
l!o.- de _Castilhos Revoredo, 

Dispensa de "visto" em 
guias -de exportação 

RIO, (ASAPRESS) - O Diretor da 
Central do Brasil, atendendo a tim· po
clido da c:_oordenação da Mob!lizaçã.o 
E~ónomlca,' determinou que fiquem 
d 1spensa.<las da extgencla do "visto" 
daqu_elà Coord~nação as gulas de ex• 
fHirtação . de material belice, exce• 
t11ando•so, apenas, os que se reforem 
a laminas de ferro e aço do Distrito 
.li'Ecderal e .São Paulo. 

Autorização concedida - à 
Panair-

Rro • .(ASAPRESS) - o Prf!s!llente 
l'lu. Republica assinou um decreto con
eedendo à Pa.nalr permissão para ex~ 
tPnder as suas linhas a.os palses ame• 
rica.no~ 

Tem novo presidente o Con .. 
selho Nacional do Petroleo . 

RIO, (ASAPRESS) - O Preshiente 
de Republica a.sslnou um· decreto exo
r•erà.ndo a pedido o general Horta 
llarbosa ão cargo de presidente do 
C\,nselho Nacional do Petroleo e 110-
Jn~ando para . substitui-lo ó coronel 
Joll.o Carlos Alberto. 

Despacho presidencial so= 
bre _ aumento de venci= 

mentos 
RIO, (ASAPRESS) . - A proposlto 

ao · aumento pedido' · por alguns fun• 
clonnrlos do mlnlsterlo . do Interior, 
•1ue foram desta«ados para o nordes
te, e· -tendo jâ o cita.do pedido passa• 
d<> pe_las mãos do sr. ·Ministro da 
~·M:ênda, o Presidente Oetullo Var• 
;;tis em despacho de seu proprlo. pu• 
:lho docldlÍI ó seguinte: "O e11care• 
cimento da vida é um tenomeno de 
ordem geral. Nessas condicões devem, 
se :examinar as posslbll!dacles do au·' 
mento de vencimentos de todos os 
servidores do Estado, tanto. civis co• 
mo militares. o ante-projeto anterior 
(oi remetido ao Departamento Admi• 
nli:trattvo do serv:ico puhÍico. Devol• 
vn-se ao Mlnlsterlo _da Faz·enda, pa• 
ra _·que sejam tomadas âs 11ecessa.• 
rias -providencias'. 

Preços dos tecidos· 
RIO,. (ASAFRESS) - Por determl• 

n11tllo elo Coordenador da Mobilização 
Jikonomtea, serll. ·organizada nova ta• 
llnla do tecidos do algodão que deve• 
rão ser vendidos-. a balx.o pre.co, na 
~uai aerão lncluld·os outros artigos, 
afom .dos que jã faziam. parte. da mes. 
nia. Esta medida visa ,.,ferecer ao po• 
vo maior numero de artigos aoessi· · 
vela a baixo pra<;o. 

Viagem do Comandante da 
li -Região· 

,- RIO, (ASAPRESS) - Encontra-sa 
r1uta capital o general Mascarenhas 
de Morais, éomandante. da 2,a Região 
M•lltar. Falando à reportagem na. ES• 
totção D. Pedro II, o general MaS• 
càrenlrn.s d0lsse que permanecerâ al• 
gum, dias nesta capital aguardando 
ordens para partir · com destino aos 
M•tadós Unidos, onde farli um esta• 
gfo do cerca de· dois meses, findo- o 
c;ual regressa.rã no ·Brasil. O general 
t-lascarenha acrescenta que passou o 
C,.,•mando da Região a9 general João 
i°f'relra, Comandante de In!antatla 
l>i visionaria. 

Vencitnenfos dos funciona= 
rfos do Distrito Federal 

·RIO, (ASAPRESS) - Tendo em vis• 
ta a decisão do Presidente da Repu• 
Mica, mandando rever os vencimen• 
tos do funciona.rio federal, o Prof.alto 
.Henrique Dodsworlb solicitou e ob• 
teve autorlza<;ão do Presidente Va.r• 
gas,. para. 1gual procedimento com re• 
la~ão _ aos. serventqarlos da Prefeltu• 
ra, O estudo devera. e.tender d!)- preCe• 
rencia ao .operariado e as classes õe 
tunclonaiismo com atrlbuli:Os modes• 
t!Ís, obedecendo tudo, porem, a um 
pl;,nc que vai ser estabelecido para 
o funclonàilsmn redera!. 

Falta de leite 
RIO, (ASAPRESS) - O for_neel• 

11,entB de leite ll populacã-o carioca 
~Olll sendo 'cada vez mais reduzido 
sendo, agora de 60 a 60 OIO a quota 
do produto destinado a.o varejo. 

A transladação da Igreja 
de São Pedro 

RIO, (ASAPRESS) - Como já. t!Vt.l• 
mos oportunidade de lnform,tr, eerâ 
removida a igreja de São ·pedro para 
o atlnhame11to da avenida Get11Uo 
Va.rgas. O. ato se_rã realizado no dia 
11 de_ novembro, .multo embora jtl. t<J• 
nhàm comecado os trabalhos de esca
vacã.o. Este serã.··o primeiro-trabalho 
no· genero·· realizado no Brasil, em• 
hora J!l. . se tenha levantado um pre
dlo em São Paulo. Os tecnlcos Infor
mam que apesar dos duzentos aoos 
·decorridos · dêsde sua · construção n 
-t!irE!JB ,1m1a of41rece extraordlnar!a 
reststenola. As .14 horas do . dia l 6 

:rmisnsehboi''~eneciltn Me.rli1ho reunl>J .. '. na lgr1tJB da .Misericórdia. a Colegla, 
• da tendo · tmtllo · lido o edital da curto 
. · auspendendo as atividades de cult.o . 

na Igreja d_e São Pedro até a sua re• 
anogã.o para o 00110 loltl, 

Noticias de todo o Brasil para os brasileiros. A Asapress 
_,. a mais completa agencia norticiosa do país - suprime dis
tancias e solidifica a união nacional, tornando conhecidos, em 
todos os pontos do territorio nacional, os fatos de importan-
cia sucedidos em cada um deles. · 

Chegou ao Rio 
RIO, (ASAPRESS). :..:., Deu _entra. 

da no porto '.desta capital o navio 
chileno "Angol", que procede de Va,J. 
paraiso, trazendo bastante carga · e 
alguns passngelroa para· o Rio· ·de Ja,. 
nelro. · 

Denunciado ao Tribunal 
de Segurança . . 

RIO, (ASAPRESS) - .O procura.
dor do Tri!,una.l de_ .. 'Segurança, NaclO• 
t1al apres<intou ao Presidente daquo. 
le Importante orgão de Justiça espe
cial, Mln lstro Barros Barreto, um:i: 
denuncia contra Antonio Nascimento 
Cotas, presidente do Centro- Espirtt,i 
Redentor, com matriz nesta capital e 
filiais em São Paulo· e Santos. O réu 
é acusado de ter realizado assembléias 
ahnbollcas, malbaratando vultuosas 
quantias. FundõU a Sociedade Imo• 
blliarill Mnrap6 Limitá.da, acrescenta 
a denuncia, e ccinsegulu ,a fusão da 
companhia ,de·. terrenos cm o Contra 
de espiritismo, numa ·complicação ,Ila
bollca, protegidó sempre sob a_ capa 
do seus falsos conheoln:ientos do alem 
e de suas não menos falsas qualld:1-
cles de "'protegido 'dos _cspirltos", 

Missa pelas · vitimas 
da _·guerra 

RIO, (ASAPRESS) · · - Celebrou-se 
dia ·11 -11a Igreja· da Candelarla, rnlss,~ 
por alma dos npssos patrlclo:s ·que,. to• 
ram vitimas .da sanha nazista. O tem
plo esta Va 'repleto notan_do•se .a p'M• 
sença do altas ·autoridades civis e ·mi• 
lltares, bem como de soldados· tlo 
exercito o da policia e ·famlllae . das 
vitimas, · 

Decisão da .. Camara de 
Justiça do Tri_ibalho 
RIO, '(ASAPRESS) - A. Camara 

de' Justiça do Traba.lh'o do ,c. N. 'l'.,. 
resolveu que ro- aumento d~ salarlo, 
embora a titulo de gratlflca,;:ã11, quan
do constante, de·• modo· a. se· lntegr,ir -
nã. economia do empregado, deve ~ei' 
mantido, qualquer que sejà a nova IÍl•-
tuação _funciona·! do me·smo". · · · 

o "black,out" no Rfo·• 
P..I_O, (ASAPRESS) . - Prati~a

mente, o escurecimento na .orla mn• 
ritlma cst!l.· send·o realizado Jeede 11 · 
dn corrente. Efetivamente,. porem, ·só · 
de 16 em diante ê obrigatorlo o .cum
primento das deterinlna,;:õés batxad•.1s 
pelas auto_rldndes para. o "blac~-out", 
Aos Infra.tores_ alem de prisão haverá 
multa . de Cr$ 100,00, · 

Regressaram a La Paz 
RIO, (ASAPRESS) - Pelo Clipper 

da . Pan-Amerlcan regressou a. r,.-,,. 
Paz, via Buenos Aires, á. Comissão .de 
Senhoras bolivianas ·que trouxe io 
Rio a Imagem· de Nossa Senhora de 
Copa.cabana. 

Embarcàção abandonada 

Autorisada a vender mate" 
rial metalico 

ItIO, (ASAPRESS) - O alm!ran'.e 
Alberto Cunha Pinto, presidente u>l. 
comissão de Metalurgia, enviou. um 
oficio ao. sr. Paulo Sarrpnlo, preslden• 
te e dlretot:-gerimto ela Panalr, auto• 
rlzando· Íl. mesma empresa do tra:1~.
portes àereos a vender material me
ta.llco,. com o peso de 4.140 quilos, 
constante ·de su·ca.ta.s de metal itmara~ 
lo, ·atumlnio duro e de ferro e aço. 

Julgamento secreto 
RIO, C ASAPRESS) - Em sessão 

realiza(la sob a presidencla · do itlmi• 
rante Oliveira Sampaio, o Tribunal 
Maritlmo e Administrativo julgou, em 
ca-rater absolutamente secreto, o ·pro• 
cesso· numero 753, relatadCJ pelo jul,'! 
Carlos Miranda. Refere-se o -Impor• 
tante' feito ao torpedeamento de u~ 
11av'lo mercante brasileiro, .,,iJ · alto 
mar, ao longo da costa bras!leir>t, 
Alem• do alm.lrante presidente parti• 
clparam dos trabalhos os juizes capl
·tães de mar e guerra Amerlco Plmén• 
tel e Raul Romeu Antunes Braga, "ª 
doutores Carlos Miranda e .João- Stoil 
e. d capitão ele lpngo · curso Frano!s~o 
Rocha, o. procurador adjunto Ulisses 
Gomes Oliveira e o secretario Gilbcr• 
to: Alenéar Sabola. 

Consumo de leite ria capi=
:ta1 federal 

RIO, (ASAPRESS) - De a.cordo c:om 
o Boletim da Comissão· Executiva ,'lo 

· L_olte, o consumo desso pro.duto, ·rio 
·primeiro semestre deste ano foi de 
41.719.566 litros o que comparando 

.com o consúmo do ano passado, P.m 
Igual· perlodo, representa .-0,83 por 
conto ·a monos. Verifica-ao desta for
ma uma diferença para._ menos do •• 
352.237 litros, 

COMANP_O i,8A 2., REGIÃO 
, Deixou-," d1a ,17· o '·comando. da 2.~_. 
Região MUitar, -~ General João Ha: 
tista·, Mascarenhas· _de Morais, que 
estagiará durarità três · meses junto 
ao . estlldo:maior _ , nor\.e•al\lericano, 
para, depois, seguir para· o teairo ela· 
g'Uerrà, como um dos comandantes 
da .. trirêá'. exped!cioúima brasileira. 
A éer!monia: teve uni carater de gran• 
de simpl!cldade, estando presentes 
apenas os ·comandantes de cc>rpos. 
Recebeu posse interina no lugar de 
Comandante da 2.ª ll.egiâo Mllitiar, 
o general João. Pereira de Oliveira, 
que substituirá até ulteriores deter• 
mlnações da Presidencia da Ifopu, 
blica, o. general Mascarenhas ~e lVlO• 
ra!s. · _·O ato. re_ali2o'u-se iio salão-no. 
bre do Quartel · General. --

A agencia noticiosa N. C .. a.caba' 
de transmitir o seguinte despacho: 

piedosa · imagem. 
,To<l,os possuelll . um _ li.vro de ora.• ( 

ções, na maioria dai;· vezes as "JYlá• ,. 
xlmas. Eternas",, de. Santo Afo11so de i 
Ligorio. 
·Conservam.consigo; ,a.lguns·,d!sco>J 

com trechos das óperas célebres e 
isso os diverte imensamente: A Re• 
condita harmonia da •rosca •.. Don 
Giovanni e algumas outras grava, 

"A historia que segue se refere 
a Um -grul,)o de homens que não, pode 
se locomover, mas que não. d_escan• 
sa comodamente. fi a historia de. 
varios milhares ele veteranos · do 
"Eixo", internados em um campo Si• 

tuado a umas 35 m!lhas a .sudoeste 
de Índianõpolls, l<J1s O qne escreve 
um membro do Depart11mei1tQ de Jm~ 
prensa da "Natlonal \ Uatholic Wel• 
fars Conferencc" sobre. a vjsita que 
fe"õ a esses internados: 

.. ~ões são lenitivos muito apreciados 
pelos !tallan.os. 

o mlnisterio de Capelão do Cara• 
po está · a. cargo dg Revmo. Pai Mau• 
ilc!o · Inhoff; da Uarollna elo Norte. 

. 'A maioria dos prlslone1ros não, ra.
·1a o inglês, ·.com exceção de uma 
:palavra: '"Father~, com que chamam 

Para prisioneiro!! de gúerra o tra• ' 
tamento que ret?ebem ·não .. _poderia 
ser .Ínel.bor. Os ediflcio:i que: habÍ· 
tam nao ditarem dos que .hospedam 
os soldados das tropas ·amériCÍµias 
estacionadas na mesma 1ocal!àade. 

Os peninsula!'es têm ao. seu di.!!· 
pôr toda classe de· diversões, espor
tes ao ar Hvr1!, jogos d_e mesa. ·,A 
cozinha é. a mesma que, .. serve as 
tropas dos Estados Unldós. :i · 

Üs .prislonelms italianos tnte_rna.
dos neste campo, são cátôl!cos em sua 
mttiorla quasi absoluta. Quem du· 
vidar que visite suàs barracas: em 
todas elas,_ pendendo na .càbecelra 
dos· leitos,_ havia H.osar1o·s; _ e · nas 
paredes .quadros religiosos, do !:la· 
grado Coração, da. 'Santfssima Vir• 
gem, de Santo Antonio de .Padua' e 
de São Francisco de Ass\s,' 

Euco.nt,rel, .habltancio uma · barra, 
ca, um prisioneiro artista,:.que.- havia 
pintado uma formosa estampa <to 
Sagrado Cora.ção. ·outros CO!l]Pª· 
nhelros, erigiram um ~ltar· uum1-· · 
nado, para -onde toi tr;insla~ada a 

o seu Capelão. 
Em todos os momentos podem 

coljta.r com . J)le,. segunllo. tns_trui;ões 
expressas do comandante coronel 
John Grammll. Todas_, as manhãs, 
às 5 45 horas · é celebrada a•· Santa 

. l\Hss~· na'sala de v!sltas. Nós dias 
sant6s · de guárda e âos domingos 

' Ela é celebrada ao ar livre, tendo a 
freqiienc!a chegado a li8% dos pri• 
sloneiros. ' ' ,, ' ' 
· Mas, o que mais comove: Por sua 
propria _ inic:ativa OS prlslonCIÍ'OS , 
ital!ànos reservaram uma secção- cte 
uin campo de· esportes para a coris, 
truçã0 de um sarttuar10; Um deles 
fei a planta, a colistrUção será ·_ de 
làdrilhos e estuque. _ Quando la es• 
tive, por ocasião de l)l!nlla visjta, 1:1m 

. sargento italiano . Vigiava .a con11trn• 
çíio. O trabalho eta impregnado de 

· amor intenso. · A .capela será dedica• · 
da; à, Santfssima · Virgem". 

A posição da • Igreja . ante o f asc~mo 
Um orgão da impl'ensa americana distas fascistas,. de- di~ldirem essa. 

publicou ha pouco_ o segúinte co- oposição e de illlpedi;la de eongt':i• 
mcntário sobre a posiçiíó da Igreja çii,ii grande mimero de adeptos era 
em face· da situação política da Jtá- criar. uma atmosfera de suspeitá ge-
lia ~ - ralqnanto à atitude política do-Va• 

«Na reconte alocução de S. S. Pio, tiéano. 
XII a 20.000 trabalhadores : italiii- Não se suponha que, os boatos so-
nos, o Papa condenou· a «propaganda bre algumas das àtividadcs preseu~ 
anti-religiosa ••• que circula entre -o tes do Vaticano ·no. campo interna. 
povo e ,c$pecialmente entre 'as, cfas- cional tenham ,deixado de chegar até 
ses trabalhaµoras; a afümação de · aQ homem das 'niá'e. E' portanto comM 
que o Papa deseja a guerra; de que- prçensiv~I. que· às cl_asses trabiiíha. 
o Papa apoi;i. a guerra e forneêe · di- doras, podiam ser' levadas a encar!lr 
nheiro para a sua continuação i Ue ClOIT. desconfian(,la OS desi1-,"llÍOS poli• 
que o Papa nnda faz pela azi>. ticos etribuidos à Igreja Cllt61ica R-0. 

Por trás dessas «calúnias mons- mana, tornando-se muito, facilmen• 
truosas», segundo as palavras. do te vitimas de algumas das histórias 
Papa, não é difícil descobrit a,pe:rita de. propaganda de Scorza. · 
mão . anti-clerical de Cario Sscorza, Esta situa1:âo pode explicar IJ_Ol'• 
Secr~tário do Partido. Foi Scorza que muitos sacerdotes àtam1ritm- nas 
quem, d!l 1921 a 1925, a~rroriio11' o ultimas semanas que precederam a 
Clero na Província cle Lucca. Foi no- queda de Musolini a polit11•a exterior 
vamcnto Scorza quem, cm 1930, co- fascista, para ar.entnat o valor incal# 
mo secretário do Partido: mobilizou culavel dos éideais nadonais_·do po-
as organizações juvenis · fascistas t;0 italiano». 
contra a Igreja Católica Romana;· Ao tomarem essa atitude. seguiram · 

Os padres eram ataca.doá o espatt• o.exémplo de membros do Clero que 
cados; suprimidos os jornais religio- falam desassombradameute, como o 
sos, perseguidas as sociedades ca• pároeo de Albano- Sant 'Alessandro, 
tólico-romana13 •• O ponto princip~I da na provincià de l:lergamo, que disse 
(fü;puta era a educação da g«',rnção no ôUt!)n<> passadQ,. num .dos seus ser-
mnis jovem.· Scorza)'o! detnitido do.· mões dominicais: «A Cruz de ·Cr(st9-
seu ci.rgo como pequena concessão.• · ·Rêi,i"é a'oruz de gancho · ,1'> .e o Car4 

ao Chefe .do Estado do .Vaticano •. _ ' ·dia! Massíino Massimi; Président&-da 
Doze .anos: depois, Scorza , foi . c1e Coh\ii:;;ãc{~ontificia para a lnterp1·..i· 

novo nomeado para sen antigo pos,· ·tâção di.í°~f.)ireito Canônico· que,i·do 
to. A nomeação desse especialista em pulpito da lgre.Ja de Sant 'Andréa 
ação -anti-clerical era aro., aviso e_Ja. em Lfoma: censurou tão violetitameÍi-
ro no Vafüano <le .que a toler_ancia~ te certos 'asp~ctos da política t'ascis. 
e mesmo a aprova1;ão t4cita, dos seus ti, que o. Embaixador italiano·,jurito 
11sforços pacifistas não se deveriam à Santa Sé 'apresentou um pro'testo 
interpretar como .salvo-conduto poli- formal'. O:i jornais fascistas acusn-
tieo para a Igreja em, geral dentro vam certos párocos elas ~andes pv.• 
<la Italia. róquias de «formularrm restriç.-õea 

insidio~as contra o Eixo,. · 
ltECitUDESCE A· CAMP ANRA , 

· De acordo com esse programa, os 
radicais do Partido renovaram re
centemente sua campanha anti-ca
tólica, O jornal ~Regime l<'ascista, 
ele Roberto l:l'arinacci,. em'·Cremona, · 
previniu seus leitores contra. nm . 
«movimento catóHco-ro~ano que,. ao 
lado de católicos romanos· militàntes 
conhecidos, · reune os representantes 
do mundo intelectual e até jornal~· 
tas que anteriormente aderiam : ao. 
ideal fascista,. 

A unica esperà.n~a dos_ propagan. 

Assim é que a alocueão do Papa 
aos ·operarias italianos, . com suas 
alusões à difusão de tenrlêucfas, anti
clericais, suscitou mais uma vez a 
questão 'da atitude politica dos aatÓ• 
licos na l tália, , . 

Fiandó-'sê na nacii.malidadê itli.• 
· liana da maior parte· dos altos dig~ 
1111tarios da lg'T(?,ia. as tor~as . fascis
tas -0ontavam transformar o Católi• 
cismo em (than,l.,ir11nte, de sua poli• 
tica interna e êxterna.' . . . .. 

O Vatir-anci clara,nente tinha· eon
ciGnr.ia dos periiros- í~erentes' a·· tal 
situai:iio. Um Cariliàl ohservou uma 

: ' ' ' ' ' . ' ' ' . 
vez etz conversa particular que ;zvi-

RIO, (ASAPRESS) - Deu entra
da. em São Francisco do Sul, um car
gueiro argentino que, ha dla.8, em al• 
to mar, . recolhera uma baleeira pet·• 
tencente ao navio brita.nico ."African 
Star". A ba!eelrá estava completa.. 
mente abandonada, tendo sido encc,n. 
trada na posl~ãó longltud·e 250, 25, stlÍ 
e ,latitude 470,47, w, !l.s 16 horas do 
dia 14. A embarco.cão· foi entregue âs 
autoridades portuarlas. 

Normas de precedencia nas 
solenidades oficiais em que 

MATRIZ DO SENHOR BOM JESUS -DO BRAZ. 
vemos sob uma espa<la <de t>ámocíles, 
Devemos pois agir 1laut11losame11te 
pará impedir pel'l'i1ii:ukões que, don• 

. participem autoridades 
civis e· militares 

l!.IO, IASAPRESS) - Reunfu.ge 
rio Pala.cio ltamaratt, sob· a oreslden, 
elo. do embaixador· Leão· Veloso; a ce• 
missão criada para eln:t:iorar as nor• 
ma.s de precedencta. nas solenldadPe 
oficia.Is de. que .partl,clp_em autoridades 
civis e militares. Integram a. referida 
comlssll.o os-- srs. general Mar.lo Ary 
Pires, almirante Jorge Dodsworth 
Màrtins e dr, Miguel Franchlnt Neto. 

Trafego aereo noturno 
· para . ~lem . 
ruo, (ASAPRESS) - A primeiro de 

setembrq, ln lclar•se,A · o · trafego no• · 
t ur110 . aero Dara Betem. sendo o. 
Brasil o primeiro pals :da Amerlca de 
Sul a ·adotar essa medida, com. etapas 
em Macel6, Salvador, · Recite, Natal, 
Fortaleza e São Luiz; Os e.viões p:Ír· 
tlrão do Rio a.e 6 horas da mann!l 
atingindo 13elem ê.s 21,80 horas: deJ. ,;'. 
xa.rão ~e1em a.s 24 horas -chegando .ao·. 
t\ló !l.s · 16,40, Os serviços . serão- e:splo• " · 

·ra.dos pela Pa.nalr, '-representando a • · 
,inlclatlva; um grande passo· nó pro • 
gresso <'la Avt!l.Çâo Comerclltl Brasi
leira.· 

A Cruzada de N. s. Hosal"lo <1e · 
Fatlma; continua todos os d!às 13 
de cada mês a comemorar com so
lenidade a Aparição de ss. Virgem 
de · Fatima na Cova da Iria. . 

No dia 13 do corrente, às 7 hO· 
ras, . houve l\li!lsa no Altar _ela l:ll:l. 
·virgem: à noite, · a tradicional · Pro
cissão das Velas percorreu varlàs 
·ruas do bairro, e a seguir 101 rea!i· 

· zada a . Reza com Ladainha. Do 
-Púlplto,,·o t:tevmo. Pe. José Thurter. 
Vlgarlo Cooperador, falou com gran• 
ele brilho sobre essa gloriosa aparl· 
ção. · Atê o dia UI de outubro <'ani
versario da última e.parição), sairâ · 
ll tradirional Procissão das Velas. 
MANIFESTAÇÃO AO REVMO. CO· · 

NEGO JESUINO SÀNTILLI 
No dia ló do corrente. as associa,_ 

ções da Paroquia prestaram uma no 
. menagem cótet1va ao·· ll.evmo, Cone
gà Santllll, pelo 10.o aniversario de 
sua. Ordenação sacerdotal. Na san 
ta missa das 'l horas todos os asse> 
ciados -e associadas .. das lrmandae1es 
co1'}ungáram. por tntenc;ãp de · sua 
ltevma. A missa· cantada (oi cet& 
brada ·pelos Hevmos. t'a(lres- JOSê 
Valerlo e Btb1ano. No altar. o H.evmo. 
Padre José saudou e, ~evmo. Conego 
pela grata · etemérlde. 

1 

\ 
\ 

O homenageado em lugár resel". . tra -· maneira, se tornariam . inevita.-
ndo, assistiu o l:!anto Sàcrmc10 da veis,. . · · · 
Missa, ladeado por representantes l!l • · 
das associações.. A noite,. no l:ia1ao sta s1tn11tã" tle expal'tativa eome-
Parogu!al, ro1 prestada. uma granae , . e.ou a sofre, orná· t'r'an$formntâÓ gra-
homenagem da l-'aroqu1a, ~·ez uso dativa apM .. a rendit;;âo do Fueismo 
da palavra .o H.evmo. Padre ·1·11ur1er à Alemanha. _. · 

Em nome da Cruzada .l!lucartst1cn Tornava-sP cada dia mais·pronun. 
Mâsculina e .Jlemin!na fa.!ou o Cru· ciida a opnsicão do :tiovo. ao regime 
zàdo Hamilto H!ancbi, e· pelas se, fascista As t.f'n<let,r.i11.s ar,ti a_ll'mães, 
nll.oras, tez uso da palavra a· senil o- · o sentimento anti-1.!ut>rreiro e a nos-
rita Jurá.cy Pereira, presidente <la tilidaill' às dirPtivàll do regiml' eom-
Pja União das Filhas __ de Maria· da b' ·- · 

. Paroquia. H.evresen_tou os nóinens . tnElvamcse para . tornar. qtja.si msu-
da Paroquia, 0 congrégiao l!Jdóm portável o sentim,mto · de opressão· à 
Barreta. o Coro l'aroqul,at •.. sob _ 11 religião O clero em seu contato· diá. 
regencia. do· maestro Uagnorie, exe- , rio e iritimô eom o povo. mnri'ifestâva 
cutou lindos .nomeros sacros. A ee- ·essêS sentimP-ntoi, em· publico. Esta. 
i;ulr o H.evmo. l'adre José. ti,z. orer-- . tendí\nrin tornou-sr pro1?rÁissivamen~ 
ta ao Revmo, Conego Santllll, do tta- te mais forte nó decurso dos três nl• 
malhete ~sp1r1tua1, tendo 1:1·. H.evma. _ ,<timo~ _ anosi. 
com grande emo.ção, recebll'.lo eesa · · 
expressiva nomenagem ;tão a1ncera · · 
dO!l Paroquianos do llraz, . . . · 

.lllucerrandO a -reunui,o - o · Revmo. 
Conego agtaaecéu . vtsfveünentê -co, · 
movido, aii man,resta~ties,, 

.Na Sa.nta MÍssa cantaúa., as 7 110- · 
ras de boje, na.verá comunhão gerai 
por tntonçâo do lievmo, ··l'adre' t:Jan• 
tllll. 

. FRACOS• 
ANEMICOS 

'TOMEM, 

-Vinho Creosotada 
·"SILVEIRA .. 

Grinde T6nlco 

CASIMIRAS, B R l'"N S • L-lNHO S E -A VI A"M',.E--N_t··o S. • • 

[ 
'Só 
'LARGO S. ·BENT·O, 

V EN D-AS 

CASA ALBERTO ... ,.- .· ·- , ... ' .. ;,• 

40 - (S~_- _PAULO) :-: 
\ 

R •. FREI G AS.PA:R, 39 , ... , .. {SANIOS)1 
·) . . _. ,· 
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ASSlNAT'QRA ANUAL· 

Noticias . selecionadas·· do :BRASIL e do: Mf.JNDO 

LÊGlôNARIÕ 

N otíc,i as dos 
AUJIÉN'ro DEl vi,,xtbIEX.'i'OS J>.ÚlÀ 'súiis'l'rf~-~o rAHi: ·0 oC1ül 

::OS sgJtVIDOJ\ES poiii;;s•r,U:1ó::<t 1 
.. :nJ:i<.tf.'..P. ,Jj;. s,.S.O,/l,··.< ... A'!;;.-1.PRfiJSS.) ... ;_ .. : .'.tI. ~ 

RlsCil<'E, (ASAPRÊSS) :·.;.,; O .tnfei';. · • 
vent1r AgairleflOn'·,ifogalhâel!I_ ;enviou'· .. tuif .. gr:tnde (Ü>!Jerivolvimél'lto na zona 
o.o · De1>artamento . Ad1úlrilst.fat1vo ... ··.do' . L,~i>i,anç;,._ .. na.. explóraçãc(dé ,C..:aoli" e . i-i's-íla. Âê" Gores .. A prqcfoião foi°•to~ 
rnsta.clo ·o projet,>:' de um. decreto•lei, - · . · · · · 
a.'umentanc1o de .s·o·.Olo ·a. ·a. a. Olô 'o.v .. ·e. »·. ·ta·)ménte;,àc)q1,1irlda,-polae,fabrtce.s.:lo, · 

. . .. . c/i.ili -ile .tiabl!;o .·e, 'te'.cldos.' Que··_ deixam, 
cimcn to. di, · todo · o íu!iclç,t,all,snio',"t:u- · .. ~.,ssim,· de. tmr,-ortar. Qcr!), . , ·. .. . , 
bllco,> sem distl.ncã~;. fr1çí1,1,~f~~'i,Jfor:: '.;sUJ.>J;;Jtli9'1I.DA:.· .,1·,;.P,lilN'I-TENCIAR{,,. 
ca Po}lclal. N"e~.s&, r>rn~etr, .?f"e 1úrrij~n; JOÃQ·:#ri:s'soA, f4:SAPRESS) :....:.. Eiii' 
to rJe. ·v.encln1cnto.11 .s(.I •ha •,\lt1la.,.~M- \,tjit1i'd.e.'.''dá··s .. i1. • .. 1.m···.r1ci't."á:c .. ã. ·o.· ,lá Pénrtt;rl, 
çilo: o ·intervér,tÓ.r;. qúe' colit!nuÍÚ\á ·a · · · · · ·· . . ' 

- ···.clária '·,d,ist.·a .. , c .. ªlllt. ª .. lfi i.o. ran .. , .tr.án . ."i .. • r.e·. L>erceber os. niesmoll. · . .v.enctmerito$, ,' 
1 · 111 , · · · . rh'.los. para. a · Ç11,sar de.' Dctencão ·clé 

T./\ 1J~LA . ENTO: IU!l"·,·1"..ltEÇO!!J ,.: · . ·,Gii. ... 1.n ... Pina.· .o .. r. a:ndà,. trl .. nta detertto.· is. con.··~. 
Rl'1CU'E, ( ASAP~ESS), :,,.;,_._:,~,<>\'am· ' · · · · · . ' · 

Qu: ·AN'I'OS:. ASSINANTES . . . ·f· 0· RA.·M· ·.·· ··E'N. ·c·:·•M···1·N:.a· ·AD; ·,o.·s' . ta~.eià..·.da. ª· .. as ·r<itelçõesini:,s ... 11<ii~1~,"'llert-:'. . c•.e,,ados·:·a .. penas.· tnreriores. a: set~ :n , · · · · , :".u.nç,s· e Que aH:cncontrara:m .acç,mtida, 
.AO "LEGIONARIO" POR 'VOCt'! . ,t<,,pubtfoa,1a"t1ni.t·us.tac"<1é•pré.!i.os'of·, ·i;;•ês adequada~. . . ·· .... · 

. • .-.: , .• 1 ':·.•-' , . . . r,;a'nisa'.da: pela Oollilssão::de.: Tal:Íela~ ·, ·DISTntlJUlC:AO ,DEl. EXXA:DAS E, 
.-----------,-------....,.;._-~.::.,.;,:...:..,..;;,;;;.. ,,'. . .. 1ne11to; I<'oram ta.inbem 'tâ,be)a<lo'a ou•,·.·.· ... ·: ... · .· . ·sFJi'UEXT~;s .. ., . e .:. 

............................ -..... tros ~rtigos .ii.e ferr.ai(lns q'u~· est!Í-•. · ·'. .,. JQÃO: PESSOA,· i(ASAPIIBSS) ..:.;., A 

T
. .E· 1·. T .. K. O s· . . e· . · ....... -_.... . ~~:. s.endo ,·endido:i com gi'ánd,éa-.:1u- ,t.~iµi;;~~;;- ,1;1,a~ne1ra-41nerlcana .. f].~ 

·, ·.· .· .. ·.·.·. ·.. . .·• · ....... · ... · .. E :.: .. ··.·,.".(i:.N .. ·· .·.·.·.·.· .. E•··.· :M_: .. ,·.'A;. ·.• .. s····· A ç R ~. -~:~~1l~~â=1Ei;n~\?s:;:;;~~~~;~~ÔSJ!: 
, · · · · • h,·:es ·dé:Sté ~st"\<l'<i, .: l92,!lJ.J7 c11xadas :é 

1.JX IU A1'Jl.EA. l'AR,\ CtíRV,!IIDK. · • is"Ó (· J d:a · <i · t l ··· . 
l;tIO URA:-;"CO,:(ASAP!t~Sf ':-':' .Pi:/ ::i~4i>i~;t~º :·,::t ;; srrt~ es 13e .ec.10., 

l'RIMli)IROS· EX1BlDO~E$; 

Jl;HAMBR.,4.. -:- Coragem de mUlher, com -va:rios ato~; '_,· ..tl'A. 
· , · l"a.t:ol dos e~p~a,'l, com James Cratg. ~ . .-IP~, .• . . .. . . . . ·, 

. AR.T•~.ALAÇIO :-- A lncr!Vel Buzaha, com -Cllnger Rógers. - Al'A. 
1$A1'1~EIR_ANTES,, .-. Fruta cobiçada,. com . Diana·. ~ll,1'1'Ylnóre ... 
Blt0;4.DW AJ' :-:". l!lt1 ç:onhecl essa mulhet, .ein~ L!bértad Laritarque. - ~ .• 

.11:'IRANGA·-' fara sempre e unt dia, com. Brian Ahérn.e ..... A. · · · 
Ml?T!O :- Caminho do ceu, com. Celso OUilharãêa', · > "·. · 

. OPEIU. - Paixão oriental, com George Montgomery . ..,; Al' A . . 
PBDJlO•fl.'-,Ao diabo com ll!Uer, com Alan Mombray, - .APA. 

Meia vol.ta ·volver, com William 'I'raé:v. -, APA,; · .:. ·. , · . , 
Rl'rZ -- Casel•m!) com uma feiticeira., ·com: Fredér:le Ma~h. - .a. 
SAÇrBE_N'l'O - .o,-trmão do fálcão, conf George .sanders;, ...... Al'.:!., 
· · Rapa:z·.dec!dido, com Joe E. Bro'll'll .. - AMC... · . 

SEGUNDOS ÊXIBÍbO~ES 
. . ' . -

Ai\CEI?!CA - O<lio & paixão; com Marlene Dletilch .... APA. 
Namorada,f tncognitaB, .com Joan Davis. - APA. 

.¼STOB14,' - :Em .-buscá de ouro, com Chatlle ·OhÍÍ!)lln: -.... APk 
. · Rainha: 'das· melodias; Gom Ken Murray, - A. ' . .. . . . , 
AVE.Nl.DA ..;. Dol!i contra uma cidade lntelra, com Jáme11 Oagnci 
llABtI.ONIA ~ Qdio e paixão, eóm Marlene. Dletrlch. -..:. APA. · 

· Volta· a.o, lar, com, Danielle riameuz. ~· r,: · . · ·, · 
BRAs1i .;.. Sombra de uma duvida, com Tereza Wright. - .tl'.A.. 
. Bat1doleiros daa estradM, com Richard Câllío.n •. ;;,;. Al' A. .· - · .. 
~z l'OLJTEAMA -- Duaa semanas de.prazer, com'Blng Crosiiy. - A .. 

. C~f4JJUCl - Cla~ão no horizonte,. CO!l} Fred .Miw Murray. - B. 
: . Luva: perdida. com· Fr.i.nk Morgan', -- 'APA. . · · •: . . . · 

,CAPITOLIO..;. Bonita como nunca, com Fred·.Astatre:· - APA. 

1S, aterrou no ae1·0-porto. lócal,···· ó 
a,·ião tri·motur que fará a Lin!Ja Aé· 
rN1:· ,·ia Corumhll, ·sendo .recebid9 .pe• 
la~ .autoridades e. pelo povo,, com 
g-rindis demonstracõés. de ént.uslas• 
r.iç,; · pela .cóncretlzaoilo .de uma me• 
ciidit quo inestlma'i·eis bené!icios trn• 
rã. a ésta .reglito. 

PARANA' 
SEC.:.\GE:IJ DE CARV.\0 PARA 

. G.\.ZOGE~fO, 
CUn!TlBA,. (ASAPRESS) - -O tns.· 

t!tÚto de· Pesqulsás. TécnicoJç,glcas 
e,('aba do ultimar·ell1>ertenclas sóbre a 
• ,-caie'm do car,·â.o. vegetar .efetua,Ja 
em. esturas <le modelos simptca e ba• 
l'àt:ié. 0 · se"r,·iço· d.e ... ~'iàcâllza,;:ão cio 
,;:..rvão para· o uào <lo' gazogorilos, ten• · 
elo em vfsta as numel'.osas· _nnaflsés 
das amostras ·ao· cal'vâo coletad;is éin 
cln'orsos postos de venda11 verificeu 
ser linproprto o processo· "\isa.do· devi. 
d<> ao. elevado .. teor dé h·umlda.dei ·Em 
vista. disao o rnsittulo ·. de· ·Pesqulias 
'lecnlcologtcas. ,·ae e"!gir a· IÍl.stala• 
~fto das réferlclas estuf,is para a se• 

., cagem do carvifo em todos .os·p9Bl9S 
~ ~n~~ . 
l'AllAXC\F'OS -nos. DOIJ'i'tJI,,xuos 

1~JI ~U,~UJCIN.4. 

R.I O G R A N_ D E D O S U L 
RESTADELECmo .Ó SR, ARCEBISPO . 

DB·'P.OR.'i'o: ALEGRE 

· POJ!TO ALEGRE;.· Ü\SAPRESS) -
Acha-se compJc.ta1111?ntei restabelecl<lo, 
·D. Joào Becker, 'deJ>óls de ni:~uns 
,.,,ese~ do enformt<la<:le ... O Ar<fobism> 
1~z sua a· visitá.à iíelas · Í'aroqulàs lo~ 
cais .. 

A~Ulll'IS-ADo ·o "BLi\CK-OC:T" 
:PORTÔ ALiEGHE,, (A-SAPRESS) ..... 

a\·. Defe~a ;Fasslvá Anti Aerea desta 
ct..plta !.' resolveu amenisar as exlgen-. 
ci;,.s cte "black•out'': passando a· ser 
.r,úclalmente· 1Íú:rrilnàda. Todavia, as 
es taqões de . Ra<l!ó con·ttnuam . ohser•. 
vando às , clctrirn11nai,::ões de encerrar 
<H; ·suai:l'irrátHaçôes ./l.s te lloras. . . 
l·AltA '1>1!:SOIJS'l'RU1,.'.'i'.O DA E:\''l'RA•. 

DA DO, l'On'J'O DE PELO'l'AS 
Pl.lJ1TO . AJ..lDGHE, (ASAP!Ü.!:SS) -

~ !;~V'erno,do J,;stado abriu um crcdl• 
te, ·ue· 9~0.000 · cruz~il'Os 1>ara atender 
as despesas folias na -d~sobstruçil.o <lo 
canal da· Jl'e!torla,· na entrada rlo .IJOr• 
to · d.e . Patotas; sêrvl1;0 esté .. que 5e 
torna,•a · necessarf,, clados os fréquen-

· tos ()llealhes· de navios .naquele porto 
sulino •. · 

ESTADO.DO RIO. 

G ·OI A'$ 
A[;)JE:0.'TO PARA. O&- FlÍ:NCIOX.UUO~

. A p;\R'l'IR DE 1944. 

GOIA~IA, · (ASAPRESS) ,:_ Infor• 
:: n,a ,se -que o lntérventor' asetnou úm 
. a:ite•projet-0, no De1>E1rtamento .· de 
· ::;.,rvlcos Publ!coa, cohcedem;to: aumen

to tlê ·· ven:clmêntos a.o funclona:!lsmo, 
àto· 'esse ·quê devera. el'ltfar·.eni" vtt.0i
à pa.i'tlr Jle. ja.nelto de 1944; A. nova 
t'tbela ·previ! um aeresdmo de ·10 e 
2/J por cento. a,ç,s fun-c_iona.rioa·. que 
11<:rcebem •até Cr$ 1.500,00. · _ · 
.\ E',\:PEDIÇAO . RON<:ADólt•XIl'liCt) 

GO!ANiA, (ASAPRElSS)'.;;.;'cotn d,,,,, 
tluo·à' barra'do·'.ftio das Gir.-;as, trá'n· 

• s:wu pêlo ínunlclpiÔ . do : l'tlô Veri:le 
' a é.t1-,ed!t:ão Rbncv.dor-~liii,:,1'/riflm · â.e· 

insto.lar·· ·uma· base dé àbastéclltle!lt'-> 
r.<> po'i:fo de 'Balisa. Kas' rodovias si• 
tuada:s· ·às · m·afge,As 4<> '·rio· ·.Ara.gúarl · 
~stã:o· sendo 'reiLllzados s"etvicos de· ~·e· 
f.,rina é por e1a·s -trií.nsitàrão · os espe• 
dicionarlos à' eamlnho da . serra. . ªº 
l:oncadot'; 

MINAS CERA IS 
Jt.iBILEU\D0 .~RCEJJISl'O DE 

l\lA.RIAN.'l · 

BELO HORlZONTE;· (ASAPRESS) 
-- Prosseguem .com b~ílbâ.htlo,:nc, érd 
:Mariana,· as· ·s'oten.idades .coin~nri>"ra.ti> ' 
vas· <lo :iubl!eii · Episcopal · ·<l.o : ,Arce·· 
b;spo MetropoÜtano, S.·Exc!á, D;•Hd~· 
, ,•cio Gomes. de Oliveira.· Nessa. clcla• · · 
de mineira éncontr:am•lfe relmitios· l2 
l' 1spo·s e má.is de õQ Prelad0$ ·de va• 
1•1os Estados 'ao Brasil,· tambem se 
encontrando ali. s. · Éxcla. · Revma:. ;o'. 
Alóiiil àfasela, Nuriéio· Apostólico •. 

BELO HORIZO~TE, (AS1Ú?RE~S). 
- : O governador Benedito Vafadl!,res 
r<,ccbeu do · ArcebisJ,o deeta. oaplt!\I, 
Jl. Antç,nio dos Santos Cabral, <> ~e
bt:.inte telegrama: - · •Elncer.rando·sa · 
a Primeira .Ação Çat6l!ca.·.da: :f'rovfo• 
da• Eclesiastica de Belo Horizonte, os 
LlSl)OB, Sa.ce.rdotcs e congress!$tas diiS 
ctiversas 1>Útes do BrU:BII · hcimena• 
/;fiam respeJtosamenta 11.. Voasa, Exce
h,nêiá,, formu!án.do· votos :pe1o·J,hgrait -· 
docimentó ~" Mln'a.s Gerais,.· 13ém!)r~ 
Lei em .suae gloriosas trad!ções .. ca• · 
ti:;Jiéa$'. · 

FESTA pO '.l'RÍGO 

,,'·· :. &te;·dia.s·de:llcença,. com Victor Mature. ~.,R, . ,: .. ·. . ., · .. 
,CARLOS GOMES,- Aconteceu.a.um home.l!l,.COl1\· WUfs.id Law~n. ~ . .'~,' 
CA.S.+. VERDE ·..:. 'càrà marcaclà., coiit Jack Hott: .;_, ''AZtii::. · .... 

ÇUR!TlBA, (ASAPRESS) · _ ·Pela 
pstmeira ,·ez nà vfda da l¾culdacle 
da Medicina, os douto1•andos <Jscolbc.• 
l'Hnl ·um casa)··de· Cate<ll'3tiC0!1 para 
pa.raniufos: a. tll.rma. ,Je- :n~\tico:, ._d_; 
U43. - o prof,. José Pereira· iJacedo, 
e a. prof~ssora dra.·· I\Iarla l•'alce Ma• 

t,;L.E'\.'ADOS'· OS VBNCDil~:STOS· lllt• · 
NllllOS 0-08 FU:SÇION,\RIOS ., . 

.BELO HORIZONTE, . (ASAPRESS) 
- A !<'esta. do Tdgo teve· grande bri
u· antiámo .. Numa· das <:Idades,· dá°. zo• 
n&. prod•1tora, O rendimento da prodU• 
1:,,0 c:>icedeu ç,s 3,óOO <iuiloil 1>or l1ec1a:r 
previstos:· Reina grande .e11.t11slas1.no· 

er. tré ;08 .agr!CllltoreN' .que Veém ·.nessa .. 
1,,.voura. uma. .. segunda fonte do rena 

· ,. · Flor1sbela quer divorcio, com Arthur Laké. ;;.;- Al'A.: ·. · . 
CINEMUND!' -_.;.o ·gei:redç, da el)fermelra, c~m Ane Shirley, "."'·APA, 

Bichj>, carpl,!Jtelro,· com 6tán Laurel, - APA . .. · 
COUSE;U ~ ,SOiteiras ás soltas, com .Rosàllnd Russel. - AP.A. 

· OllntPre o teu devei. eç,m Robert. Youiig. ...e AMC. 
· COLOMBO ;,... ~ ca.nçáo dos bairros, com J-Iugo .dei. Carril. - R; 
. .. . Da Justiça ninguém escapa • com Eddie Albert, -'- .A. 
COLON -,-·.Seu .unJco amor, com Alem Baster . .:..: .Ü:'A, . . . . 
CQ,UZ.EifiO -·Minha. secreta.ria brasileira; coin Carmem l,\firanda. - Al'A, 
· , Bairro Jà.ixins. com Preston Foater . .:.. AMC.. · · · 

ESPERIA - Não se meta, Hu~ll Herbert. - APA. 
.' Coni)>olo ·transatlantico. com Bruce Benett. -· AM<; . . 

~gerteraçâo;, .co1,n Jorge Negrete. - R. ,. . . 
FENIX -'- Bamb1,·desenho· de WaJt Dlsne:v. - A .. 

Namo:radlnha.s da. fuzarca, com· Gloria Jean. - APA. 
OiOR.IA, - Calouros· na Broadway, .com Mlcltey Rooney . ...;. A. 
._ . . Perigo no ?acmco, com Leo. Cartllo. ""'." Ali!C.. . 
1-lOLLYWOOD - Bonita como nunca, com Fred A:ltaire. "- Al'A. 
. ·. Séte dias de l!cença,·com Vlctot Mature.·- B. 
IDEAL. - Não se meta, CODl'• Hugli Herbert • .:.. AP"-, 

.Pe'rlgó no Paélfico, cóm Leo·cai'Ulo. :....·.AMC. · ía,s - Il,uu. da&. Utisões, com · Heru:y Fonda; ... APA .. , . 
· i Janos!l'; com :P1tuJ Biellk. -.,ÁJl!C, · .·, · . ,· 

LUX .. - su.a Excta. o reu, com WUllan Poweu;:... '-APÂ: . 
· Aventura n9 Sahara, com Patil Kelly, · ..... 4M.Ç.· ~~-, ·, ,- ·.· . 

MAtlCONl...; Cómo é.triste recordat;-com L'ibêrtad Lama1·que:. ... ·Al'Ar 
O tllbo• do mar; com·&!.war!l· (ir;JRoblnsoti. 7"·R, . . • 

.. MODERNO - Ools car.u:lu.ra;i:,.de sorte, com Bud Abbott. - R • . 
· ' Correspondente em Ber1tr)i; éçrhVirgln\a Gllniore: - APA. 

. Jarioslk,·com Paul, B1~1k. --'AMC. ,.· '.' . ~ 
OBÇRDÀN - ·o?'qulde/l,'! .da ·íl'usw;,com Mirthac Le~nd. - APA. 

. . . Uín .go!"M-ao .coração, ,com ·Brenl,ia Joyce,, - .APA. .. .· 
ODEON -.;.. Sala àzul - Aguias d~ fogo, com ~ne·'l1emey. - AMC,. 

O segre<lo do professor. com. Nancy 1teUy. - APA., · · 
· . ·sala Venneilia - · Aço .da mesma tempera;, ·com. Edwa1'd· ArnoJd, ...: A, 

· Esp!ã !aclnadóra, con'l .Borls' Karlot. - AMO. - · . 
· OLIMPIA - Renuncia de amor. com Llbcrtad Lam~rC!Ue. - Al'J.r.. 

'Lu{1a. perd.lda,· com Frank tvtorgan. - APA. , ·. 
i':.tRAIZO - . MUlb.er de verdade, com Cl~Udette Colbert. - V'. 

CU!<Íado ,éoin as salas, com Don Anieche. - AP A. 
. P4RA.MOUNT - Minha secretaria bras;Jelra, com car:mem Miranda. - APA. 

·, ·so1teiràs, âii.soltas, oom Roi;allnd R11Ssel. - APA. · · 
l'4RA7'0DOS - Ainda serás minhas, coro Lana Tum!!r, - D . . 

.· tcUUo a- mu~ue, com Robert Taylor. ~- R. 
PA'OUS1'A - Os comandoo atacam de madrugada, com Paii1 "'•1ni ~ Al'.A. 

Bahdolelr.os da estrada, cç,m Richard Carlson. - AP t... 
PAUL!STANU - Scarface, com Paul Muni. - R. . 

· Zolnble, a legião do.s mortos, com Bela Lugost. - k. 
PENlJA - Que pai· de.bOtas, com John Howard. - APA. 

· Um golpe ao coraçáo, com Brendà Joyce::...· APA. · ·· 1 •. • · 

NR.A.'l'li,/JNUA ·- em uma lua d~ mel, com Qa1·y Qra\'lt, -;,::·Jf, .. . , 
.itECREiO ,<Centro, - .Tarzan contra o mundo, com JPl,1~ . .Wcl.s$n1Qiler, 7 A., . 
· ·.· ~Irá.tas no prado. com Tim H<llt. - A/4()... · .. . .... · ·· .. 
RECREIO tLa.:,a~....:. Teritação de··Eanzibar,"com ·Bôb Hope>- A'PA. · · 

o"c!clone de Kansa:s, com Don Roo Bam. -- AMC, 
REX -- 8elll destlllos, com Charles Boyer. ,- B. . . . . 

· NamoradiÚhos da fu2arca, com Glória Jean •. ~ APA.. : 
RJA.1.,1'0. - lnirn!gos amistosos, coin ôliarl_es Wlmlnger. ~ '.4.; 

· .Etua. das 0·ilusões, com Henry t-'otida, ..... . Ap,r,·: · · · 
·,xou1.. , ... 1!.'mboscada cm ·aJw mar, ·com Georte· Murphy, - A.MC. 
, f'antasmá. · assassino, com \Villi:.ld. l:lawson •... .,.. AMQ. 
.11,ôS.AlUO ....:. l;'fempre tua, com Oeana 0111·b1n, - APA. 
"R.OX(·-- O policial desconhecido, com Cantlnflu .. - .. ~ .. 

·: Estrada aa alegria. com Leon •Erro1, - A. . . . . . . 
·SAN1'.J. ,(.;1,i.;11.,JA ~ AtnCJa &eras minha, con1 ,~li, Turner .... iJ;' 

: ' ldilio a. inuqu~; com Rooert J'ayJor,. - rr.:. · · 
S:!N1'A Jlj;·t..liNA "."" D&liclosa avényura, co!J.1 .. trenrP\\ne. 7."' a,. 
,. A cidade da pêtdição. com Broet çranuord::.- APA; .. . . . 
eAN7'0 AN7'0NIO - sargento ~or.t; c.om t.ary Cóoper. ·- .A.PJ:., 
,, ,. f>'a11i.01'ada.l! lUC.Oillltas, .com Joa~ Ül!.VlS', ..,. 4:PA. . . ' .. ! • 

S.ÃO éAE'l'ANO - .aeuunc1a de a.mor, -com Liberta.d Lam.a.rque. - Al'.!. 
' . .· Girotas apunéntactas, oo ruMargaret J..OCkWood •. - Jl, . 

, •sA;O.~Aà1.,os -- Precisa-se de u mmarido,.com. M.elvy ,Dougl~ •. - ·Al'A. · 
A dama das oi.n1ellas, com Or.eta Garbo. - . D. . . . . :· . . . . . . 

siO-'CJl!lR.AJ.,D.O··- o med1co, e o m,:nstro,. com· Spencer Tracy. -. ~-. 
sA.C> JOS't ,,.. Seis ,destinos, com Charles .B<>yel'; .., : Ri . : · · 

··: · · No ·camlnhode Burma, com Lata1mroay: - A. · · · · ' · 
· !iXO' Li./J't,:.:.. ·.Ràsto· nas -trevas ct>lll Chester Monis. '- Al'A',' ·" · 

. ; Que par de bQtrus. COtll John Howard. - . .4.PA.. . : .. 
.sAo PAULO :,;. J.,ncenciiartos, com. vartos ato.res,--:: .. APA:. 
· c1ar~ i,o nortzo11te, co1u Fred fyI. Murr&y. , ~. R, 

: · · Dedos· diat>ol!co's, com Basu Rath.bone. -:: , A.f A.c. .. . . , . . .. , . 
:LsAOJBDIW' .... BàllTO jà!)Olléa, com _Pl'fSt0D. flo~r. - AMq; 

, Sombra3 ,cio:p~ado. com C~n~dVeidt. ~ ·AP.t.: .. · .. 
iVNI.Vl!;/{~O ~: A c~nção dos bairro:,,_ com HUG'O De_! par1•it '.".".. ~: . 

.: . ·• Da. justiça ;)lni:uem eé\:apa, com ~ddio Albei1! - A. · 

TEATROS 

BOA VISTA - A Vi!l11. tem .três !lI!,d~~. Cl)ln P~lm~1;il,t. -- 'if 
QA.SINO AN'i'-AR'J'ICA - con1panhia ArilCY c_prtez;. ~ J( • . ··· •, 
SA.N'f'ANA - Companhia Walter-Pi!lto. -, Jl!. ·: . . . 

EXPÜCAÇ~ES DAS COTAÇOEa 1:·!,.;~; 

c~do.: · · · · .:. . 
M0Sm11<;N'J'O A MOXS. CELSO 

l'l'UJEnll: IJA CUNHA 
CURl'l'IBÁ,. <ASÁPR~JS~t .. - D<'n• 

tl'O em l,rcve será erguido nesta ca• 
pital unt mon·umento i-t ,"~loriM.:1\hor 
<.:elso Itll>e1·ê da Cunba,·.já tendo sido 
,i.ssentada a. base. do referido monu
mento -na Práca Ga~tbatcli, Á c-,rtmo• 
lli~ eStiverain · pr,~sentes 0.9 -tncH"°n.l.trOS 
da ·comissão promotora da homem,.
g<',m, eén,do colocado no·· pedestal· um 
1,erga;,nin.ho com .OS· rioínel! das e.lt.as 
a.utoricln<les .federais· G · e':J~i' .. íitJ;d:! e 
dos membl'os· da co·mlssâ.o, 

AMAZONAS 
(.0:\VlUADQ O AuunA:\'TE GAGO. 

(;OU'l'tN HO A \'ISJ'J'AJt · O 
. . A)IAZON.AS . 

MA:'\'AUS.· cASAPHE.88) - A .éolo• 
t\ ia vortugueS'll rlt,sta· (1a1>ftal;. r-ca{lr- . 
111ou, . o. ,çoi1 vi to feltQ, .ant.~rl!)l"Jl\~p.1<!, 
ao alnyrante Gag<i C'oulint10.1,1ar·,~ "·'"' 
o mesllW i·istte o- A111azonaii; ·J!: e·süi 
,, 111a velh:óui.iüra1:ii.o. \!:.li~ vi:i.rt~<Ili • 
aqui resl<!1.nt~,s.,,.~;i~el';J.-~Ç,,\IM,~ ~lrç/,-,. ;;_ 
raute aqe(jf ao _ççnyíie,,,.y,l!jftan~o ;O>',;·• 
seus patriclos.,dii. Mauaua ... ,,-, .. , ..• ·"···.-.·,. . . . . ·. ' •'' .. ' "'· . ,.~ . . . 

A'·.·t·· :11·· 'G ·o· : ., •. -::·s· · ··.-. · .: 
. · ": , . ..: . _.;'.8'<i .:.· ~.,::·:,' .: 

1'sct,nt:é.,11mx·1'0 úo ·a·i•C:rn, 1;· "' 
:\IACJJIÔ.' (ASAPRÍilss,·::.;.;.: ,f;tijie• 

t1Jtia Gecrá.i· .da ·oé)fesà · Pa5$iflt~ :di-s*. -·~ 
trii>uiu uin á,·lsii .rêfer.elltÍ! ·:i&c·:eséu·· ·'.· 
r,,cim~nt9 parcial a que: ·estão· sub1ne- · 
t ·da-s as toca!idades l1toraneas · a pa_r ... 

·tir de IG. 
'1,1< scr,:otÍA.\.~ ·un ,\Ç.\O CATOU().\. 

,IACEIU, e ASAPI!ESS) -· •.;o,u !<!'llll• 

<":~ brilhllntisrno (oí .·otltém i11iel~<l.'a, a 
rrtmoira semana da Açil.o Católica eia 
A r•tui Uiocese · de'. ttlaceio. E:.;tt,·erà1n 
vresentes /l.s soknidadcs, ·os: Hispos de 
I ene<lo, de Mossor~· e <le :Garánhuns, 
t~tén1.' de numerosas· pesSüas· <lo inte: .. 
rior· do Esta<lo, que aquí chogal'am 
11a ra assistir /J.s soleu idades _..,reH;;io· · 
sas.· 

CEARA' 
AÇ{;<;.in J~ 'l'UIGO · . 

1,•01:TALEZ.\, (.~SAPRESSl ·...: },~a. 
ham d<i chegar ·ao i,orto desla:_. c"
r;~tar !}tt 111il snéas de a_ç~qar· .. & .... 

-10.000 de faí·tnha .de trig,'o: 'A .co-· 
111isst,o l\Junícipai d.o Pre1:os abastece. 

· rá todo o ·85tado, <1ue. já se resSe!lle 
·da falta desses j)rvdut.os. 

MODH•'fCAIJ.1. À 'l'ABELA DE 
<Ui~~l!)ROS 

F'ORTALt-JZA, . u\SAP.ttESS} '-'-. A 
Comissão l\luniclpal de. Preços, em 
,..,ú1i ,a·o i·eallzaua, rcsol veu nlOclifkat 
,. tab~la .de pre~ós de gerieros de 1>ri• 
111eira. ·_uef.Ú?Hsidade.- -Assln1, · th~era.in. os._ 
aeu» vr~_ç;os 1najora~os ·o ~qu<·S.·I\- fçi
jrt.·o, ·n1at1lelga, o.vein e- _n1atze-na,,,se11-
,:J:, l>aisado o do. arroz .. O relatorio 
0 :gu.ni~ado pela ComisSâó · Municipal 
será enviado à Comissii.o. !.l)stadual de 
l're·ç:os, JJata fins dt1t at;rovaçâo. 

IYIARANHAO 
'(:O)[Pll.\ UA 1'UUDIJÇ1i0 DA 

OOll.RAC.:HA 
SÃO LUIZ, tASAPHESS) .- Um de·. 

Jc,gado do Banco da Cre(jito da· flor>. 
te tlt.:õta capital, iniciou .R._ ·cQmpra (,3 
raçha, qu~ se encontra presontemen~ 
produ·c[o .ma·ranhenso de· bor:àcha ·de 
rr.iangallf!lra. 1nar1Jçoba ,-e ,.eer1ngue1ra; 
EXl'ORT.'\(iAO DI,J ::o IUlL SACAS Ili!: 

· . . AltROZ . . 
SXO- LÚlZ, (ASAPRii:SS) - o~, ,;x• 

porta d.ore~ . de ·· cere.ai~: 11,ca,bar:>H!l .. <le 
1·;.ceber umà o!ertR . para, . e~porl.>J.r. 
pai::a. q .exte.rior 20,000 Ílâc:i.s (\.e.,arroz. 
em. casca, 

füTEiWI, ·,(A~APHESS) ·-·O e.o• 
mandante . .Ail1a.ral .·Peixoto, . consl<le• 
rundo :.o· ·_enCa·recimento '.da. vida,. re• 
8olveu élevàr• <> ntvel m.inimo dos vcn. 
ci1l1entos ·do tnnmonallsmo fl.umlnen• 
~~. éstabeto·cencto em Cr$ 400,00 o sa· 
lario mlnhnp dos servidores do Esta• 
t'o. O salario .n'tinimo fixá.do pelo !Ili· 
Hiaterlo do Trabalho para esta capi· 
tal ·é de i40 cruzeiros. 

"BL.~CK•OtJ'l"' l\'A OllLA 
MA IU'l'UL4. 

NITE;F.01, (ASAPRESS} _;_ ·A partir 
e.., ·1-1, :o. Estado do Rio estú. plena· 
t·.cnte integra.de, nas -uithnas medidas. 
de guerra, tendo sido adotado o escu• 
recimento ·varélai ctà orla do !ltornl 
Humlnense, ,;omo medida prevel1liYa, 

BAl'A. 
A\iHE:\'TO .DO PREÇO D.O P,lO 
SAI,VADOik ·(ASAPRESS) - Os 

pr</.t>rieta.rJos . de,,p>i.dariás 1iedira.1n: à . 
Comlssã:o '. 'r.füii iclúa:I · . o aum·enfo elo 
J>eego 'díY. ·pão·;-· dfxnte cfa · ri1ajoril.ção 
ôo''ot.·sto· dá farfol!à, a.fim· de tnâíit"e" .. · 
r.:}riin~!::o_.- ·salarioS dOs -·· em))rcg'átl6's.·>:·· 
arii~à_{.;ãnd0 ellf caso '<le l"'eCtiâà,. :t/ )afa .. ·: ·: 
pütsãb do referido coú1ercfo .. · Os· 'pá~· : 
<'.,iros cogitàm <lc abolir· o '"1>ilo•· ·de· · 
(;r$ O; .t-o: . . . , 
. S.Í\.C;VADOR, (ÁSAPRESS).- A Co" 

H>.lS$âO .. de· ,A l>astecl mento . conée.d.e_u,,. O 
av·mentc, de.· 20 o:o no i;rcçq .. : do pão, 
<:ui!~ é~ta,·a ,sendo pleiteado. pclós va• 
<i<>}Voij . .desta ·capital. 

o·,A.f,COOf,.M()TOR lU~SOL\'J~ O 
l'UOBLlnlA. no. TltAXSl'Olll'J<l f,;JJ 

. . RJ<J(;U'E 
SALVAD(>f:,. (ASAPJ:tESS) - O en~ 

goniielro Garéia Castro que .chegou 
hr.jo ·de neclfe, declarQu a hnprentia 
r.iío haw,r ali ç, ·problem:1. do raclo• 
namento de ·gasolina, pois o alcool• 
rr\otor r~ésolve, a situação. 

d~ . 

RIO GRANDE DO NORTE 
C HIPAXHA P All·A · AQ,UISIÇJlO .DE 

·cAVALO!! 

\\:ATAL; (ASAPRESS) - O coman• 
d'> da gu.arnigão dest~ capital .ac·ab& · 
ue Ja.nç;ar a Campanha para aqulel~ão 
tio cavá.los para ó. Exei:ctto, qµé ·são 
d<istlnadç,s às. tropás aqui-. a.gua.rte
l~das, !<'oi ·feito um apelo a:os cria• 
c'oces e aertanéJo:s pará· qua · os m~~
JO.os tacam do.ação dos referidas. anl
r.,als. Essa camvantia, dado· o,-flÍ11 Pa
triótico <la mesma, foi r&ceblda. colh 
s11,l18ta.ção, ,pr·evendo•se grande, .e:rlto. 

LAN.CHA•TORPEDEIRA PA.JtA A 

lllARINHA. 

N.\TÀI~, (ASAP!UcSS) - Encerr-0u• 
s,• ·:a;, Campanha· 1evada,,.,;·.,efetfo pelos 
,•etudantes •prua:,· aqutslç!l:Ô •de um.a 
1 .. nct1astõ'rp~de!ra:-_:pnra:• a'-:nosea · Ma.ri• , 
•,ha· 0:clé GoerT-a;,'seff<IC>' essâ Campanha. 
c.o,•óâda.+dtf' gr:itnde. e::tlto;." 

E, S P .J R l T Ó S A N T O ,='..·, .• , ., ' ' 

F'A.LECEU ··AOS. 92 ,A~-08 A IR:U:\ 
.DUEZ. Pllt!'íE~ 

Vl'l'ORIA, (ASAPRESS) - Faleceu· 
:ios 92 anos de làade .. a Irmã Duez Pir
"~Y, que durânte .33 anos foi ·supe-rio· 
rn. da Santà <.Jàsà.· de M!Herlcordla, on• 
ue · t-eve .ocàsiãó1 dt, ·pre.Star·-relevantes 
~~rvtçoa, estendendo, · ainda; sua·· a.<;:iio 
,}, o·utra~ 'obráe, ·e . fa'zendo--se dese 

.:i:te, credora da admiràcão e r:eep-ci• > 

to· de todos os. capixabas, 

COMH SE ESCUTA ·NA RúSSIA A EMlSSOR-A 

DO :VATICANO 
Em uma. das transmissões realiza

dar;; ·na .Primeira sem:ina de maio em 
c!iferentcs idiomas,, europeus, ~ . t1as 
usuais · longitudes de · onda, . o locutor · 
da .Radio do-VaticaM leu a carta que:·· 
ess.a emissora tinha recebido ...:. refe
rente a stias: recentes tranmissões. em 
1·usso .- de ·um. de seus .. ouvintes da. 
Rüssia sem especüicar · se era · da 
zona livi·e .oú ocupada pelas .tropas do 
Eixo: ·· 

"Todas as ·tnin!;missões radiofônicas 
em idioma russo ... tanto de fonte 
EJ!iada corno neutra •O.U do El.xo -- são 
1·e.cebidas com gfande ,,dificuldade por 
úm simples· ouvinte , soviético.. Com . 
efeito,·. a maioria dos réteptores parti
culares foráth córtfisêados na Russia 
para ;i.s· neqessidades dii' gúerra, s~n~. 
do. substi!:Uido.ÍI .. por . altofalantes li
gados .tele!onicamen(e e . colocados nas 
fabricas, unidades do. Exercito, ofici
nas coletiv:i$· e,out:râs· ii:\.Stltuições eon-
1.roladas oficialmente. Illesta maneir«, 
compreende-se. :corilo os ; unicos radio
ouvintes .que:· <' podem· esperar· ouvir 
com · a · potiincia' e. nitidez.· requeridllll' 
as transmissões do' exterio'r sào os ta .. 
dio-ope)'adôre.s (do·· Estadoi·· os·. quais, 
em jeus 1ndiherúos livres (e qorria( .. 

. •, ' ... · o . . .. . ; ' , '' . 

te!alantcs desligados} 
gar-se ao. con~écido 
"fozer ,girar o dia!" •. 

podem entie.,. 
passatempo de ' 

"Nesie caso trata-se principahnen
te . de jovens; ou seja.' pessoàs em 
grâride' nJaioria nascidas durilnte o re
gime. soviético, e, portanto,, sem ~ 
n,ais elern.en.tar instrução . religiosa. , 
. "Durante as . três primeiras trans
missões efetuadas pela emissora elo 
Vaticano em· idioma russo·· usou-se 
c,im ~xcesso . a terminologia teologica, 
bastante alheia. à. compreensão do po
vc, que,· no tocante à. religião •. wüca-
mente pode ser atraída pela l!rigua:-· 
gr)~ .· USllda pelós mlssionarios que 
conduzem a Cruz, com(): ()1:1..:povos ·de .. 

· um n~vel · de ci:vUização 're!ativamen~ 
te baixo e !riuito iníluenciadosi·por uin 
culto em,si mesmo pagão e-.chclo .d~ 
fan~tismt>, De outro . lado;· á' e1'i:essi,.; 
va adaptação de. textos . Íát.Íllt>. :~ itá"• 
lianl'l aplicada· pela Radloido ,Vatica
no aos·. i;;omet:itarioa . em· klioin!3,. i;us,so; 
juntamente coni o. usi:f de' .longos.·~ 
cornpliciidos períodos ·sintetlcós aos 
_quais·' os .rtíssos não prestam faci). 
atenção, podérn restringtr grandemen•, 
t'! o êxitó· dé~sas novas . lriin$1'!lissões"; . 

,:_,,Jc 

. . .. \ 
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De palha em . pallia 
ltl,E CONSTROI O SEU NINHI'.> 

l111U• • 1ihtn e.Hmple da Natun•r "' depo
.. taade •ua•emento o~• pareei_• t11fal_m• e~d• 
m~ eom d.d.ao • .. 11•tAncla, • forma,_• cow 
HJSIJ'ran('a par• d eU p•r• o• •eut, Miá' ~f6rc:• 
n~m ••crili1:1i"• um .poo6He eert• •. cnraa!id!• 
VA c:onetruh,de d"41• t• .. a futuro._ N• Cap&•. 
t«liaael'.o li tempo ' euro. ·comece blJJtl m~na.
• ••nha• tempo, ciipltaH•ando euu ecoaott:1ia1,. 

lNlERlORI 
MOGI · DAS CRUZES 

F~STA DA NOSSA SENHORA 00 
CARMO 

Com toda solenidade foram·· ce
lebradas neste ano ·as tradicionais· 
festas em honra de N·oss~ t:lent10ra 
dD Carmo. Durante os nove dias que 
preceder;un .à testa, o vetusto tem• 
pio foi pequeno para os numerosos 
fiéis que acorriam aos pés de Nossa 
Senhora. No dia 18 de julho, IJouve 
J\Iissa féstlva .de Comunhão geral 
às 8 horas, e solene Missa cantada~às 
9 horas; fazendo o p~negtrico .o He
lig!.oso carmelita Revmo. l<'r. Mar· 
ttnho. À tàrde, rea'.lizou-se Impo
nente procissão, havendo . tamoem 
sermão e Benção do Sanllssimo • 

FESTA OE SANTANA 

Sob o . patroctnio da Associação 
das Mães Cristãs, realiwu-se no dia 
1.0 do corrente, ·a festa da gloriosa 
Padroeira. de .Mogt, a Senhora San· 
tana. Coincidindo· a festa com o JJlá 
das · Vocações, diversos orá.dores sa, 
cros fizeram tema de suas pregações, · 
durante o , novenario, . a tiecesi;i
dade. · e .grandeza. <lo· Sacerdocio, Na 
prociss~o. que -,teve .. lugar .11() _primE>t; 
ro domingo do. preseµte mês, ,pregou .. 

o Revmo. Pe. Leonardo t'le Campos, 

''igari() · Cooperador· de Jacaref . 
FESTA DE SANTO ALBERTO. 

A . Congregação llia,[iana de Nos:ia. 
Senhora do Carmo comemorou fes• 
tivamentê ·a festa de seu Pactr<iel!'O 
Secundario, Santo Alberto, com um · 
Trlduo solene. · No dia da· testa, que 
teve lugar. no segundo domingo des• 
té mês. numerosos· Congregad~s tias 
diV'ersas Capelas ,da. paroquia, atlui• 

. ram à ·cidade ·para tomar parte na 
lllissa d._. Comnnlláo. geral que se 
realizou às 8 horas. Nesse d1a toram. 
distribuidos gêuerÓs allmenticlos aos: 
pobr.es .bem como doces e .abun.dan~ 
lanche· aos enfermos e ·encarcerados, 
Terminaram as soienidades é.inn . a.· 
P\'OCh,são, · na -qual ta,loµ, com granel e 
elociuenci11, o. Revm.q. l!'r .. Ambrósio 
o. Carm. · · · 

O 'LEGIONARIO 

O representante nesta cidade 
coniu'nlca, ·que e· Apostolado da 
Boa Imprensa, estã autorizado a, 
angàrlar; reformar .e ·receber• as• 

· · s.fnatul'a$.: bem como fica encar· 
régado . da vencia avulsa, nesta . 
cidade,' d·este jornal. ,. ' : ,: 

. . .~. ''; ·,' ;_.J 

-....---.. -----~-----.. ,11: 

SOROCABA 
SEMANA. PRó VOCAÇOES E 

SEMINARIO 

Preparada com. antecedencia de 
máls de ·dois meses, a Sem,ana d.as 
Vocações Sacerdotais, realizou-se 
com multo b·rilhanUsmo, de 25 de 
jti!lto .a .1.0 de agosto p. p, 

Como preparação próxima ao g1·an
d0 certame,. ll9tamos quantidade de 
impressos, radio-difusão e notlclas 
nos jornais. No domingo, dia 11 de 
julho, às 19.30 ·horas, realizou-se. 1_1a 
Catedral uma sessão preparatorta, 
presidida por s: J!:xcla. H.evma., o 
Sr. Bispo I)locesano. 

Fez .tambem . parte. ela prepara.ça ó 
prõxlma a semana de oraçóes e pro
paganda em todas as lgrejas e ca· 
1ielas da ·cidade. 

Assim, no domingo, ~5 de juJno 
teva. inicio a Sema11a com a Santa 
l\1!ssa celebrada . por Sua l!;xcia. 
Revma. ila. ~tedral. às· 7 .30 h<>ras. 
Às 20 horas . . nó 1n·stituto l!J<lticac10· 
na! Santa Escolàstlca, real!zou-se a 
sessâo. inaugurar,· estando presentes 
o 8:xmo. e Revmo. Sr. Bispo e muitos 
Sacerdotes,. 

Contintiaràm todas as manbas na 
Catedral, illlssas especiais por in
tençãô da· "Obra das Vocações". 

Cada noite a sessão foi presld1na 
por iim. Sácerrlpte dtrerente. u re
la.torlo anuai, .foi lido aos poucos, to· 
tas as noites, para não gerar· tedlo. 

E1Ú cada. noite , faÍaram'. dois conre; 
rencistas. Todas as sessões foram · 
múito conc·orridas. . . 

· Escolhei-a1n-se Intenções especiais 
·para as orações de cada dia da se.·. 
mana: .·o Sacerdote, os srs. Hlspos, 
os Cardlais, ,o Papa, os semtnarl~: as, 

.llhpeciallzação de intentão qlle, 
acomr,ianhaYa a divers!dade das pes•: 
soas; que por elas• se· empenharam: 
creánças, donzelas, senlloràs e 110-, 
mens das associações religiosas e da 
Ação Catõli<:a, · 

Dorij.ingo; 1.0 ele agosto, ·llouve Aiis'.. 
sa ciüitadá na Catedral. · A.s l& noras 
lioU ve so!Ê:iifss.üua Hora Santa a que 
compareceram. o ·, Exmo. e·. ~ievmo. 
Sr .. Bls.po e o Seminario menor tn. 
cofporado. . . . . 

Ãs 20 ·horas, realizou-se a ült!ma 
sessão; · · · · · · 
bene.ficencla e ·caridade'\ 

Ergueú,se a asststencia ·pil.ra ouvír 
o encerramento pelo J!lxmo e· Hevmo. 
sr. Uispo, que resunifu os. trabalhos ' 
dá. 'semána, agradeceu a quantos co-
01>E;)raram para· o seu. brilho_ e como- · 
vidamente sobrP- todos Invocou as · 
divinas· bençA0:3, 

ouo·oA 101.íco· ' '• . . ~ 

-aeve t6r o 
" L E G. t O N. A R J O ,. ... 

AGEN CIAfiO·IlES] 
'A,.N u N'CT os·· .DE 

t>recisa~se, tratar · na::' Rê~ação dêste 
1 . • ' .' 

,Jornal - Rua ~P Seminario, 199 

:..t_; ..... ACEITA VEL - Filme que_ pode ser Visto,!i;of tódqa,; eíno6ra. ''.sen.i,: PI'~:, . 
ve1to111oral. _. . · · ., · .. · .. :., .. ,·,,;,.,.-,··.e,,:'-,:·· ... ,...-·· .. 

s. ,_ ao~· ..,.. FUlne ;que pode ser Vlstd por todos. com_ proyel!O: ~91111. _,. . 
B.P.A, _ .. .üOM PARA ADULTOf::I - Fllnlt .que pode•ser ·VlStô -con1 próve1toc 

. mora.1·táo. somenre·Pot ad1lltos. . .·:· .. •._. ··'·: ·._ ... -., ., ..... ,.-;: .·'.,:;·, :,: . 
............... ~- .,, ,, 

Dr, Vicente Melilo Indicado·, Profissional E N.6 l: N.11 Í: 1 R OS 

AmJdor Cintra do Prado 
. 4.,M.C • ..,. .ACE!'ff.~ l\1ENOS PA,RA cmA~ÇAE3 ·":"'· F1i!Jne.qmt::Pelo enredo 

. · . •ou· cenas pode· únpl'C$~onar o •publlço ,Infantil, 
A.P.A.' - ACEl'lAVEL· PARA AOULTUS --.- '1''.ilme q_\!O_JlOde ~r _V~ tát1. 
.. -- 5omente .por,adultos, embora sem.provelto, 111.0~··. :-. , · · ·:•,··, · ... :•: · -a: ~_,RESTRITO - Filme que l,')Clo enr~o ou cen~ deve s~r estritamente 

. · ,eser:vado a pessoas de eoUda ,fomia<;ao moraJ. e• rel~osa; · · · 
; D _. DESACONSELHADO - Filme que 1:>ela t(rave mconvenlencia elo enredo . 
· · · oú cenas de'l'e ser evltado o:>r que,lqu& publico. 
, lrf, - MA u :. ;Filme prejudicial pira cau)llcaue1· J)llbllco. ,· .. -i_ 

NOTA: .:_ Ei 1m.r,ortante que o espectador.não se conténte·c~in a $nples cota.: 
çào do filme ou da pet.a, de teatro, maa qUé proçure .co~ecer pt1lo 
u1enos algun5 detalhes da critjea, 1sto·.111St!fl~.llJU~··OOtaçáo:Que' 
aftnnada. sem nenhum com'intarlo, poderâ par~r .Injusta; e SQ• 
bretucjo, com a let~ura de U!M . uiallse que põe em relevo ois. e,!~ 
mentos nons e maus do .filme o espectador .pouco:·BCPOUco;::educará · 

· slia conctencta e apunder«·"à Julgar' por s1 memio os ·outros 'filines •.· 
que lhe forem apresentados. 

r•raca da lôê, n • a.o tt11aar, • S~la U3 

Dr. Plínio Corrêa de OU.vtit11 
ltua 4-,!ulntluo Lloca1uva,.,11ti ·.;,·:.&.ó. 

AhtJa.,r _ Sala .• ~a -.J·~1. .. ~-1li-7.ti 

.Joviano- Te fies 
e 

J. N. Ccsar ·Lessa . 
AdVncadn_• 

,t,t;o. di' M1serlcç,rdla, ~3 •• ~ala.·, r,01 

Dr. Francisco P. Reimão 
_ . . . Helmeister .. . . . . . 

Rua São !:!finto, 2g4 - t.n andar 
. Sala S - Tet. 8•16-U - S, E'AQLO 

f , i ·or: CarJo;-ft;-ães. de Andrade 1 

i~do .· eatólico-•-Dev~'·'c{i.;er.;.o::·.LEGlONA:RIO.' nua.·Geni"a.i~n3Sc~~;:rtht~-ss!'º·ª
nd

' .. 

MEDICO S 
·Ur., Vicente:de ·(>auJo MelHo 
, vuriiea .&fl!dr,-~ - . t·111>r«·1i111a• 

ftalo• S 
Olret11r <lo' .·"!S1ut1tlOrlu \'lia ttaaeul.<''' 
:cone.: H.'..-MnrcC>t,i, ~4 - l;.o ·anéJar 

· A1,1art.o ti;l .r 'i'.el, ·t·li,5Ól .. 

Hea,1 Av •.. A ~li" l:lr~ nca 11,0 96 
, 'l'el, 6·68211 · · 

. ·~.; Dr.: Barbosa de . ,Barros 

Dr. l.:e'lestino Uónr.rpuf .. 
l~es .. v '-S": s.· ?auto:· 8 - 'J'c,I ~-26:ii 

Cons.i Hua , d~ Abrll, iu · 
L>.aa ·li Qa · 1 ·IIOfU,. i . 

Dr. <:amargo Andrade 
Ouen4:n11i li,.. tfeadanro• · • · ·"t"artoa 

UIIPtU!:11 ... · · . 

··,···Da Benef101en•1a · i'r.rtngueu • tia 
Materntda<l<t. li• sa.o t'.aulG. 

t.:ons.: Hua lS~nadoJ 1/'etJII · o.o ~Oó , 
'l'Gt: 2-2741· -·uas 11 b .. -JS horas'. 

Res.: t'!ue Hrifael d~ Harros, cn 
l'et •. 1 ·,.,r.e2 . 

.(Jlru~it~ - &J;, •• ,.t1àa 'ile sc11boru 
C.ons,1 :H, t:Jenad<>r -~·e1J·ó, 206, a.o. and r O D. O O A ·r O &. t O P •, 
CnnéUltitil:sdalÍ·lO.,a •.. ~J e du:u às 'cl'e 'V.· li t t,. e 
ü bs,. ,. l:l:\bHdn•: t'h•• IU 1b U llora1, " 

-oriiü·1·;;!;~'-t,.\\~~~f!t: ·1.~iúaC:-- ,-.: ltll.FQ l .. itN-'A-'l!"f'Q-'·~-· 

RAJO S X 

Pr. J. M . . Cabello Campos' 
illl!)U'IUÜ ltAUIOl,tlhl:>fA 

ttâdt,,·.uta,.i·uftathm1t · - · l:!lsatnea 
ff:Rdlolüat1~o• a do1nll•illu · 

Côns:: l{ue M~tt'nn1, v• t t1.a1rt<'\~ 
Paateun • a.o ,u1<1 •• · rei.: f·06b6 

ltü.; Hua "l'ua.>I, ô8~ - J'e!,, 6·4lltl. 
SAn .P .. ulo 

HOMEOPATIA 
Vi', Uezer.de J!'ilho 

CnnL: H.. l:lenflCOJ ~·eljó, Z06, 
a114ar, -. TeL1. l•OU9 - ·oaa. 

1b UI hori,s. 
Res.: . A vanlda l.)r. Arnaldo, 

- =rel.: i•2921i -

1,() 

l& 

21l7 

.·\ · ··~uJ:'.eiJ·&aeiro A.r.u11Uéto 

ÚQÍJ1tetur,,. ~•1i111i.:»sn.· eo1êcloa, real•, 
dênelaa eoletlvae 

Hua Libero lladaro. 45j - lôão Paulo 

U E_N I'I S J AS 

Vr. Carlino de Lastro 
Pelo cm·~o· Oe ·'Ouutun<1to ua· ~·"•UI• 
õ11<1E1 <te li armaela .. e Oountologt11 ele 
São: Paulo - <.Jlrurglão Oentlata «!I• 
c.,toruntlu l'ID :tlfl-t - f.t.K '11!UI.ISla ·(SO 
J,tc.eu. . .-,--...:or~tll:,, de Je•us - · li.at,eetafi• 
dades· 'Plvots. 1:nrões. i'ontea. IJenta• 
t1nrH.1J 1t.natnrnle$:Jfl ~ ·sem -, h"'t,suta pata• , 

tina -. ~ne1tltH ""• ti •• U e· <t1u1 
l5 Cl.9 19. l'le>raa - COÍ1$.: tt. Ulrefta U 
- .Vl nnd,.,, e11!1111 f•tA - Res.: AJ., 
narão dá P1ra.1ca·b~ ·o~ .;. sa.o .eau!Q 
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PREPARATIVOS PARA A lllNf:NiTE:.INVAS.ÃO DAlfALlA 
instalação de um governo separatista na Sl~ilia· ~ Instruções da radio de ~rgel aos calabreses Ata• 
que aereo a Foggia - o reconhecimento de Roma. como;cidade atiertâ - Declara~ões do Gal. Alexander 

- As probabilidades: d e :nepciações·. de· paz. 
13ERNA, 21 (Reuters) - Um governo 

separatista. teria sido Implantado na Si· 
· ci!ia, em sinal de, protesto contra· o go
verno italiano - segune. se anuncia. 

As noticias sobre o estabelecimento 
d1 um governo separatista na Slcilia 
foram. oriundas da Radio de Roma, que 
anunciou que o marquês · ?a.termo Dies
se escreveu ltllla carta ao marechal Ba
dogllo, atribuindo, porem o fato a "ru
mores sem fundamento" .. 
ADVERTENCIA AOS CALABRESES 

ARGEL, 21 ·(Ekuters) - A radio lo
cal irradiou para· os calabreses = 
advertencia de que devem sabotar por 
todos os meles as tropas al.emãs, no ea.so 
das· mesmas se determlnarem a manter 
pé na Calábria, para · conter · a invasão 
a:lia<la. 

As instruções recomendam que sejam 
r,erturbadas as comunicações telefoni
CM e ferro irias dos alemães. princi
palmente com o corte· de cabas e dlna
tn.!tamento de pontes. 

DiZ a emissora: "Se sep:uirdes estas 
fostruções podeis Impedir que os aJe
lnães transformem .a .Italia num cam
lJO de batalha. Qualquer delonga é pe-
tigosa ". · 

Nota 1 nternacional 

CONSIDERA-SE INICIADA A LUTA 
PELO CONTINEN' .F. 

NOVA YORK, 21 (Reuters) --- Anun~ 
ciando que começou a luta pelo/ cont.1-
ttente italiano, -0 "New Y-0rk Times" 
diz que a Italia se transformará num 
campo de batalha decisivo .desta !?Uerrít. 

QUEBEC, 21 (Reukrs} -· O "Was• 
hington Post" anuncia· que os .a.Uajlos 
já não estão às portas da Italla com a 
captura da Slcil!a, e sim já se · encon
tram praticamente dentro dela, prepa
rando o assalto ímal à. "Fortaleza. de 
Hitler" 

ATAQUE AEREO A FOGGIA 
ARGEL. 21 <ruJuters) - Os pUôtos 

que atacar:.m Foggia declararam que 
foi terrível a vio1encla dos bombardeios 
aliados contra essa Importante · cidade 
italiana. "Poucos lugares em Foggla te
rão ficado Imunes das bombas" - dis
se um dos pilotos. Outro tambem pro~ 
clamou: "As bombas atingiram . quasl: 
todos os luaares e os danos devem ter 
sido terriveis". . 
l'ROTHIDA A r,ITER/\TURA SOBRE 

MUSSOLINI 
ZURICH. 21 <Reuters) - A emisso•. 

ra de Berllm informou que o ministro 

O ULTIMO COLPE TOTALITARIO 
Deney Sales 

:As Conferencias de Quebec, em que os governos e estados maior~· ·dos 
exercitos aliados estudam os planos para a invasão do continente européu, 
ao mesmó tempo que a aviação aliada prepara o terreno com intensos. bom~ 
bardeios, fazem lembrar os famosissimos encontros de Hitler e Mqssolini, 
há 2 e. 3 anos atraz. 

Naquela ocasião, cada uma das conferencias dos chefes totalitarios .en,. 
chiam de espectàtiva quasi apavorada os pai.ses aliados, pois · prec:ediam 
um novo golpe,· que os aliados procuravam prescnitar; sem ter entretanto 
coragem e forças para se opor com eficacia, tão mal preparados estavam 
pa1·a a guerra,· ' 

Hoje, invertidos os papeis, os aliados preparam o ataque, enquanto os 
totalitarios, quebrada a sua empafia nada podem fazer, e dia a dia sofrem 
nava derrota. 

A expansão do· Japão, iniciada com tanto furor na Asia, não só cessou, 
como ainda· se retrai, com a perda, emb-Ora lenta, dos seus postos avançados, 

ela 'Educação' ili' ItalJa proibiu a. divul~ 
gaçJo de· Utet:atura .sobre Mussolini, em 
todas as· escolas 1tauanaai · 
. INSTRUÇÃO. PARA. SABO'l'AGEl\f 
· ARG)ilL; 2F (Reuters) ....;. · A' radio 

eml.s'.spra desta. . cidade . fez hoje uma 
tral15lll~ão·para o,povo,da. Calil.brla, .na 
It\ilia,, ·. enslnan:do~lhe, em· detalhes, 
co~o e quando deverá, exercer atos de 
sabol;agem., .·. . . · .· , · 
, uqs }1lemães retiraram-se i)ara a Ca
fab,;-J:. .. , !3e · eles:. l)érslstlrem em conti
n~;r; a .. faoor. · a.· ,guerra .alemã no solo 
~~ ,. CaJabi:la, est~rão apenas plantando 
lll! . seinentes da. nova destruição. Povo 
AA .. Calábrlàf podeis e ctevels impedir 
<!\lé -~to: ií,êónteça. Os alemães tem que 
d~perí(Wl" :d~ ~Ó/3 . pani. . o 'transporte . de 
supr!,m~ntos ·e, pará.. as comunicações. 
N,a.' Cala.btj11,,. ,.es~cialmep,te, os., aiemães 
estão ili :vossa · mercê,. Calabreses ! Tomai 
boa,.n9ta.\do que .ides ouvir: impedir 
0$ :alemães-a; todô·custo· de war vosoo.s. 
veiculOl!.' vosso · tlOmbustivel, vossas és
tratla,s . de: ferri> e vossos, telefones". 
· El(J)llcand<> como soo· vitais as eomu

.nJcaçõesr.-telefo~lea.s , para os · alemães, 
que. são >forçados .a. se· 'l".aler · de um só 
·càbO, .a ttTactla,ção prossegue:. 

~· i,J; . éo:municações tetetonica.s · depen
dem' da ampliação d~ torres, que são 
encc,nti'a,d~ · a; · frequentes, intervalos ao 
longo da'prl,nclpa,r rodovia. . os cabos 
w!etonlqos. ll-Chll,lll•,j;e · expostos em m.1.11-
~. 't».nws'. ,· QU&-tqú!!r . dano . ao proprlo 

. capo '!:lÜ- 61188'· torres resultará no desar
~: d~ :~dq. o cl,rculto'.', 

.A1Je.ntll1l-ndo a lmportancta·.das .estra
~á.s ·de.'terw·. életricas para .. os alemães, 
a irradiação ·acre:;centa.: . . . .. 
. "A<> longo :~à c~ta. 'do mar: T!rreno, 

u e6trac\lU;.:de.ferro atravessàm ai; pon-· · 
tes ·que' estãó Apenas ·a. ceréá de uma 
mUhã ... ê dista.nela uma das. outras. Da~ 
nlflc*1~ ;,ui;llll/. d~ ,pontes, os 'ale• 
mâçs p.~ wf!em empregar 0$ seus trens. 
Os'alemã~ r:e~timos, acham-se a vos
sâ·• niercê/ Se seguirdes estas instruções, 
.pÓde!S' tiíti,eêlir que--6s a.Iemães transfor
ine~ ·a. Itália. ·n\ll11 Cl'lmpo . de batalha. 

• 
Podeis dar à vossa patria liberdade e 
paz. Cada um de .vós·sabe a parte·que 
deve desempenhai'. Cada uni de vó.s deve 
de,sempenhar .sua. parte, pois' qualquer 
delonga. é perlgo.sa. . . · 

DECLAnAÇõES DO GENERAL 
ALEXANDER 

FRENTE DA SICILIA, · 21 (Reuters) . 
- Urgente- O general· Alexander · de• 
cla.róu · que os exercites aliados estão 
cercando o Inimigo, mas acentuo_u que 
a. Alemanha. procurará manter a Italiil. 
na guer1·a a todo· custo. · 

Admitindo a eventualidade ·da inva
são da Italia. o general Alexa11der :fri• 
zou nessa entrevista: . · . 

"Se conquistlirmos o sul da Italia, 
os c minhos dos Balkans e, .do, Sul· .. da. 
França estarão abertos para as nossas 
tropa.s. : · 

. A PAZ COM A ITALIA 
LONDRES, 21 (Reuters} .. - Prevale• ,. 

ce nos circulos · autorizados. a. lmpressãO 
de que o governo de Roma não tarda
rá · a ser levado ,a negociar a· paz com 
os aliados. ·· 

ROMA .CIDADE ABERTA 
WASHINGTON, 21 (Reuters) --: O 

sr. sumner Welles declarou ·q'l)e foi· re• 
cebida a. prlm<>ira . notificação'. oftcla.l 
de que Badoglio resdlveu :fazer de\Roma 
unia cidade aberta, sem, porem, . indicá,r 
quaisquer medidas concretas .nesse. sen:-
tldo. · · ·· 

CHEFES FASCISTAS DETIDOS 
BERNA, 21 (Reuters) - Foi detido 

em Saluzzo o ex-chefe do .Pa.rt!do Fas
cista em Turim, .sr. P:!etro aazroti, 
quando procurava. fugir ,para·. a Suiçai 

BERNA, 21 (~ut.ers) -A rádio. de 
R-Oma informa. que ,o ministro da .. justi
ça. da. Albania. foi · demitido -por· traJção 
e abandono do posto. · 

ABANDON/NDO ROMA 
MADRID, 21 (Reuters) - o corres-

. pondente do jornal." Arribá" em Roma 
infcrma que. tropas e inàte:ria.1 do ·exer
cito estão · deixando apressadamente 
Roma, para o ato concreto da; declara
ção da c.apital como "cidade aberta.1

',' 

nas Aleutas e nas Georgias. . . 
O fascismo, meio decapitado com a queda de Mussolini ~ mas não ainda 

destruído, é preciso não esquecer - está impotente para enfrentar a invasoo Terrni ... rão na proxiína terça-feira A espe;ta~iva · 
que ameaça · a Italia. . . . .. 

E Hitler, na Europa inteiramente ocupada. não pode impedir que :sua 
capital. - Berlim - e. os principais centrps do Reich sejam , diariame.nt~ 
ntacados e .arrazados pela aviação aliada. . ·. · ,· ·. · 

SÚa atenção está inals urgentemente chamada para a frente oriental, 
0nde os russos avançam dia a dia, justamente durante o verão, que. é a 

· SO.br•· seus ·resul~ados - A opinião da radio Berlim 
-- .A no~ação de um comando unico - Enviado 

· · especlâl iria . novamente · a Mostou. 

epoca · ideal para os nazistas . levarem a efeito 6eUs ataques. . . • 
Ao mesmo tempo, os países satelites se inquietam. e, ao lado da(I agi

tações internas, · surgem .. os atritos e discordias, que cada vez repercutem 
mais intensamente. . . ' . . . 

Por fim, o medo da invasão' e da derrota que se aproxima cria na. propria 
;Alemanha o perigo da revolta. e da queda do nazismo. · 

Nessa situação, ao lado do aspecto militar da invasão. ha o aspecto' po• 
litico, pois tudo farão os totalitários. para se manterem no poder, em ultimo 
caso, disfarçadamente. . 

Já se fala abertamente que os generais alemães - dos mais intimos co• 
laboradores de Hitler - dariam um golpe de Estado, para substitui-lo nJ 
poder. . . . .. 

E' uma tentativa desesperada do totalitarismo para, se; a derrota. f?r .• me• 
' vitavel, continuar a infeccionar o mundo, c<mvertendo-o para seus prmc1pios 

abominaveis; 
E seria a derrota das democracias 

sem a vitoria · pelas a1mas. 

- na mesma ocasião · em que · obtives:. 

PIANOS SCHWARTZMANN 
Cncluslve tipo. apartamento - Visitem nossa exposição. sem · compromisso: 

AVENIDA AGUA BRANCA N 624 , 'I'ELEFONI!: 5-6981 

Os nazistas em face da ameaça de invasão 

LONDRES. ~t m~uter~> ~ An'l!n
é!a,0se, qué a: cqptert:iJcla.' e!)tre .o ,11rs. 
Cnurbhjll . e· '}\0011evel~ . t~r1ninará. , na 
Jiroxh:ila. . ter,;:i.-telrà; · • 

· itÓÓsÉVÊÍ,f'· $F.~JJ•,U. J'A~A. . 
.-. ·.' ' ' ... ,. <tTTAWA. .. 
·.QUE~ÉC, .2L· (l'l,eutérs} - O presi• 

de11te • Ro!ls~veU sligulrá, qiJarta,•fetra 
para· .. Oua.wa:, 'ilévertdo 'proferir. então,· 
no. mesmo dia; um lmportàhte discul'
eo, ·.pératfte. ·11>camà.ra e o Senado ca-· 
nadenses, reunidos em sessãp con• 
j.unl:a, , . . . · . · . . , , 
AS• Ol'INIOES .. DA RADIO D'E ROlllA 

.ZURICH, 21'. (Rt>uters} - A pro
·tióslto. 'da . oonferencla de Quebec, a 
Radio· de Berlim. çlta··ln!ormações de 
Estocohno, .. segundo a qual .a. Invasão 
da': ItaHa é' Jmlne.nte. . 

Diz :alnda-'9- agencia que a ofensiva 
á.l!ada ·abrangera. vasta frente da. Eu• 
-ró1i'a·,,,c1dontal ;e que, toram dadas ins
trµbões hecessarlas em .. Que.beo· p·ara o 
intéJo Aéssa ?riin1ttva neste fJm de ªP·º· 
· . · .... • ;;E DE MOSCOU .. 

· ?l!OSCÓ't1, 21 (Reuter:,} - A proposl~ 
tó :da,' coüfei:ené'ia d.e Quebec, diz-se 
11,qui'que· predomlnàm, :no··momentó, a 
neceéi;ldadé lmperàtlva e perfeita via• 
b!Hdáde:'da abertura da segunda 'tren
te,:em: là.rga .e!icàta., contra o cóntlnen: 
te 'etirópe·u: · ·. · 

(fürantescos a. taques à Inglaterra seriam projetados . .cuu:iu:iniLL Fio.ui.A EM· avEuEo 
...,. QUE~EC,-· :21 · (Reuters) - ·Anuncia.-· 

.. - Fortificarões na Servia - Carta de Ooering _:_.· $e ' otkialmente <it.ie. ()'.sr.' Winston 
~ Chúrc,]i!lt,ni:to .. acompanhará o presl-

AfaqueS da RAF à Holanda - Estragos em Trondheim ~8:~1lt:ª~~~~~~~ nv~s~t;0it~;a~s:;'!: 

A INVASXO PELO OESTE Jia,,:, ,. :: . CO!IANDO tJNICO , 
LONDRES, 21 (Reuters) - O ·cor• . . · . . 

respondente especial do "Dally Ma.li" QUEBEC; 21. (Reute):s). - ·O.bserva.-
em Stockolmo informa que a ln\'a.• dOr~S::miÚta:res .adiantam QUE> va.l c,er 
são alia.da pelo lado oeste é tida CO• no.meado .. um.general ,alÍa.do para as~ 
mo !nevitavel. Igualmente, prevê-se a. sumir o' comando unlco de todas .as 

BAIXAS A!IIERIOAN;\.S 
WASlHNGTON, 21 (Reuters}, - FPI 

oficialmente anunciado que âs llal;,i;a:11.· 
dás torça~ armàdas norte-ame,:rllin,~ 
em toda a guerr;,. somam 98.021 hç: 
mens·, assim descriminados: m9rto!I, 
18,787; feridos, 24.423;' desaparecl4P!I, 
81.029 e prisioneiros, 23,785. · 

Stlll!NER WELtES NADA S~.El 
SOBnE. A E!IIHAJXADA E.SPECrAi 
· WASHINGTON, (Re~ters) - ,()·ir; 

Sumner Welles, secretario· interino do 
Departamento de, Estado, declarou ho• 
je, na conferencia que manteve·coin· os 
jornalistas, que não possula· ·1ntor1ria
ções espec.ificas quanto a,· noticiá· de 

. que o preslclente Roosevelt · estava 
para. mandar Úm enviado' diplo.niatico 
especial. á Russ!a,. acompanhado : de 
um diplomata. ·lirltanico,' com .um ·plano 
para. o ataque final á.. EuroP.ª.• 

Welles fez aquela afirmativa quan
do Interroga.do acercá da· lnformáção. 
do que o ex,emba.ixa.dor russo.em Lona 
dres, sr. Jvan Maysky,'· provavelmente 
Iria a Londres afim· de entabolar uma 
conferencia triplice sobre questõ.es de 
guerra e do a.pôs guer.i:-a; 

', O secretarl.o interino l'eiteroú que o 
governo anierlcano :estava· · ansioso 
sempre,' de todos os modos· .posslvels. 
para cooperar· atê o extremo com a 
Russia, no. prosseguimento da guerra. 

PROSSEGUE O CERCO DE KHARKOV PELOS RUSSOS 
',. . . . . ' 

· Tomada · a cidade de Lebedini - . fnic,adô ,o ataque na frente finlall• 
4ésa -. As 'tropas russas estão cortando a ultima saida de K~~rkov 
~ Localidades· ocupa~as ;' .Qs ataques na$ diversas· frentes --- C.omun1cado. 

MO;SQ()U, · íi:. (fü~titers) _ A,s. tro• so,; estão atacando .na, .. ,frente oriental A sudoeste de Ibiarlrnv nos.sa.s tro• 
pai! russas cap.tura.r~m .a cidade (le numa. frente de 1;600 ·quUometros, e1~ pas queb1·.ara.m o cinturão. defensivo 
·Lel>edlnl, . n'o. seu ,ava.il~-0· para, Khar.- seis .. diferentes pontos. . . , . .. . gor1nanlco e capturaram alguns pon• 
kov,. · ' · . l'ela· t)rlineira vez. em· ,muitos. me- tos· :fortificados e a..ntqullàram mais 

· OAPTU~ ·DE, LEBEDINI ses,· Berllm tam:bem anuncia o lnl• um batalhão nazista, apreenderam 7 
•'.lr!O!'!ôO:tJ, ·:n (Reuters) - <> comu• cio.:da ofensiva russa na area da fron- cànhões, :4' tnetralhadora's, 14 rito'Í'tei-

nica.db :.desta ·nlte declara que as tor, telra co1)l ·~ l<~lnlanclia. ros a. ll deposites de sur,rime.ntos,. Nos-
ça3 'i'uá'as 'âv>ancâr.a.m ·de. 5 a, -10 QUi• PARAQUED,ISTAS · ."EXTRAVI,µJÔS sa forca ·area. que cobre o avanço das 
. loméh-ós ·;na freÍite de ·icha.rkov; cap• ESTOCOLMO, .. 21 (Reuters}, ..-. 1,,01 Corças terrestres está Intugindo '. se-
tu·ra·n·d·o· .;. cida·d· e· ·aA Leb.edtn•.·· dl ti d veras. balµ;, ao inimigo .. os pilotos ~ ç , anunciado· que: pa,raque. s.taa a .r:a. os. . ºl 

· · ~JiÓG;ilE;SiÍl(JS RUSSOS de boi'i:ló de avll:ies sovletlóos: cairam de· .. uma. formação russa abateram." 
Lo. D.,;-.,g· · '(" · { · · · A' r r · em ter.rito'rio turco, ·sendo, ·internados aviões germanlcos em ~ dias. · N'. ••,-- • .U .,e·u ers) - · .• s : 0 - ·Nà direção de Brla·n.sk no,ssas .tro• 

·~as .. ru~sàs ·que ,.àfárj'ç"àm no :amr/lQ_ pelo gov'ern.o; · · · · ·tias· continuaram sua ·ofensiva... o lni~ 
circulo· iim. ·iorrio" de. l{arkov, éstão '\'ISÍ'Í'A DO lilIBAIXA.» .. on. · .. Á)IE!ll.; . " 
ho· ·ie·. a 1·6 .. '· •. ·.;,u:110.·· n1·8• t.ro.~.· a oe.ste ... ·;·.da• · -. ·.. . .. , migo aproveitando-se .de poslcoos ·p·re•. 

" . w , C'(\N-o·;\.·,ESTALINGRADO . , · · · ylamente preparadas,· está oferecfndo 
quela: clda·de •. '; '- · . · . · · lliôSCOU, .21 · (Reut'érs} .,.:.., d,embal- uma forte resistencla As unidades 

O· coiminicado emitido· pelos russos d 1 · t 't ·1' lmi 
~nun·c·1a· a· :ca·n·tura:c'de ·Lebedinl, a··su• :.a o.r .amer cano, n.es a.·.ca.p1 ª··' .a ... ~ russas porem continuaram a àvarital' 
- y ra.n..te .S.tlande:1', ·.estev:~. on·teni .. ·em .·E .. s-.· Ih d t doeste de.·cStimy.· 0 que ,rep·resenta um . e .travaram duras bata as, ur.an ·" 

t.ali.ng· .rad· .. º. pira ·umà. '.vlstt. ª··.d.e. 4 hor.a.s, · 1s fo m tu·radas multas 10· 
a van· ~o· ... ·dft·.·5· a· 1,0 .. ·Qu. 1·1ometros nas ,.ui· as qua . ra cap · . . • ~ ~ sendo. recebido p.elo .· prefeito Ko.s;i,:,>a~ · tld d · · # d b t 
timas . Q,4 : ho.ras.,.:. . .·, _- . . . .. . . , ca a es· e puzeram ,ora e. eom a e 

~ k.ah, o roes.mo. que .lhe· de .. ela. r.a.râ ei;i 1 · d soo f' · i 1~ d J · . Fer.O<ÍI. sshl\aS : batalhas· .esttl..o ,,sen• ' . . . .. ma s . e· . ·o nna s e so "ª os a .e• 
do. tra,>àda.s' nas frentes de. Brlansk iiU:a ,visita E(ntei'lor a,E~fa1lnitra1o, tm. . mães, .Num. outro sétor o Inimigo lan-
A ··Smotensk, onde ós russos fizeram . abril de· au: "Não evaquamo.if nossa çou. muitos contra-ataqu.es mo tJOSi-
ç • indu. strla. · .. d. e g.uéria'. p'orque os ale- - d . f tif' d algi.rn!i . ·progressos ... Na frenté· do coes põ' erosamente · or . 1ca as;-. mas 
l{harkov lu.· iam agoi: .. a ó.s alem.· ã.es J'le mãés jamais conquls.tarão . est~ 9ida•. nossas ,tropas, após uma. brilhante re-

d~".· 1 i l d . . l costas. pâra a. parede. Co!'lside'ravéla . s stenê a, . repel ram to as as · nves-
forças rüs,as ameaçam à.gorá co.rtar Ao se· encontrár novamente .coni o tidas·· nazistas, matando inais de 600 
a ultima: .. satda. dá ·cidade, marchà.ndo Prefeito Ko's.,.yali;an~.pela primeira vez inimigos e destruindo· o· canhões,' dois 
do norte e do s.ul~. · · · " desde que fora· feita ··aqµel,. deélar;i;, canhões ,de· ·aito-propulsào . e· 'l mor• 

As· · lnformacões ·. procedentes fie ç!í.o, o .. embaixador' americano· Ih,;,: as• telros. · 
. Berlim: anunciam esta n·oite-.que o~ segurou:· '/0. senhor a\iqu1rlu uma A sudoeste. de Spess Demensk uni• 
.russos. atacam· em 6 .dlf.eréntes P.on- g·ra.nd<1. reputação ,no ·meu .. ·cpncelt9", dadés ·russas c,;Í-caram é aniquilaram 
tos, ao J~ngo ·d!" uma .. frente· .de 1.600 O ·atmlra.nte-Sta!Ídley teve tambem as .guàrnlções. de·· dua~. posi(Íões for~ 
qu.llom~\ros e pela pr!m~ira. ·v.ez em· ocasião .· ele ver.·. núlhare& . de·· :hpmens ti ficadas para ·O , Inimigo. Nestas .· ba.; 
muitos: ·.meses fpram anuncla.d.as (n, empérthádos" na ·reconstr)lçã.o;,,,da;, _3~ talhas• mais ·de 2 batalhões Inimigos 
torifiações ,êl.e · fotà' nil, ·fronteira.' fln• · blstorfcà cidade dO'VOlgá; ';.. ... f9ram· postos fora: d~ combate. Os ale.-
landêsi>. : .· · , AS co':vsEQUENCI:As DA i>aóXllllA mães lançà.ràm sú;,,s resérvas na 'luta 

· . ..CÉRCANDO RHARKó-V .·. · .· QUEDA· riÊ ·.,KIJÁRKÓV · . e deslecharatn muitos co.ntr'li-ataques. 
MO.SCOt,T, .2.l (Reuters} -- "Os ale- LONDRES, 21 cReuters) -·. 'A prop0• ·Nossa.~ tropas repeliram· todos ·os ata.:-

mãe·s · estãco.·luta!}do ·com. as cóstas na ·sito do desfecho a'a .b.a.taUia · de :Khar~. <iues ·e· (orçaram o Inimigo a. retirar~ 
parede· em ·Kharkov" - ai:iu.nda · a kov, tido ·como Iinlnenfé; os· comenta- se pata suas posições. Durante· o dia 
rã.dia local, qile · acrescentá:· "Consl• rlstàs londrllros, predlze111 ·que a: toma. ma.Is de J,000 o(icla!s e solelados' ger-
derav:ets fórc·as russas ameaçam.· ago- da désse·bástl!í.o obrigará., 01r-.à.1emães mari!co.s foram ·morh,s;· 6 · tanciucs,, rn 
ra corfál'.·a,;.utthna saldá de Kharkov, a, récua.r em ·toda a :exteitsã.ó da. fr~i- · canhões de·campanha, 10 canhões mo-
marcha:bdo ,de. norte e do s·ut, te orlental atê·: á. 1lnhii,.Jl,ue eorre·;,et1~. V'.Óls:·9· .baterias de·morteiro,· e 68 me-

NAVH)S .Dô EiXO A.FUNDADOS . tre Riga, no Baltlco, .·e ,O.desa.a,, no trlllhaélói:a.s .foram c;,_ptu'rados .. A pré• 
i.roscou, · 21 '-'càeuters) .. .._ lhforma Mà..r Negro.· • · : ,.. sa càMurada e o numero ·de pr!slonei-

of. Íc.ia.1m. 'ente.·ª .. ra .. d.iÔ· 10 .. ca.l .<1.ue n.· o Ma .. :r · ros foram grandes. Durante o dia 27 SUPLEMEN'r.O .no· éOJIIUNlCADQ · · de Barentz--os. naviM·russos a.funda·· , , . , n.vsso· ·.. . . . . ·av.iões alemães 'foram, abatidos; · 
ram ··tres .lanchas 'torped11lras lnlrnl• · $ · ·· , · . Na frente de Lenlng·ràdo nossA.s 
g a.s .. No .. M.à.r N.egro, um .. a.v.ião r.us.s.o MO. COU, 21 (Reítt,erii,,..:. .. osupl~-, t. ·1 d·.. · d t' · ·1· unidades aniqulla .. ram mais ·.de .soo· afondou .dois bái:~os >gu.a.rda-eosta,s Jnen o ao.. comun ca o rus-so es a no -
·do Inimigo. · . · te diz: · oflc\als e .sol<'Jados, Nossos a,rtllhelros 

. . . . "Ao noroeste. de. K. har, ·ll;ov. os ª. 'i.e- .destrulram 9·AanquéS, .26 . ca,n-hões,. 2 
:NUMJll:JlOSÍ\S , LOCALIDADES · · casamatas e 26 ninhos de metralha.-

.. , · · ocm.PÁ:DAS · mães lançaram ao ,atag:ueitrotJa:s ·fft,s- doras. . · 
Mo. SCOU ;,l · ( 0R ' t ) ·A· · tro cas de in.fa.nta.rla e forma·çõés. de titn• 
· . , . ".,. . eu .e,s --- s · • · · ' · No· .mar de Baren·tz n·ossos "'avlos ·pas .·ru·ssas .. ,;.vançara.m na. área de ques e •em ferozes contrà~ata.qlÍeS esa. ., 

Kllarkov de .. ·5 .:à·· 10 qullometros' .e tão tenta.ndô ·lm,lledit o a:vanco' d,i afundaram. 3 traineiras. Inimigas. No 
· 1 d •o 1 llcl d h 11. o.ssas · .tropas; Gra. nd. es· .. batâlh. as.· s·e mar.Negro um avião naval russo afun- · ocuparam. mas· e.'" oca ª ea a,.· · · · ' · dc,u· dois ·barcos g·uarda>costa·s· do· ln1·-

blt d· · · · es;tão .. t.r.a:vando e.· .;dur.à.. nte- e. las rna.1.s de. -. . a as... , migo". .. 
· .. )>.l"ENSIVA .N.A.: .FR.ENTE 45·tanques.germanlc;<>s toram desfrui-. 

· · · · dos ou a.varlà.d,os. O ln!nÚgo · te~ só, 
. · · · · F'IN·LANDESA · · · f. r .. tdo ,. p· eaada..·s· .. p .. erdã" :e' .. "·t of ·fór""d<> a. · · · , Z'CJ:iÚCH, 21 (R.e,uters) . ...::; A'ra.dlo O 

,... 

, · · · bat.er 'em retirada. Nossil,s foi'çaa caÍ>• 
alemã: a.nun·c!a que :os russos entra- t. uraram· enormes• quantidades de equl-
ram em otén,sivá. na. frente .fl11lan<J.e-
'sa, nas. pró,xlm!dá.des de Leuknl, com pamento e· mµJJição é. outra.s~pre.sas .de 

Precisa de 'impressos? 
forte. ap~qlo .· a.ereo,. • . . . guerra, 

.. DECLARAÇOES D..\ BÁQJO A óeste d·e · Kharkov os. soldados .dé 
Oficinas - gráficas do 
LEGIONARIO S, A. DERJ,IN uma unidade russa .. derrotàram .mais 

ZURICH._.·21 . (Reut~rs) - A emts- . de 60.0 àlemães e 4urà11te a~opEira:,;:lfo 
l .i · .f capturaram: ·.s ca.nhõea:,t· .36 metriú.há-sora: •ber ne~se. ·co11 essa que os rus-. . 

· doras ·Ei .7 · deposlfos, . ·com ·.abun'dante · 
. Rua . do , Se1rtinario, · 199 

NOVO ATAQUE JAPON~S 
EM···YUNNAN 

CHUNG-KING, 21' ~Reµters) -- um 
ruvo. a.tàque · niponico lia .provincla. dll 
Yurina.n: foi Informado ·hoj!)· no comu
nicado ch4lêl!,· que, diz: · . . .. 

!'Varias ·r,olµnas riiponicas -lançaram 
um :i.taqué .. recentemente ein·: Tanehung 
e .ná llll\.rgem ,:ocidental . do rip 'Salween, 
ao:nórte,da. ri)dovla cle-Bunna .. A luta 
está: em' curso .ao I!-Orte e noroeste '~e 
'i'~n9h\Ul8· Oa". ~ta;qµ~ . nipo;µços pro
,i~0/1 . a. ,suatov :· er .zo~ nwrl.dlimal · de 
Cantão· ·fQ'Pim. fêMUdos".· ,,.~•,.·_ .. ,_ .• , r--~1•J.?,~, ,;ff~!-~;k>,...; 

'1';':'-'';:i.i.,r_H; .. ·~li•1··,.-:C·' • ,-':~:· : .,;,·,~-'.''' 

, Encáder:na~ãô de luxo? 
·., \ ~. 'e ' 1 \ • ·,' . • • . ' 

Ot i~in~ · · gráficas do 
·: LEG.WNAJUO S . .A. 

· Rua>, dq · Seminarlo, 199 

. TRATADO · ·s1No:.·BRASILEIRO, 
CHUNQ-KING,' ,21· ·(ReUters) ..,.. A 

Secretaria. de Rela.ções ' Ex.terióres ·. da 
China an'unctou,. ,llpjl), . a assinatura. dO 
noVó. t.rátàêlo de . amlsa.de entre a. Chi• 
na .. e o .. Btl!Sll,, ,ato ·est.e · realizado . rio Rio 
do Ja11e.4'0, · : .. · . . , · 

& negociaçpes tiveram, · inicio. , em 
matei . dó ,âno . passado,, Todoi; os. di~ 
reitoá. especiais gamntidos aos br.asllei
:ros: :.na,· China. ·des.i.parecerão depois ela. 
ratificação . do .·tratado, . . · . ·. . . 

Os dob iovemoa pretendem ,negociar; 
em futuro próxi?l10; outro.sCtratados tai., 
como trá.t.s,do- ,'de comércio e navega-, 
ção .. e · .Ul!l .acordo cultural . 

. ,, 

·material de guerra,· · 

-:-----------------------------~, 
R· E.: N ;D A .s 

para. alvas, roquetes, sobrepelis, toalhas· e. 
RENDAS·. para~ v~stidos, lingerie, golas, jabils, 
bl,usâs,co,mpletosortimento·:e-:melhores•preços 
Só·na 

A · casa -onde tudo é mais :barato 

J·.'. c·.o:El,H:o; l)iA··.F·O NSECA 
J?tJA D4,S PALMEIRAS, 88 · a 

Tél. 5~407~ ·- S. PAULO 

A "AGITACÃO NOS PAISES . OCUPADOS 
·o.o NORfI .D.A EUROPA 

. Ot'evês ~. manif~s1aç6~s· ânti=gerniankas na l>in~maréa -
Estado:de sitiô .~.· A$telâçõês dà-Finlandia com os. EE. lJU. 
·-- Mobilizaçijo na NQfuega _;_ Probabílidades>da paz se" 
·r.arada,·ntSSO=finlàndesa ~ Pris·oes n.ós.pâises. ocupados. 
.. LJNDriES, 21 · (R~utérs). ~ Consl• .saliotage111· e detidos piil(l._ p_ollcfa '(!à. 

clcra.-se gravlssima a 'liitiuiçiio na. DI~ Di11aniarca . 

'.BERNA, 21 (Routers) - A tiro• 
llosito dos rumores de r1ue a Alema
nha. vaí desencadêar · uma série . dA 
gigantescos ataques de represa.lia à 
Grã-.Bretanha, adeanta-se aqui que os 
circules aeronáuticos ·<le Berlim di
zem que "a Inglaterra a.rrepender
se-á do dia em que tniclou os bom
b;:i.rdeios aereos · . das cidades alemãs. 

FORTIFÍCADÀ A SEJJ.VIA 
A.J.,CARA, 21' (Reuters) .,;,_· Os ale

mães estão realizando extensas for
tifica~ões em toda. a Servia. 

Invasão <la Finlandla pela Russ'ia, torças'. c1à:s:,na~ões · unidas·. concentra• 
Nestas condições, os suecos estão dàs-.nó · Medlter'raneo. 

temendo que a g>terra acabe se loca- )ll'N'ltJÁOo · ESPECL\.L . A RUSSIA 
lizando tambcm no lnterlor · do ter• , ,, W:1~E'.INGTON; 21. (Reuters) ...,.. o 
ritorio sueco. , 1 11r.::S.untner-,.Welles .disse ·não ter re• 

Criado ó Comité Comerciaí da Âfrica:.ocidental ':fratJcésu 
- Viagem .de Oir.aud ~ Rêfugiados.·chçgadps a PodugàJ. 

· namarca; , .' . . . . . . . . . . . . . . RELAÇÕES DA FIXLAN'DIA · 
.. As · manifestações . anU-a.leinã.es ZtTP.ICH, 2i (Heutors) - · A ].l'in• 
pros~eguem· em toda·· a,.pài-te. Om ui• landia retirou sua missão naval e 

·tinia.tum· à J:l!namar.ca, .. '.contra os .sa-' - militar ·dós ·mE.· UU,, segundo. 'fbl'r.e
t;ot:fdote.s, estác seti\iO ·. dls-cutldo·. ént):'e . Velado· pela radio suigb, ,Por outro, lá.• 

Anuncia.-se que o alto comando 
a.lamão se prepara, dessa forma,_ pa• 
l'a poder enfrentar novas eventuali• 
dades, no caso de os aliados ocupa
i-cm a ltalia. 

O FRACASSO .DA LUFTWAFE 
.\.RGEL, 21 (Reuters) - Anuncia

se que foi encontrada na Sic!Ila uma 
carta do marechal Goerlng, que se 
1nan!festa envergonhado por consta
tar que a Luftwafe perdeu seu entu• 
siasmo pelos combates. 

Goerlng tambem diz que vem de
saparecendo o esplrito . agressivo da 
:;,viação germanlca. A carta em data 
de Julho. 

SEGURANÇA NAS DEFESAS 
ZURICH, 21 (Reuters) ,"'." '.[;U<'j CS• 

til. preparado para a hora zero, pro
c1:;1-mou a · radio- de Berlim, aludindo 
às defesas do eixo na costa. da J,;uro-
v~ . 

STOKOLMO, 21 (Reuters) - O ca• 
tiitão Sertorlus de.clarou que . todas 
as posições defensivas que i'ealmen
te interessam à fortaleza europeia 
acham-se firmemente . mantidas pelos 
alemães e seus ·aliados. Acl'escentou 
c1ue a perda da Africa do Norte foi 
11eno!la, mas ·uão terá Importa.neta 
decisiva para a sorte dessa guerra. 

GENERAi, MORTO 
ZURICH,' 21 (Heuters) - 1<'ol anun

ciada a morte, a 19 de :Agiosto, do ge. 
neral alemão Ha.ns Jeschonnel<, da . 
Luftwaffe. 

. ATAQ.UE Ã' INGLATERRA 
BERNA, 21 (Reuters) - Os ·ale• 

mães ,·oltaram a. formular ameaça$ 
,1e represallas à G-rã. Bretanha, tendo 
a Radio de ·.Paris declarado que "es• 
U.o eminentes. ataques à Inglaterra 
~m ·escala. ahida níl.o isuo.la~a" 

A R.A.P, Ell! AÇÃO <ieb!do nêrihllrn~ infoÍ'mágãó autorl2a-
t.OXDHES, 21 (Reuters) - RÀ:F; da ·,dê 'Qttéb'ee, ··sobre ós· rumores ele 

- A resistencia na Fr~nça ~> .Mais um ex~nistro 
atacoti Flushlng, na Holanda, nova-· ~ue :·um envlaêfo. especial 13e.r!a man-
mente, durante o dia de ontem, .Va· dàc,ó · pará. '·a' Russia; pelo. •presidente 

chega a Ariet.~ 
rias fabricas foram a tingidas e 1il~ .~closev·e11t, .. em ·coili'panhla de outro 
cencliadas. etivta.d<{ dá, Inglàtefra, para commi·i-

BASE DESTRUIDA càr: á,··$talin os p),;.nos. de invasão da. 
LOXDHES, ll (.Reut<'rs) - A ,a,gen~. · Eúrpp;i, >e~.tabelecidos pelas 'Nações 

ela norueguesa informa que o vi.to- Unidas. > 
1·ioso ataque de 24 ele .Julho .contra . ,'OÔRDlllLL. HULL Elll Q.t)l!:BEC 
Trondheim, na Noruega, anulou todos ·, 'QUEJBÉO,· 21 '(Reufors) ;_ O· sr Cor-
os esfoÍ·ços alemães para transfor~ deli 'Hú.11, secretario · de Estado : eloà 
mar esse porto em nova. base.de· sub.. Estados Utiidos, que jê. chegou 11,,Que-
mar!nos destinada a substituir ·a de hec,''jà,ntou -com .. o· ·presidente Roose-
Liamburgo, velt,.:·CÓin ·o·sr. Chul'Chll! ·e· COlll O sr: 

NOVOS ATAQ,UES :Ílfackenzie' l{!Íli;', ohefe. do governo elo 
LONDRES, 2f '(Reuters) - Esqu&.• Canadá; · · · 

drões de bom bardeadores aliadoe , de .. .- .· .,. 
caça atravessaram ontem· à tarde .. o:,·:::=::;,= .. =.=í."". =,.::::.=. ====.e:.======= 
~~::~!va i:~~t;.a p~~a aie~l:t:u!t ·tZ:·: \ PRÔGRIDEt,1' ·AS. FORÇAS AtlA~.·. 
rltorlo por eles ocupado, Pou<:o .. de- .... ·,.; '. - .. · - . . . .. .. . . 
pois que se havia _esvaldt>·o •ronôo' ; -.: . .,-OA·s::,N• NOVA ·'GUINE' ' 
dos motores dos aviões, pesadas ex• · H 
plosões e o estouro dos tireis de ea-. 
nhão eram ouvidos atravez do estrél- , Q,: G. .. -ALIADO. ~O NORTE· · DA 
to de Dover. . · · · .' ': '· · · · AFRICA;o · 21 . ·(Reuters) . - . As tropas 

os edifícios das cidades, da ·Costa . alia.dás:estão 'se aprox!,mandt> de ·Sa4a-
sttdoeste, estremeceran\. Quando; esfa. maria '·éiá·.costura, que' .te·cem em torno 
for~a dê assalto estava regressando dos .japohes,ês 'no'. monte. Tambu · está 
da saa missão, outras formações par. . .. ~en.<lo . grada.tiv,amente. â.pérta.da . .,.,.,.· __ i11- . 
tlam para ataques idenUcos: · ··· ....... formam. "no'ticlas, chegadas da Nova 

IMPRESSOS?· 

,Gt>ll_'!é, ,ai, .qUA!,s, acrescentam . que-. a 
força ~rea · dos; niponicos . parece ter 

-Sicl,o.,'af~ 'dos, céus, ·. Os. peritos 
. êlG.eiri .·. ,que . os, ·. jli.ponesef' .. · estão' . deoldl
damen~ .na., .defensiva, com ine'litaveis 
n11v'0~ :rtivezes.- · 

DA1\.'.An, (Reuters)' O '.'Dia:rio 
OCiclal" da Aír'ica Ocldén.ta.t · Francesa 
publicott um decreto creando •'O ·"Co
mitê· do Comercio Exterior", que· .. será 
provisoriarrient'e encarregado .de· cuia 
dar das importações e das ex.portaçõ-.s 
na ,Ürlca · Ocidental Francesa.· e 110 

Togo, 
GJRAUD lll:11 l\lAL'Í'A 

LA VALETA, 2{ (Reuters)·~ ClH[• 
~·ou· a Malta o g·eneral Gil'aµcl; que !oi 
hospede·· do governador Lord· Gort. 
Após vuias visitas oficiais, o genera.J 
francês deixou a ilha,· não sendo di• 

.vulgado o seu elestlno.· · ' 
REFUGIADOS EM PORT.UGAL 

· LISBOÀ, 21, (Reuters) ..:.. :i:::hegara.m 
a · Setubal 1.200. refugla.dbs ·franceses, 

'que se· encontravam no campo ·de COll• 
centra.c~.o de Miranda del Ebro, na· Es
panha, e· que embarcarão em navios 

· :Crancesés v:ú'á o no•te êia A(~Jca. ·, 
ttEC.lUISIÇÃO .DE ARMA!if 

LO~DRES, 21 . (Reuters} ~· k 1·adlo 
de . Parfs transmitiu· ·o tr'ecl10· de· t1nia 

declaracão. conjunta. d.o .. Cotn(ln(lo .G.er'. 
manico de octipacã.o e...-do:.góvernô ci'~ 
Vi.óhy, Intimando. todos ,.os fra.nceses 
a. en trei;arefri todas as duas armas ou 
"' indicarem. depol,lto.s •de.Jl,rmas Qlan
<testinos, até o dia '24 de agosto,. sob 
,1meaca de pena de morte, deP.Olà dessa 

··<lâta, · , : ·:· ,• ···: Oficinas gráficas · do 
LEGIONARIO S. A. 

· A nota conjunta confessa 'qui/n:1s. 
· · · tém muitos deposltos ele armài( ua 

.:t,,0,:0,0.: .;C;A,T O LI C O França, e que os aiia.do·s, fr.eqliente-

Rua do Seminario, 199 · .. 
.· •. , d ,_e Y e I ., .. ,, o ' ~~n~e'tet;r~:rf;

1
~~~~c:::1;!r:?at!:1~:; 

· ~/1',LE; .G: l~O N i. R f ,O,-~~,, o movlmé11to Mrêslst,ericia. 
.•. ,,,' i., i' '. - i;,; ' '_; ';, :.1.-; l. . 

. . 

EX~1\~INI~Tno'.. FUGITIVO 
LONDRES,· 21' ,(Reuters) ._,_. Infór•7 

mam.:de Arsel que chegou âqueja ,cii
chide, ,fugindo ·da. ,li'.rànça,'o :sr •. Queúil~ 
io.- qué foi ministro ,la ·agricultura e1n 
12·.ga'binetes-,.fi-anceses e antigo. .se. 
nador,.,:: . . ... , · ... .- . . . · · ·. · 
· .. o: ·sl',, .Q.ueuille. entrev·istou•se com o 

gene.ràI de GiwUe, ;sàlientando e,. ur
.i.encfa,de' .um planejamento geral, pa-
1·a..apllca.(lão â .Fran<:a, logo que·o t{)r. 
1•itorio ,ftancês seia·'liberta.do com ·a 
·tr,vasão 'da 11:utõj)a. . .. . 

., ... • .. · .A'l'jQ.ÍrÊs ,f LAVAL 
GENEBRA.,. .21 .. (rteuters) - 4nun-

9ia;s~. Céiu·e, os: P~trlotas franc;s'ês 
,r,.tenta.ram. con.tra: .o -jornal do ·s1\ Pier
re./ )'.:.aval;,. ,;r;e· 11i:011!têur"; em ~l~r
motlt' Ferrand, .. fazendo e:s:plodh• ,uma 
bo.1111;~ · n~s. StlÍlS0 .Oficl!Í'as, . . . 
· · Como · ret>Nsàlla; ··a · p'óllé!a · alemã <' 

·n·â.11cesâ.' ;está· '.1:irendendo · cm . rna.ssa 
riàq,iela 'aréa··fúãeús"e ·ântlgos lideres 
JsindÍ<lalistas. . . . . . . . . 

· ' . (<<>Ni•'t,i'J'OS N 4 Fnir. CA . 
.· ZURICH;. ill <lléuters) - .Noticias 
c(,ega'da.s de Qenebra.infoI'ma que .s·o 
:reslstrou • violent-0., confli_to. entre 'i11a 
eendlarlós franceses· e: tropas alemãs, 
no DepartamentÍ>. de Indre e Loire. 

· Os lncendlarlos · foram · surpteêndl
dos pefos a.lémães. por ocasl!to do re,· 
col,hhne~tó_. · !ia . colheita,. travandc,-s11 . 
então:·vérdad.elra: batalhá, da: qual par, 
ticjpa.ram'. forca:s:.de· polícia e sõldadl)~, 
de. patrulha.· ' ' ,-: . .· : . 
, .Os' alemãés Val'rerà.in OS !iÍc'endia.~ 

srios· 'a.i:b$.la, :·mas .tambem 'sofi:er~m 
i,es~d'a:i' perdas. · 

o .proprlo. r.et. Crlstla.'no· -e o· .delegado Mí sa.be,se que-- o,. pessoal da,··legação 
,alemão. i;r: .. Werner, · . . r : norte;americana: ern He'islnki deixou 

. 'GREVE G.l!lltAL EH· ·ODENSE !t. ·capital finlandeSá·· no di.a· 24, po,· 
STOCKOLMO,, 21. (,Reuters) ..:.:··.Foi ordem de "Washins-ton, :.pàrti:ndo . pa-

d,icretada :a· s·reve geral em Odens·e, ra .stockolmo. 
terceira .grancle ()idade· dliia.1narq,'Uéza, lllOlllLIZAÇAO DJ~. l'OLICIAlS NA 

. . · ,ES'rADO :DE .Sl'.1'10 . . · · . .'NORUEGA . 
STOCK OLMO, 21 . (Reuter$J --, Va• STOCK OLMO. ,21, 1 lteuters} - , A 

rios ·alémães fotam mortos na Ulia .de agenciá-· no1·úeguesa informa, que os 
Fyen,. na .Dinamarca, ondé· vlgora.,ó .alemães moblllzaram'mats•,o.ooo mem• 
esta.do : ile .. s,ltio. • .. ,, . . . . · broa da, organização. ele Qulsling pa. 

TR'ENs· DI~AlllTADOS · . · . ra- serviços policiais; · , ·· . . · 
STôCKOl.11-IO, 21 · ('Ué4lersf:'-'- !'{ê: _As manobras. repress!vás da. pôl!c1a 

; veh,se. qué o.s. dln·a.ma'rqueses·:' à tira~ sã.o ag•)ra r.;;aHzadas com o empr.ego 
ram' bombas ,sób·r·e · :t..-é11s· .infl!tares de· me.tralha.doras. · . 
ge~marilciÓS,. · n·os . quais: yÍàj.a.vi,,in . isóÍ.: RUSSIA E • PL'\'LA.NDIA .. 
dados. álémlíei( r:étiràdOif"d~. Noruega. LONIJH.EIS, 21 · IReuters) .::_ .Seguú• 
. ôs' confüúis sé' s"u(iedénf' éní ~arfos d I f õ ã. . . · 
·p()ritósidi>. 1)/lis;. '. .· ... ·· .. ·• : .. ···· . t:~iai:is~~:'ª!st~

6
be~~c~dZ°~!~ti::ª!~tt! 

CON·V.OQADO Q· ·,PAltLAIIIENTO · a.~I:<'inlandla.. e,. a flussla, atravez · d~ 
, J'.,ONDl{ES;•. ·21' (Re·ut~i-'sj' ·',.;,:."· Anun~ .um .. medl.ador,. para a .. conclusão . da · 
ci:i~se ''que ·ocorreran,·inóvos distÜrblos paz em sepàrado. . . . . .. 
coritra:·o~ àiemã.es 11à ilha r,•yeu, na l'ltlSõES. NOS. l!AIZES O(:Ul'ADOS 
Dlnàiriarêà.· · F.riF ·dec1âtádo 0 o es-tado .:,;·roCKOLilIO, 21 .(H.eµters} ._ . o 
~e> emergéncla em· vaiiÓs d!sti'Uos, jorn:al. "Essener' Natlonal .Zeltung" 
O · .Parlamento ·!ó! · · ·,convocado' ,para an11nci!!, . i.rue tilm . sjdo efetuadas •.. ul-
roúrih-•'se: etií. Covei,fhagu~; \A··,situa- · timarnente, nos paf3cs europeus, ócu-
çli.<> .geral 'dlna1ri'.trque,ia ·,é: ca«a :vez pados. pela. Alemanha nmitas'. prisões 
ma!s .tensa, ' .. ' . : . . . . de. medices, :artistas;· ,escrlto~es e' Úrii-

. .E~l QUTJtOS )~O~TOS · . . vérsitarios .. sob,retudo l\à !·lol~.nda,;e 
STOCl{.OJ,MQ, : .. :l-1. ·•· (H.e.1;1,t~r~.) "'- na B.çlgiéa: ·Í':/a oplliÍâo. M r-éfeÍ'ldo 

Anuncll!-nt: ,d!> .,Cop,inh3:gue. ,iu~ ,t.o! .. rje~ jorhaJ .. , .nazista, trata.se ... 11ã·o de. pas 
,crçtailo, <>, .es.ta.do·. de· emegenc·ia em triotas,· -mas .de criminosos que não 
Odense,. ·. $~elldbog. ç, :u.llà ,ele . Fyen, 1,,odem. ·ser . transformados· · ém ·mar ti· 
ll:l. V.lna:marca, ,$, .vista, dOÍ< ·OOÍlflitos re,i porque ·São .dirigoi; por jüdeUs e 
entre· alemães e d[11amar(Íues~á; bolchevistas; . . . ·. . 

' InRITAÇXo·.,nos N.-4,ZISTAS .. . . . . fij,)FE!\'S ' 
STOCROLMO.; · . :ti "'·(lteut'erit}' -.. · ''S'11dC:ROL?v10,-.: :li ( Heut'ers) ' - He• . 

41lunoia,se. que·.-as a.utorlda.éles ·:<ta.·. ·veta-se que os alemães estão deten<lo 
Géstápo. Óistll.ii lrÍ'iíàd;is'··i:on't'ra 'os.' ti,(' ·'êomo refeús todos os membros das 
tulari,s· . .ao. g;ov,~r11.1>. ·<lii>amarcíue~, ·,os.· famiÍlas dos oficiais nMuegueses que 

:qliitls· ·'se;' n,igam a· .a.teiidet• ã e;tlger.:.:. '. · nU<i se 'ª r,resénta'rem '.à.e ,au.tor,ldaéle,i 
c~a, aleÍt)9.;:· no ·,s~ntido. de';qué·. ·sejam · ,germa.nlcas para serem envi,ados ti 
eh~r.1cgues :ao .se.ú .j11l"ménto ·:os· ·ci• Alemanha, de ·acordo com as ordem• 
da:dão!I ,dQ., »ah·. ·ac1..-sa<1os .· dehi,toe. -de ·,:. cio céomandante · de ocupação, "• · 

. .·, >·'' ••..• ···.'.-\-·. '.~--.·-~;-~_t::·-:;:,:··:: ·,,.·,,,., .... ·.·,.·'.· .. _. 

• 

. : .. ~ .. ~;,,..)Ú~,dt";i-}{:,~1;~:·,~2~~ ... 2:tJJi,,3k:1j:z",2,lb.it•zi'li~iiii;~L';,;;.:,, ;.· .... ._c:_c,:,. 
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ANO XVII 

Xüo clccorrcn aincla um lustro do falecimento de S. Exc1a. Rcvma. o Sr. 
1!· Duarte Leopoldo e Silva e o LEGIONARIO, enluta novamente suas pa
~ma, afitn de exprimir o pesar publico pelo falecimento elo segundo Arccuispo 
Metropolitano clcs[:i /\rquicliocesc D . .José Gaspar de Afonseca e ::::ilva. . 

Dcscrevc,1· o pczar ge1'al que a inesperada ocorrcJ1cia ocasionou é quasi 
in;possh·cl. l~ram cerca de onze· horas da .m:mbã do d·ia · 27, quando começaram 
a circulai·. a principio' imprecisas, as pl'imeiràs noticias do desastre. 

Dada a natural facilidade · com que noticias . desta natureza são exage
rada~ havia a .csperanç;1 de que algum comunicado oficial reduzindo ,Ys de-· 
vidas prop1.,r1:ócs os boatos tran(Juilizassc os paulistas. sobre a conservacão da 
vida do seu Í'aslor. · , 

Pouco clrpois, entretanto, as apreensões foram confirmadas. Os radios co
mc~aram a comunicar a infausta noticia. Na sécle da Vasp uma considcnwcl 
111a~sa de populares ~e comprimia para lei· o comunicado oficial cm que esta 
empresa de -aérco-uavcgaç:io noticiava o fato, Os jornais preparavam cdiçücs 
exüaordinarias. No alto da Gazeta se hasteava cm [uncral a bandeira brasi
leira, que aos poucos foi aparecendo cm meio pau nas sacadas de varios 
outros edifióos publicos e pa,·ticularcs:·ror determinação elo governo do Es
L•c!o iechavam-se as 1·epartic;õcs. As escolas de· todos os gt'aos suspenderam 
~uas aulas. Cresceu o numero ele ligações tclcfoniéas, que transmitiani ·a no~ 
lida. O comcntario geral era só um: Morreu D, .José! 

A constcrn.a,·ão canrnda pelo falecimento do Exmn. e RcYmo. Snr. Q. José 
Gaspar de Afonscca e Silva seria de esperar. Desde que, como Bispo auxiliar 
tomou contato com o. grande ,1mblico de S. Paulo, conquistou âs mais ardc11-
tcs simpatias. Todos ainda se Jcmlmun da distinção e afabilidade de seu traio 
L' do .seu porte ainda cxplcmlidamcntc jovem, ela 11icdadc que irradiava, e da 
a,ão vcrdacleiram"ntc fascinadora que exercia quer na conversa particular, 
quer na tribuna sa~ra ou profan.a. 

De um trato pessoal •impregnado de grande distinção e doçura ô Exmo. e 
Rcvmo. ::ir. Arcebispo Metropolitano causa a mais funda impressão a todo•. 
'" i11tcrlocutorcs que nele viam um pai hidulgcntc e bcnevolo, sempre em
penhado cm lhes eonsolar as dores e as atrair para a Igreja. 

.Na trihuna D . . José Gaspar era um orador ele primeira grandeza. Dotado 
de palavra fluente, elegante. colorida e rica, encantava e atraia os ouvintes. 
Entre Qutras produções de relevo, é dign<1 de., menção a belíssima JJeça orato- · 
ria que S. Excia. Rcvma. produziu no Instituto Histórico do Rio ele Janeiro pm 
(>casião do Concilio Plcnario. 

O. Jos;; Gaspar foi lambem um grande csc1·itor, cujas cm·tas paslorab im
pressionarnm não só pela solidez .da doutrina como 1>ela pedeição da forma. 

Todas estas <1ualidacles facifüuram . extraordinariamente a realização ele 
um vasto programa aclminis!ralivo~que só seda possivcl dispondo elo mais largo 
circulo de influencia e relações. ' 

Se bem que todos estes predicados fossem suficientes para despertar . a 
;:,·ande J)opularic!adc <1uc cercou inccssanten1cntc D. Gaspar, houve um sõ
hrc!u'do que nesse sentido se destacou: a delicadeza ele seus afetos. O povo ck 
S. l'aulo .. ,,ucria bem" D. José Gaspar, e assirn seu falecimento c.msou a pro
funda constcrnaçiio que as paginas do LEG!ONAIUO pro~mam hoje espelhar, e 
vs funerais manifcstariío de modo muito espcciahncntc vibrante. 

"i\Ioncu um grande Arcebispo'', era o ·comentario··gcral. 

---------------

ganisação do . colendo Cabido lY,letro
politano, que estava desfalcado havia 
muito tempo. Nomeados os novos Co
negos .tratou de reiniciar com todo o 
esplendor, as funções -liturgicas que 
vinham sendo realizadas· com regula- .. , 
i-idade em · nossa Catcdrnl Provisoria. 
Não é preciso salientar quanto são con
formes ao espírito da Igreja, as ceri
monias liturgicas do Cabido realizadas 
na séde episéi>pal. 

AS OBRAS DA CATEDRAL 

Notavel foi o impulso . dado por D. 
Jcsé ús obras da nosa Catedrat Nes
tes ultimos anos, o belíssimo templo 
iniciado por outro grande Arcebi~po, 
o Exmo. Revmo. Sr. D. Duarte Leo
poldo e Si! va foi objeto do qnpreen~ 
dimcnto ardoroso ele nosso segundo 
metropolita. Nomeou uma nova Co
missão das Obras da Catedral, colo
cando a testa da mesma um assistenté 
eclcsiastieo. Afim de angariar os· meios 
uccé~sarios para a edificação da ma
jestosa igreja, que será nossa séde 
episcopal, creo\.\ ainda a Legião Pró
l:atcdral. 

OUTRAS ATIVIDADES 

Remodelou os trabalhos da Curia; 
.. ., r , '\ .. , , ,· 

-, \ •. ' ... .. r ... ~ ) J. ficorganl-
zou os serviços cclcsiasticos de ca
rnter jurídico e administrativo; ci-iou 
os cónsclhos administraticos da Ar
quidiocese e do& Scminarios. Nomeou 
os Párocos consultores, os examinado- ·s. 
rcs p1·0-sinodais, e para o Clero; os 

. censores, os missionarios para os ja
po·nesês, judeus ,hungaros, alemães, 
lituanos, sírios, franceses e armenios. 

' f • L , . r f l .,; l 

·\ :· 1 \ ·:· I;1~]~~ .10s trib~·1;~Í~ 1 

arqui-
diocesanos e de apelação. Criou uma 
comissão orientadora do Museu de 
Artes Sacras, Numismatica e Diploma
lica; a Comissão de Musica Sacra; a 
Comissão de Arte Sacra para exame 
das plantas das novas Igrejas, com 0 

posta de· Saçerdotes e engenheiros, e 
a comissão ele .engenhefros para 'proa 
ct:d-õr. ªº.:l · esttJdos pi·elimiriares ·· pai-é,: a ·" 

DADOS. BIOGRAFICôfDff ºGRrNDr~~7~~:;~;;;;;~;·t'/ 
E S A U D OS O AR e E' B l'S p o ze~
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::br~ctt~~~o~t~r~~~n~~:t_~cl~si::~ 
. tJca. Dois meses depois de ter foma-

. do posse, reuniu no Palacio S. Luiz, 
- • todos os Bispos das Dioceses sufraga- -

O Exmo. e Rc,·mo. Sr. Dom José 
Gaspar de Afonscca e Silva nasceu 
cm i\raxá. Estado de · Minas Gerais, 
110 dict (i de Janeiro de 1901, sendo 
;çm pais o sr. Scl;,astiilo Afonseca e 
Silvo e <lon,.i Prosolina de Afonseca. 

ao Brasil, imgrcssando no corpo de 
professores do Seminario Provincial. 
exercendo tambcm o corpo de Mestre 
de Disciplina. 

Lecionou Direito Canônico, Teologia 
Moral. Historia da Arte e Comenta
rios ~ Divina Con1edia de Dante Ali-
o·hieri 

ncas. Nos três anos seguintes, novas 
1·cuniões episcopais foram realizadas 
em São Paulo, das quais emanaram 
três magistrais Pi!slorais Coletivas, in
tituladas: "A defesa da Fé, da Moral 
e da Familia", "Algum; erros contra 
a fé e a moral" e "O jogo. a digni
dade da familia e a defesa do Brasil". 
Referindo-se a esses documentos não 
s,~ pode deixàr de aludn- à Pastoral 
ele Saudação, datada de 15 de Agos-

li .. ii' 

Prcpo.réldo por sua progenitora, .fez 
n prüncin1 <"Ornunhüo aos 6 de Janei
ro c!C> 1908. quando contava sete anos 
de idade. Dc,clc os primordios de sua 
vida. 1n~rni0festou forte inclinação par9 
o Saccrdoc10. Fez os estudos prelimi
narc:-i cm sua terra nalal, 1natricu
lando-sc m;iis tarde, cm 25 de Janeiro 
de rn12. no colcgio de São Luiz, cm 
llú. neste E:staclo. onde permaneceu 
até concl llir scll curso, cm 8 de De
zembro ele l!ll li. Nesse dia veiu pani 
Sáo Paulo. No dia' seguinte -- 9 de 
Dezcm bro de l!Jl li - matriculou-se no 
Sonitwrin Provincial, situado ft Ave
nida Tir;.idcntcs, onde foi discipulo 
ckstocaclo pela sua intdigcncia e pic
d;:dc. Tomou bc1lina a G de Março de 
1917 e rccd,cu a tonsura a 2() de Ma/-

0 

Em 
0

1933, com a elevação de Mon
senhor Alberto Teixeira Pequeno ao 
cargo de Visitador Apostolico dos Se
minarios Brasileiros, foi nomeado vi
ce-Reitor do Seminario Provincial. ~ 
em 1934, quando aquele instituto foi 
elevado à categorfo de Seminario Cen
tral, foi nomeado Reitor cio mesmo. 

to de 1939, e na qual Dom José não 
se esqueceu de nenhum de seus dio
cernnos, referindo-se a todas as clas
ses e orgánizações sociais. 

s. REVMA. . . AFO~SECA . E. 

,o de l!l20. · 

As pnmcir.t:::, ordcn~ rncnore.s. re
cebeu-as a 12 dc Março de 1921; as 
ultimas ein 11 de Marco de 1922. Em 
2~ de Dcz,·mbn, de 1922. recebeu o 
subdiaconalo cm Ubcrnb'1. 

Em 11 de Marco de 192;;, recebeu o 
diaconato. J:'inaln;cntc, a 12 de Agosto 
de 1!)23. na Igrcj"1 de S«nta Cecília. 
nesta capita' recebeu o Presbiterato. 
Todas as '.:---agrad<.1~ orclcn~. rncnos o 
subd1aco11;1lc>. fornm-lhc ministradas 
por t:i. Excia. Rcvma. Dom Duarte 
Leopoldo e '.::iilrn. Primeiro Arcebispo 
de São Paulo. A 15 de Agosto de 
19~3. cclcbrol! a primeira Missa, na 
stw e!clade natal. 

Concluiu ,cu curso no Seminario. 
onde tez Lodos seus estudos de Filoso
lia e Tc:ologia. cm 20 de Uczembrn d~ 
1U2:J. 

Ordcuaclo Sacerdote, iniciou o mi
nislcrio como Vigario-coopcrador du 
Igreja de Nos,:a '.::icnhora ela Consola
\·io, ncsla capital, pora cujo corgo 101 

nomc..;do e, n 13 de Março de 1921. 
Ate 31 ele Agosto de 1U24 exerceu 

aquele cargo, quando deixou-o para ir 
a Roma, a-fim-de dr, estuda Dirr,ito 
Canônico. 

A 7 de Setembro seguiu para a Eu-
1·opa a bordo do "Ré Vittorio", em
barcando cm Santos. Chegou à Roma 
a 30 de Setembro, e, no dia 1.o de 
Outubro. matriculo ;-.,se no Colcgio Pio 
Latino Americano e, em 4 de Novem
bro, na F'aculdadc de Direito da Uni
\rcrsidac.lc gregoriana, recebendo o U
t ulo de Douto, cm Direito Canônico 
cm 21 de Julho de 1826. após lei· feito 
um curso 1,rilhantc. 

Apfo; UJT1:1 lo11g~t viagcrn pela Grc
cia Siria: f\.ilc.:::lini.l e Egito) regressou 

A obra que D. José Gaspar realizou 
no Scminario fez com que se eviden
ciassem as suas grande qualidades de 
ndministrador. 

A 21 de Fevereiro de 1935 foi clei
t,, Bispo titular ele Barca e Auxiliar 
de S. Excia. Revma. Dom Duarte Leo
poldo e Silva, o querido e tão saudo
,;o pl'imeiro Arcebispo de São Poulo. 
Sua sagração se deu no dia 28 de 
Abril do mesmo ano, na Igreja de 
S,rnta Cecília, desta capital. Sua ati
vidade desde então, auxiliando com 
bdo o zelo e carinho o Exmo. e 
Hevmo. A1·cebispo, D. Duarte Leopol
do e Silva já alquebrado pelo peso 
dos anos, é de todos bastante conhe
cida, Dom Duarte 1·ecebcu com pala
vras carinhosas e nomeação daquele 
que foi seu dedicado auxiliar. 

Dirigiu muito de perto os trabalhos 
que foram feitos para a instalação da 
Ação C,1tólica na Arquidiocese, se
gundo as diretrizes traçadas por S. S. 
o Pi::pa Pio XI, ·de, saudosa memoria. 
que tiveram em S. Excia. um arclo 0 

roso realizador. Grande amigo dos 
operarios, dos pobres, dos enfermos, 
imr~,z-se o Exmo. Revmo. Sr. D. José 
Gaspar de Afonscca e Silva, nos pou
cos anos em que exerceu a função ele 
I3i,po AIJ.xiliar, à simpatia e ú admi
ração de todo o povo paulista. 

Falecendo Dom Duarte cm 17 de Ju
lho de 1939, foi eleito seu sucessor por 
Sua Santidade o Papa Pio XII. to
mat1do posse solene da S,é de São Pau
lo no dia 17 de Setembro do mes
mo ano. Aos 6 de Março de 1940,. re-
cebeu o pálio sagrado. · 

O CURTO MAS PROFICUO PON -
TIFICADO DE D . .JOSE' 

Tendo governado nossa Arqu.idioce
s,~ durante menos de quatro anos, D. 
.f osé Gaspar de Afonscca e Si! va dei· 
:..:ou seu nome ligado a um sem nu-
1:iero de realizações católicas. 

Logo no inicio de seu governo. com
mais três cargos de Vigarios Gerais. 

Dirigiu depois suas yistas para rcoi-

D. JOSE'. E A OBRA DAS 
VOCAÇÕES 

Muito· já se tem dito sobre o pro
blema das vocações em nossa patria. 
O maximo problema da Igt·eja no 
Brasil é mesmo o da escassés do Cle-
ro. O coração de nosso Arcebispo. 
sempre repleto de zelo e de ardor 
compreendeu muito bem a neccssida
dt· da Obra das Vocações. 

Visando incentivar e desenvolver as 
vocações sacerdotais, criou Dom José, 
8 Escolas Apostclicas, nas Paroquias· 
de Itú, Jundiaí, Mogi das Cruzes, São 
Roque, Santo Amaro, Santo André, 
S;;lto de Itú e São Caetano, alem dt: 
um curso propedeutico, na capital. 
destinado ao preparo dos universita
rios que se sintam com disposição pa
ra o estado eclesiastico. 

O ARCEBISPO E A AÇÃO 
CATÓLICA 

Não menor carinho lhe mereceu a 
Ação Católica, iniciada por ele pro
prio, quando Bispo Auxiliar de São 
Paulo. 

Assinala-se neste particular a or
ganisaçiío da Junta Arquidiocesana 
em obediencia aos desejos da Santa 
Sé, Remodelou a Confederação Ca
tólica, dando-lhes npvos estatutos. 
Deu um assistente 'eclesiastico ao~ 
Círculos Opera rios e outro para o. Ins
tituto de Serviço Social. 

O CONGRESSO EUCARISTICO 
DE SAO PAULq 

Não seria passive! te1minar este li
geiro relato das atividades de nosso 
querido D. José, sem uma palavra re
ferente ao grande zelo apostolico que 
demonstrou. quando da realização do 
IV Congresso Eucaristico Nacional de 
São Paulo. S. Excia. Revma. foi incan
savel em preparar o triunfo da San
tissima Eucaristia.. assistindo a todas 
as assembléias e reuniões realizadas. 
presidindo a todos os Congressos Dio
cesanos preparatorios e organisando as 
Santas Missas, que tão bem prepara
ram o povo de São Paulo para os dia;· 
elo mcmoravel Congresso de Setem
bro de _ 1D42. 

A CHEGADA DO CORPO DE n. mst 
GASPAR DE ·. AFONSECA . "E SllVA 

Missa de corpo . presente e expos1çao · à vi~itação 
Mcins.· A.1berto 'Pequeno e 
Manifestações de pesar. 

fieis O enterro de 
Nelson · Vieira·. 

dos 
Pe. 

A <:he;;ad,t a Si\o' Paulo do corpo do 
1,:xmoº e Rcvmo. Sr. D. José ,GasJHH 
de AÚmscca e Sil,·a, estava marcad,L 
p,na as S horas ele, ontem,. por vag•io. 
especial da E.· F .. G. do Brasil. .:\Juit:, 
anl.es porem, dessa hora e apezar cio 
frio r~iliante. enorme multiclão se com 
primia na estação-cio !\arte, enchendo 
todas as suas dcpenclências, exceto as 
plataformas, q1te: estavam reservadas 
ús autoridades eclesiásticas, civis e 
militares. A grande massa po)iula1· 
enchia, ainda. a pra.ç;a fronteira e todo 
o percurso por onde devia passar o' 

féretro. O silêncio reinante ·era uma 
clemonstmção anlentc da emoção in
tensa que corn1>rimía a alma da JJO· 
pulação paulista, ali reunida para 
prestar as últimas homenagens à'qu•"· · 
le que fôrn o séu' muito amado Arc:,;
bispo. Junto às [01'ças 'mllitares, ai1 
11os1.àdas para prestar ao inesqueciYei 
Arcebispo de São Paulo as hon\'as dte 
estilo. o povo aguardava o rµo'menhi 
ela chegada do corpo de D. J·osé · Ga-; 
par de Afonseca e Si! va, ancioso por 
prestar-lhe. uma última homen?,gem. 

.'-:a plataforma., aguardavaii1 o.trem 
runebre, o Colendo CalJido Metropo:1 · 
tano, outrns autoridades eclesiásticas, 
,~ as altas autoridades civis e mili:a 
res do 'estaclo. No meio (!e ilÚensa · 
emo,:iio. chegou, fin.al!nente, o notur · 
110 da Central que trazia o vagiio es 
pccial. Desceram do .mesmo o Exmü. 

. : :, ·~'-. 4•.-, .\ ', • o:; 
llevmos. Representantes . tio Cabido 
l\f elropolitano do ··Rio de Janetro. " 
comissão pa-ulista, composta dos 
ltevmos.: Srs .. Cgo., _José :.\Jaria ~!011-

teiro, Cgo. Carlos· .';.'Jarc:ondes ~itsch 
e Cgo. · Antonio Alves de Siqueira, o, 
representante cio governo fecler1l. 
ministro Alexa11dre Marconcles Pi· 
lho, o representante do· governo J)a:1· 
lista, sr Franchini Netto, O corpo rio 
saudoso Arcebispo • de São Paulo, 
IJem como os corpos do ~~xmo. P 

Revnio. i\lons ... Alberto Teixeira ?e· 
Queno e Hern10. · Padre .'selson No1< 
herto ele Souva Vi'eira · foram· retir:1-
herto de Souza. Vieira foram r.,tjrn, 
dos, então, afim de serein trà11s1forta
Cateclràl 'provisória de São Paulo. A 

· emoç,io cio· povo atingiu 6 àuge·. A 
sen·saç-ão reiiiatíle era ele uma ca. 
tastrofe irreparavel, tal era a esli· 
111a·; amor e · i•espeito que a poi)ula, 
,ão paulista tributava a D. José Gas 
11a1· de Afonseca e Si!Ya. -

Na Catedral provisoria . foram ,·o 
locaci'os os ·corpos afim de ser ceie 
IJrada a Santa I\Íissa. O corpo .de D· 
José com a face voltada para o po 
vo: ficou ao centro. O Coleiido Cabido 
~!etropolitano tomou, a seguir.· ln
ga1; nas estalas. No trono notava-se 
colocado a traz· o t:hapeu arquiepiscó 
pai, que é· a maneira pela qual 2 

Santa Igreja simboliza a vacancia di1 
sede arriuiepiscopal. O coro do Sc:ni
nario iniciou, · eu tão,'· sob a regencia 

, ' . . 

ilo .. l\faestro FUÍ-io FranceschinL-•. os. 
{;anti.cqs )iturgicos, A , sái1ta. i.Iissa. 
:roi ceie.brada pelo Rev.mó .. Sr ... Cg9. 
AntonJo.de Castro l\Iayi;r. Ten11il1ado 
o Saii to Sacrifício, o .rtevmo. Sr. 
Cgo. · i\layer deu a absolyiçãó .,a. l\Jo1i°s. , 
A!bi;n:to Pequeno e· ao fe ... Nelson 
Víeini, tendo o Cabido .r,e.solvido q~e 
a a,bsol v·ição a D ... José será. dad~.- 1ia s, 
exequias a serem, ceJebra(]as. pelo 
Exmo .. e .Revmo. ,Sr; :r-unçio Àpqsto'. 
lico. · A seguir toram retfrados os· 
corpos de i\lons ... Albér.to .Í'.eq.ueno e 
elo Pe. Nelson, Vieira, per:ma;nieendo 
exposto na lgí·eja de . Sta,, .Ifigenia. 
o corpo de D. José Gasnar .de .• ,\fon•,. 
;;eca'e.Silva. 

Per\nanec·eu o · ÓorpÓ . do.· .saudo5o. 
Arcebispo de São .Paulo .durante .. to. 
rio o clia de' ontem tia.: Catecfral JlrO· 
visaria. exposto il. visitarão dos :neis, 
[<'oi pÓssive{ eutão, n~ais · un1à. ve:,; 
.esti11Jar a ... dor profunda ff\le at{ngiu 
o povo pa_ulista pela p:Crda .do .seu 
amado l\!eú·Ópolita.' .Enorme ,.iuil!ú
dão, de todas as,classe_s soqiais,, ten•. 
do eista,mpado nas fisioµomias · .seu 
sentimeúto · profundo, .. désmou. Úe
rànte o corpo _de.D. José, pe,rm~e: 
cendo, por. instantes em oraç~o. pelo 
(leticanço .. eterno. daquele ri~íe -dirigiÚ. 
por quatro anos o Areebisp_ado. de.:.-,. 
l'aulo. O cot·po perinanecerá até.a111a
nhã. às' dezesseis horas: qnamlci será 
inhum-ado.. . 

. O enterro do- Rcvmo. 'i\Ions, ,Alb<lr· 
to ·Tcii.êira 'Pequeno e' o 'dó' 'Revm,,: 

· Pe. l\"elsoii1 Norlieito ele Souza· Viei
ra for<1m co.ncorridissimos, ·p'roYaniJ.o 
a gei-al estima qu·é gozavam no :seio 
da popul;;t<;:ão paulista, 

Desde que se -torno11 conhecido· .o 
tnfaústo acontecimento, ' co111eçàram 
a chegar telegramas de todo o Exmo. . .. , ; 

e lfovmo. Episcopado Brasi)eiro, alem. 
de. _!,numeras outtios, manifestando o 
intenso p<Jzar que o talecim:e1úo· iio' 
Exmo. e Hevmo. ::ii-. D:· José ,Gaspar 
de A!ouseca: e Sílva -ot:á~io~1ô{i. · ·· 
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O Mf STERIO DE FATIMA À LUZ OAS 

Ul Tf MAS E SENSACf ONAIS REVElACõf S 
e A To L.I e os 

Comprem exclusivamente suas jóias ~ seus presentes na conhecida 
,J O· A L ,H A R 1 :4 

Pe. Valentim A. de Maria C. M. F. 

li CASA 
RUA. 1lii NOVEMBTTO N. 26 • 

C·ASTRO 
OFICINAS 

.. PROPRIAS 
•• ,Unicos conce~sionarioa doa AFAMA:• 

DOS .·· rclogio:i « F L E C T R A • 

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃC 
Rua do Seini::ial'io N.0 199 -:o:- Telefonfl 4~0931 · 

· Caixa Postal, 147-A 

O c1enominado ''Segredo da Scnhn· 
ra de Fátima" tornon-se, hoje em dia, 

·; em centro principal, para onde vai 
·convergir e gravitar todo esse mundo 
sobrenaturnl ele mistérios, falas e 
mensagens que o cercam e o en vol· 
\rmn. 

No intuito de, através destas humil
des e despretencio.sas linhas, ofere
cer aos amaveis leitores uma singela 
explicação. elo mesmo, cuinpre-nos, 
desde já, declarar, qne para a espia
nação do assunto ele tanta monta e 
responsabilidade, possibilitou-se-nos 
a obtenção de informações a respei· 
to. nà própria fonte .. 

·E a fonte, outra não poclia ser se
J1ão o testemunho ela própria Viden· 
te ele Fátima, Irmã illaria' t.ucia de 
Jesus, a escolhida para confidente 
<le Nossa Senhora e única sobrevi
vente das três crianças; favorecidas 
em 1917, com a graça das Aparições. 

Nenhuma testemunha mais abali
'sada para nos revelar, em todos os 
seus detalhes ·e pormenores, a nattt· 
reza e o alcance do "Segredo da Se· 
nhora". 

Damos pois, a palavra a lmmilrte 
irmãzinha e Religiosa Dorotéa, que 
nos falará com a singeleza encanta· 
dora que caracteriza as almas elei· 
tas. 

DES.CORRENDO O VtU 

"O segredo consta· de trés coisas 
füstintas, duas das quais vou reve· 
lar. 

A primeira fÔi a vista do inferno. 
· Essa visão, de cujo objeto se guar· 

dou até hoje lnV'iolavel segredo, rea
lizou-se a 13 de julho de 1917". 

. Eis como a própria vidente 110-la 
descre,;e nos seguintes traços e cm 
cores apavorantes: 

"Nosso Senhor mostrou.nos um 
grande mar de fogo que _.Parecia es
tar debaixo da terra. Mergulhados 
nesse· fogo, os demônios e as·almas, 
como se fossem· brazas tra nsparen· 
_tes e negras' ou bronzeadas com for. 
ma humana, flutuavam no incendio, 
levadas pelas chamas qu.e delas mes· 
mas saiam juntamente com nuvens 
de fumo, caindo para todos os lados, 
semelhante ao cair das fagulhas nos 
grandes incendios, sem peso nem 
equilíbrio, éntre gritos e gemidos de 
dor e desespero que horrorisava e 
fazia extremecer de pavor. Os demo· 
nios distinguiam.se por formas hor
ríveis e -asquerosas de animais· espan· 

.. tosos e desconhecidos, mas transpa
rentes e negros. Esta vista foi um 
momento e graças à nossa boa Mãe 
que antes nos tinha prevenido com a 
promessa de nos leva:- para o céu 
(na primeira aparição); se. assim não 
fosse, crefo-que teríamos morrido de 
:susto e pavor". 

É a mesma Irmã llfaria Luica quem 
llos descreverá n. segunda pnte dc~
.slia visão de 13 ele julho de 1917. 
· ' "Em ,se<,uida levantamos os olhos 

para Nos;~ Senhora, que nos disse 
· com bondade e tristeza: "vistes.o in, 
ferno, para onde. vão as almi:s dos 
pobres pecadores; para as salvar, 
Deus· quer . estabelecer no mundo a 
devoção a0 meu Imaculado Coração. 
.Se fi:í:er•des o que ou vos disser, sal· 
var-se.ão muitas almas e obterão a 
paz. A guerra vai acabar, mas, se não 
deixarem de ofender a Deus, no reina· 
odo de Pio XI começará outra peor. 
Quando virdes uma noite, alumiada 
por uma luz desconhecida, sabei que 
'é o grande sinal que Deus vos dá de 
que vai punir o mundo de seus cri
mes, por melo da guerra, da fome e 
de perseguições à Igreja e ao Santo 
Padre. Para o impedir, virei pedir a 
consagração -da Russia a meu lma
cu,lado .Coração e a comunhão repa
radora. nos primeiros sabados. Se aten 
derem os meus pedidos; a Russia ~e 
converterá e terão paz; se não, es· 
palhará seus erros pelo mundo, pro· 
movendo guerras e perseguições à 
Igreja; os bons serão martirizados, 
o Santo Padre terá muito que sofrer, 
varias nacões serão aniquiladas. Por 
iim, o me~ Imaculado Coração triun. 
-fará. O Santo Padre consagrar-me-á 
a Russia q11e se converterá e será 
concedido ao mundo algum tempo de 
paz". 

Consoante o testemunho de Lucia 
i'le Jesus, a visão apavorante do infer· 
no chegou a impressionar de tal for
ma o espírito dos pequenos viden
tes que a não te-los conforta.do a gp
ça divina e se dantes não lhes ti· 
vesse assegurado a celeste Senhora 
que os levaria.para o céu, ter.iam mor· 
l'ido de pavor e de espanto. 
' Coín o ,fim de suaV'isar·lhes algum 
tanto a tí·emenda i1~pressão que a ce· 
na do inferno lhes causara, e (jueren• 
<do. outrossim, mostrar.Jh.es a manei. 
l'a prática de rezar pelos pecadores, 
Nossa . Senhora ensiúou·lhes a se· 
guinte oraçãosinha, que· deviam in
tercalar. nos · mistérios do Rosário, 
após o Glória Patri: 

"ô meu Jesus, perdoai•nos; livra 1-
nos do fogo do Inferno e aliviai ~s 
almas do Purgatório; principalmente 
as mais abandonadas". 
· E finalizou a visão, dizendo: 

"Rezai, rezai muito e fazei sacri
•ficios pelos pecadores, Olhai que vão 
rnu.itas almas para o inferno por não 
haver quem se sacrifique por elas, 

A PEQUENA JACINTA E O PEN· 
SAMENTO DO INFERNO 

Depois da Aparição, Jacinta, a- me· 
nor dos videntes, era vista com fre· 
quência sentada numa· pedra ou no 
chão, toda recoibida e caiu ar de pen· 
sativa, a dizer: 

"O Inferno! O Inferno! Que pena 
tenho das almas que vão para o in· 
ferno! ..• 

E as p·essoas lá vivas, a arder Eomo 
:a lenha no fogo". 

E meio trêmula, ajoelhava, c1e mão· 
zinhas postas, a resar. a oração que 
Nossa Senhora n-0s tinha ensinado, 
escreve a Irmã · Maria Lucia. 

E assim perrnanec'~ por grande 
espaço de tempo, de joelhos, repetin· 
do a mesma oração. 

A vista elo inferno tinha.a horrori· 
sado. a ta.! ponto, que da! por diante, 

DE 
(Esquina . da Rú-a ·· Anchieta): • • tollas as penlténcias e mortificações 

lhe pareciam nada, para conseguir 
:inar do lú alguns pecadores". (lr
m,l Maria Luc'a de Jesus). 

UMA LIÇÃO DE CATÉCISMO IN• 
FANTIL SOBRE O INFER'NO CONSA A(lO AO IMACULADO CORA(ÃÔ DE MARIA 

Deu-se o fato no dia seguinte uo O Husti'e ·Arcebispo Primaz do ·:sr.a-
da Apari,iio. Cheg11dos. os ttês ·11as-
torinhos ao lugar ela pàstagem, nas si!; S. Excia, Revma. o S1· .. p .. Augusto 
eircnnvizinhancas da Cova 'da lri;l, · · Aivaro da Silva, atendendo aos ·desejos 

, . ct:i Santíssimo· Padre Pio XII decidiu 
Jacinta [oi sentar-se, pensativa, num consag-rár a Arquidiocese da Baia ao 
pequeno rochedo que lá havia. 

Imaculado Coração de Maria. - Jacinta, anda brincar, disse,lhe 
Lucia, A consagração será f2ita·.no dia !O·de 

Outubro ·dó corrente ano; ajlós a Missa Hoje não quero brincar. Campa.J e a Procissão cm honra d.e Nos-
- E porque? sa Senhora. 
- Porque estou a pensar naquilo Dando maiór scle.nidade às. cerimonias. 

que nos disse Nossa Senhora; Re~ 
zai, re;caÍ muito... Olhai qlle vão S .. Excia. Revma. o.Sr. Arcebispo Primaz 

dl!tenninou· Que. fC f!zcss8Ú1 corisagi·a- ' 
muitas almas para o- inferno.,. ç&8s · identicas às de s. Salvador, . em 

- E o que é o infe'l'no? todas '.as· Paroquias, Matrizes e 'Reito· 
- O inferno, ponderou Lucfa., com · 

certo ar de mestra e de quem enten· rias .-<!Lssemi:la.:.\s pel~' vasto terri\orio 
baianc. 

cie na matéria, é uma cova muito ftm• Transcrevendo !I segitlr a cii:cular do 
cta, cheia de feras e uma fogueira mui. Exmo. Revmo. SI·. Arcebispo Priinaz-do 
to grande. Vão para lá os que fazem Brasil, chamamos a atenção de nossos 
pecados e não se confessam e lá. fi• Íeitores para este apostou~ documento, 
oam a arder para sempre · · ·repleto de ensinamentcs e altamr:mte 

E nunca de lã saem? con.wlaclor para O coração verdadeira• 
- Nunca. mente· cRtÓ!ico. 
- Nem depois de muitos, muitos 

anos? 
- Não. O inferno não acaba nun, 

ca, e o céu tambem não. Quem vai 
para o céu, nunca mais sai de lá. 

- E quem vai par;1 o inferno tam· 
bem não? 

- Já te disse que não, retruco~ 
Lucia. Não ves que tanto um como· 
outro são eternos? Quer' dizer·· que 
nunca acabam e duram para sempre. 

"Sem saber, afirma Lucia, _ f!zl?.mos 
entiio, pela primeira ve;, a nictl:ta,ão 
do inferno e da et<;!rnicl,Hle''. 

O que porem. mais im11ressionava 
a Jacinta era o pensaménto da ete1·· 
nidacle. Por vezes. estando até a brin
car, estaca1·a repentinamente e pet·· 
guntav3: 

- Mas olha lá, então, depois de 
muitos e· muitos anos, o it1ferno não 
acaba? 

Outras vezes: 
- E aquela gente que lã est'á a ar· 

der nào morre? e não se faz: em 
cinza? E se a' gente rezar muito pe• 
los pecadores, Nossa Senhora livra· 
os de lá? E tambem se fü:cr m,uitos 
sacrifícios? ... 

Coitadinhos! havemos de rezar e 
fazer muitos sacrifícios por ele~. 

Depois acresceu ta va; 
- Que boa é aquela Senhora que 

já nos prometeu levar.nos para o-céu!· 
ORAÇÃO E PENITENCIA! 
RE'ZAll E S,\CRIFICAil·SE! 
A DE\'0(.:ÃO FILI.AL E CONF!Ai'-· 

C,\. A NOSSA sr,:NE-IOHA! 
· BGlo p.-ograma de apostolado; pm·n 
g·anllar almas e dilatar ils _tro11telr:is 
c:o Reino clll Cricto. 

O GR/\NDE SINAL 

;\'ossa.Senlrnra manifesta aos ahr
fllnados v:dentes ü isnal que os not i · 
r:caria ela proximidaele dos grandes 
castigos: "Quando virdes Ull1il noite 
alumiada por uma luz desconhecida, 
sabei que é o grande sinal que Deus. 
vos dá" ..• 

Lucia, a ultima sobrevivente dos· 
felizes pastorinhos e hoje Religiosa 
de Sailta Dorotéa, residente no Cole· 
i;io Noviciado c1ue o Instituto possue 
na cidaele de Tuy, Espanha, reconhe· · 
ceu o sinal de Deus na aurora boreal 
que na noite de 24 ·para_ 25 de janei-' 
ro ele 1938 iluminou o céu, tornando
se visível em toela Europa,_ fenomeno. 
Que os astronomos qualificaram àe 
estranho e lnsolito. 

Bem convencida à Vidente de que 
a guerra estava a deflagrar, fez quan
to esteve da sua parte para apressar 
o cumpr;mento de quanto se ]lle tinh:. 
comunicado. Logo porem, foi levada 
a crer de que não chegara ainda, a 
horn da misericordia. · 

E essa guerra, segundo confi_rmara 
a propria vidente, "será horrível, 
ltorrivcl" .. 

Ouçamos: a respeito as palavras ·da 
p,·opria Vidente, copiaelas cluma ca:·· 
ta ao Senhor Bispo de Leiria, com 
data de 13 de junho ele 1938: 

"Vossa Excia. não ignora, como ha 
alguns anos, Deus manifestou esse 
sinal que os astronomos quizeram 
designar com o nome de aurora bo· 
real. 

CIRCULAR 

ele D. August-0 · All'aro da Silva, Arcc• 
bispo da Baia. e Prima~ do Brasil, orde
nando a Consagração da ArquidiÔecse 

· ao Imaculado Coi-açá41 · de Maria: 

Ao limo. Cabido, 
Revmo. Clero sccitlar e regular, 
Ação Católica, A&S;::ciaçõcs reli· 
giosas e fiéis da Arquidiocese. 

Os grandes sofrimentos humanos fac 
zem realçar a fraqueza e a contingên
cia do homem. Mostram•no o que é, 
pan1, que seja o que <leve: grande nos 
sentimenfos da sua proprl.a pequenez. 

Nas suas horas de elevação e de glo
ria, nos seus momentos d- efemera fe

·JicidMlc e pa&Sageiro gozo, ele olvida 
facilmente a. nobreza de .sua odgem, a 
'dignidade de sua natureza e a sublimi
dade de seu etemo destino (1) .. Nos ins· 
tantes de sua- agoniá, ·porem, nas horas 

lmacu
0

1a·do de Mari1.1. Desse dia sen• 
timos por Ele no coração um amor 
mais ardente, A Jac'uta dizia-me da 
vez em quando: '! Aquela Senhora diS· 
se que o seu Imaculado Coração será 
o refugio e o caminho que te concJu. 
zirá a Deus. Não, go~tas tanto? Eu 
gosto do seu Coração. t tão .bom". 

Após a comunicação tios clesignios 
de Nossa Senhora quanto à com11· 
11:1iio reparadora a Jacinta· al)r;a-~e: 

"Tc11ho tanta pena de não poder 
comungar em reparação dos pec;idos 
cometidos contra o Imaculado Cor.a. 
ção de Maria". (A Jacinta .cont~va 
apenas sete .anos e ainda .. não tinha 
feito a sua pr,meira comu11f1ão). 

",J.'i ~1i8se t.am1Jc111 C\Hllü, n J,ieiuill. 
1cscolhcu. entre a laelainlia de jacula
-tóri~~ que o Se11llor Padre Crnz uos 
snroriu, a de "Doce Coráção de Ma·· 
ria, sede a m:nha salv_ação". Depois 
de. a dizer, acrescentava com .Jquela 
simplicidade que lhe era natural: 

"Gosto tanto do Qoração lmacula· 
do de Maria! É o. Coração da nossa 
Mãezinha do Cb. Tu não gostas tan· 
to de dizer muitas vezes: ·Doce Cora
cão de Maria! Imaculado Coração de 
Maria? Eu gosto tanto, tanto!" 

. Colhendo flôres pelo campo, lJU• 
nha·se a cantar com uma musica por 
ela il11provisada: · 
, "Doce Coração de Maria sede a 

minha salvação, Imaculado Coração 
de Maria convertei os pecadores, li
vrai as almas do inferno". 

CONFRONTO E FINAL 

Pondo em confronto esta, com a. 
antei·ior visiio do inferno, facil será 
concluir que existem entre ambas 
muitos pontos ele contato e traços 
evidentes de uniüo, que as ligam en· 
tre si. 

· de suas justificadas amarguras, reco
-uhecc, presto, a 1"l!cuictade do que não é 
eterno. do· que não leva para Deus, e, 
pre"m'tindo a .imlnencia do pe1·l.go que -O 

amcáç8:,rende.se à evidencia_ da razão 
e do. .. cxperiencia; . é insti11t1va1nente le
vado a procurar seguro amparp e. pro
foção nas alturas de ond'! romcnte pode 

, esperar certo e valioso au'.'nlo (2). Con· 
cientcmente dobra o joelho e junta as 

.- mãos em pr!!ce, convencido de que esta 
oração lh2 irrompe espontanea. e sinceta 
das profundezas do coração.· 

Esta prece não. é gemido de uma fra
queza, é a ~xploração !ncoerc!vel, de uma 
fórra intima que. reclama, de Justiça. 
o que, por ga.rant!a âiV!na, llie perten
cz (3). 

Neste momento particu·1armente criti
co d:> mundo, jã .se reconhece assaz que 
o fremito de inquietação e de angustia. 
que hã tanto agita os povos, se vai, 
aqui e ali, tri:msfon 1ando em resonancia 
de prece ao. Deus das Nações. Jt .a con
sequente vibração da conciencia huma
na, naturalmente .cr)l;tã, ao ser tocada 
pela ·mão onip:itente de Deus ( 4). 

A par dos horrores da guerra, e quiçá 
causa e fomento dela, as crises contem• 
poraneas da Fé, do. caro.ter, da con
ciencia, da Honra e da Virtude, gera
ram · e alimentam ainda essa inquieta
ção que geme, essa agonia que esterto• 
ra, esse anseio Que frem1;, 'çm desejos d2 
tra.nqu!tidade e de paz. No campo da 
guerra tombam os corpos, na arena das 
cris2s agoilizam as almas: é· o homem 
todo que sófr,., e se amesquinhe. As .ago
nias -destas, porem, muito mais são pa-· 
i·a íamentar que a ruina· e a morte- da· 
quele3, , 

Umas é outras, sejam objeto de no&a 
solicitude premente é ,cr!.stão amor fra
terno, neste momento. 

Repetindo 'o pensamento do Santo 
Padre. e ac,mpanhando·lhe o gesto pa
·ternal, declaramos tambem. que, nesta 
.hora trag!ca da h!.storia humana, "só 
nos ·resta a confianç,a .e.m. Deus, e como 
medianeira perante o·t-rono dlvlno, Aque
la que, no primeiro c:mfllto mundial, o 
Sumo Pontlfice, seu, antecessor, man
dou invocar como Rainha da Paz. ln-· 
voquemo-las mais uma vez que só Ela 

. nos pode valer". . . 
F:>i assim que o Santo Padre. Pio· XII, 

estendendo os · braços para a Virgem 
· Mãe de D<?us, a ofertar~ihe a corôa silll
bólica da sua, 1·ealcza, consagi:ou ao seu 
Coraçffi.'.> amantksilllo. o mundo cJntem
p:,raaw. fiando em que, mais uma vez, 
o seu materno· amor .se deixará s6nsibi.
lizar, não só por natural teri;;n-il, sé~ 
nãJ ainda e pl'incipalmente por ô.bede• 
cer, fül, · aos, ~leve_~s .dJ1qu~)a matl!rni
clt<de de <rne fora divinamente investida,· 
na, hora ;.a agonia de seu Filho Jcsu,s: 
"Fc·c·c FIUús tnur."~ 

Olho:; fito~, pai,. 110 Cornçác ::.man
tki;;imo de Mal'la <: fazendo ~ro com o · 
Sa-llto Padre; repitamos cheios de con
fiança, e amor: IUonstra Te esse matrcm. 

As noS/)aS voz<?S são as pree<":s dos que, 
no m:mi.ento expõem suas vidM, sacri
ficando amores, familias, felicidade, tu· 
do em prol da justiça e do bem. Mons• 
h'a. To esse matrcm. · 

São os clamores de mães desoladas, de , 
'esposas enlutadas ou aúslosat, de crio.n

clnhas privadas de amparo e pi·ot-eção 
dcs pais sqlicitos: Monstra Te ei;se ma
frem. 

São os soluços de Sacerdotes . do St
nhor,. apreensivos cqm a . ru;ua das ai• 
mas, a corr11pção dos costumes,· a in• 
rnsáo tias heresias, o clccrcsclment-0 tia 
fé, a crise tio 'pudor; Monstra Te esse 
matrem: 

São as lámentações das Fldigiosas 
educadoras que, tendo a responsabilida
da da formação cristã da juventude 
hodierna, 'temem pelo porvir· das edu-. 
candas, é se consomem em preces a 
Deus por Maria: !llonstra Te esse ma-
trem. · 

São os gemidos do lar cristão brasi- · 
Jeiro tão recatado e tão pu.·o, mas ago
ra tão ameaçado e pcrseg:.iido, e que re
pete a oração de sua u,~ima espera:1-
ça: Monstra Te .esse mi.trem. 

Essa é a nossa commi1 invocação ar
dente. Maria é a nossa ulti111a esperan
ça .. 

lnvoquemo~la confiadamente. "Ela 
não nos há de negar a sua ternura m.a• 
terna e a efl,cacia do · seu patrocínio. 
Rainha do Sa1iti.s.shno Rosado, auxilio . 
dos cristãos, refugio do. genero humano, 
vencedora de todas as batalhas de Deus, 

Maria é a mãe dos ho~en,s, o -céu dos 
.cÍua tt:m. esperanç;i., ·º trono de onde bai

.-xam as virtudes, o encanto, a gloria c 
o .firmamento da Igreja. (S'. J. Crisós
tomo). 

Sejam estas ; llge.iras afirmativas de 
tu11:1. . tradição enorme, i11intermpta. e 

. universa.J, a confirmação bastante,. a 
Just-ificativ)l, 5uficiente e o concludente 
•' µJrqµe" da consagrsção que queremos 
tambem Nós fazer agora de No&a Argui
-diocese ao Coração Imaculado de Ma
ria. 

Aliás, essa consagração não será ma is 
d:, que a confirmação do ato do santo 
Padre, relativamente a esta porção .do 
seu tmiversa.J rebanho. além de ser ainda 
a oficialização solene da notaria cons 
sagração, constantemente acrescida e 
renova.d& sempre. dos filhQs desta terra, 
que pontearam e ponteiam ainda de 
Santua.rios da Virgem o solo baiano, 
1narcando · com um Templo votivo. à 
Virgem cada um d8s seus triunfos nas 
arma.!l e das suas vitorias pacificas nas 

. a.rrancadas do progresso; da Baia que 
l8vanta em cada igreja um altar de Ma
ria, em cada altar pée um acumulo de 
ex-votos, e em cada ex-voto, uma 1·ei
terada consagração. de amor marial. 

Ademais, um sopro de impiedade 1>ro• 
cura extinguir as tampadas dcsfos San
tÚa.l'ios, arrancar' os h ex-votos" "desse 
amor marial", despovoar de imagens de 
l\Ial'ia · esszs altares católicos, e r,arccc 
a~.m1yiar, pa,ssando, às praticas devotas 
da piccla1le inilividuaI em honrn da -Se
nhora.: exercicios de Maio e Outubro, 
novenarios e trlduos, escapularios e ter
ço~. etc. 

É· uni motivo a mais pa1·a. ordenarmos 
essa eonsa.gração. Queremos (JUe ela se
ja uma rcpulm aos inimigos de ·nossa 
Mãe ter11issima 'e um bra<lo de encora
jamento IU)S filhos SCUS devotos ma1·ia• 
nos. 

É ainda notorio que, 0,proveitando a 
confusão· do. momento, os nossos irmãos 
protestant;,,...s tentain a escalada das eter
na.s m.uralhas da Igreja em Nssa Arqui
d ioccs~, e alteando o nlo espalham o 
habito pertifero da heresia . luterana. 

Quem m~àhor. do que Aquela que es
magou . prime!io · a -cabeça. da serpente 
infernal, serã defesa imediata e garan
tia segura ela vitoria? 
. Prostrados, pois, humi)demente aos 
pés d~ alta.r .de Ma1·ia, cujo .coração 
Imaculado é mana11cial lnexaurivel de 
todas as graças e bériçãos de Deus, faça
rüos.Ji1e a ,No&a .. con.sa?ração. 

Bt.ia, 8 de Agosto de 1943. 
i' Augusto, Are. PrimM. 

· o) ·Ps: ';l,::xxxvm ...., 13_ 
12) P:J.:C:XX ---- 1.' 

· (3). S. João - XV! - 24, 
14) Job.-' XIX '"-" 21. 
(Os grif~~- s!\c> no.~;::os) 
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A terga parte dos hospitaís · 
canadenses é cat~ica 

Entre os informes apresentados 
rei:cntcmcntc em Ot:awa, Canadá, ao 
Comité Pa1famentar so-brc Seg-nran
ça Local, o do Conselho dos Hospi· 
tais do Canadá· --- sobre Seguro So· 
eia! S~nit:uio - revrla que perten
ce aos hospitais catolicos uma tc1'\:~ 
parte das camas de todos os ho,pi- · 
tai~. 

llá no Canadá nada menos de 
1.117 hospitai.s com !i7.!ll2 camas. 
Desse total, 181 cstJo nas mãos dos 
l'Cligiosos, cqui1·alendo a 21.SSG ca
mas, ou seja, uma ríara cfda trê~ 
existente no pafa. 

Além disso, ha 43 sanai orios pa
ra tuberculosos .com 8.!JOO camai", 
sendo que 750" süo dirigidas por ca-
tolicos. · 

De todos os hoppitais do Canadá e 
Estados l]nirlos, o primeiro que ~e 
fundou foi o <<Hotel Dieu» de Que· 

· bec, fundado cm lü,l!l. J•}stc estahe
lc<:imcnto continua funcionando, de. 
pois. de 300 anos de existencia. Co
rno todos os hospit,lis que se estnhc
Icccram no seeulo XVII, o ,,J:lotcl 
Dicu» foi fundado por religiosos . 
catolir-ós, 

Ano (Todo o ·Brasil) ................. , ................. • ... . •r. Ci·S 25,00 ' 
Aereo ('Norte··e -Sul) ., ... , .•••••.• , ••••• , ................ ,., ••••. ,.,.,,,,; 250,00 :' 
Exterlor·· .'.i ..... :· .. :·.: ... :·,;·;-;,'; ..... ;·, .............. -•...• ·H·'.' 50.00 ,. 
Numero avulso •.•. : .............. : .. ,.'. ............... ; ••• : ;; 0,40. 
Nume,;o atr;izado .,. .................. , ........... _ ..... • • • • .. • 1,00 

,','t •. 

RQ"'alllOS aos nôsi:ós 8~$inantes comunicarem a mudança de ·seus cnde-
... _ : . . ,--'·';r,eços para a Caixa Postal 147-.A . 

·~.-'..--. ;-: ·~- . . . ' : : : " 
SUCURS-AL N0-'Rl0:' - Agéncia noticiosa Sul Americana, "Asaprcss 

:"'"' : ' · , . Rua'-S. José N.º 49 .:... Fones: 22-4375- e 42-G637 ,.,:·--.,, .,..• 
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AMAZONAs.::(M~naus); Clovis. Barbosa . 
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CEARA (Fortaleza). Vanda Rita Othon Sidou 
MA'I'.O .UROSSO <Crunpo Grande), Escobar Filho ,- (Cuiaba), Alei Pe-

reira Lima , . · · 
DISTRITO ~'EDERAL (Rio de Janeiro). Anl'onio Joaquim da Fon~cca 
ESPI.RJTO S4NTO (Vitória),' Genebaldo Rosas 
GOIAZ . (Goiania). José Bitencourt . . . 
MARANHÃO (São Luiz) •. José de Ribamar Pinheiro 
MINAS G~RAIS /Belo Horizonte), Hugo Vieira (Ul:,craba), Quinti-

lhano Jardim 
PARA (Belém). 1,aurestino Soares , 
PARANA (Curitiba), Haroldo Faria (Paranaguá), Jefferson Costa 
PARAJBA (João Pessoa), José Leal Ramos · 
PERNAMBUCO (Recife). Eti!Zenio, Coimbra JUnior . 
RIO GRANDF; DO SUL (Pórto Ale1;re), Ap'aricio Viana Silva - (Livra- ' 

mentol. Tte. fi:rasmo Nascentés ·- (Santa Maria), Canuto Flores 
- CUrurmaianal. Mario Pinto . 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Cnmpos), Silvio Cardoso ~avares 
SANTA CATARINA - (Florianopolis). Renato Rocha Gutt1errez: 

(Joinvile). Beleodoro Moreira Gonçalves 
SERGIPE (AracaiÍl), Carlos Garcia 
,TERRITORfO DO ACRE (Rio Branco). Wilson Aguia~ 
RIO URANDF DO NORTF (Natal) Rivaldo Pinheiro . 
.SÃ,0 PAULO (São Paulo). Redação e Administra.-,ão .:_ (Cnmpinas}, Vi-

cente Paülo Pires Barroso ..:.. (Santos). Rei11aldo Cruz - (Bra
gança), Jaime S. Cintra - (CaC'hoeira\, Othon F. Barbosa 
(Catanduva!: João Curi - (ltaberál. Antonio Lisbôa Gonçalv~s 
- (ltapeval. LeonidM Rodri!?Ul?" Carvalho - (Lorena)._ Pau 0 

Wilson Canetieri - (Mogí das Cruzes), Francisco M. Pires :
(Piquete). Lui? Vieira Sonres - (Piraiul. Luiz Duarte -: (R.10 

Claro), Pedro Pucci - (Rio Preto), Sebasfüm F., Pereira 
(Salto de Pfraporal. Alfredo Alves Pereira - (Santos), Casa Al
berto - (Si'io Miguel Arcanio), Valdomiro Brisola - (So~ocaba l; 
Prof. Luiz A. Marim~ - (Taquari\; Erol.icles Pires - (lepe). J?se 
Romeu Cezar .;, (Garça\, Prof. F,stevam S~rafim - (Bernard11:o 
de Campos). Cabo Benedito D. Pereira - (Guarulhos), Pe. Vt
gario - (Bebedouro), Congregaç,ão Mariana. 

ANUNCIOS: - PEÇAM TABELA, -SEM COMPROMISSO . 

Não publicamos colaboração de pessoas extranhas ao nosso _quadro 
de redatores. . . _ .. 

· O LF.GIONARIO tem o maximo prazer em receber vi:-itas _às ins~alaçõcs 
de sua redaqão e.oficinas, mas pede que as mesmas nao .se1am. feitas o.is 

2.as, ·. 3.as · e , 5:as feiras, por · exigências · do s~rviço. · 

l_,._ 
](; sob o mais formal protesto rle 

toda a conciênda. católica do paíg, 
que o Congresso de Ad_vogados· reu
nido no Rio de Janeiro vai debate,·. 
a questào do divórcio. 

Estamos fartos ele ouvir afil'mati· 
vas de que a familia é a base da so· 
ciedade. Esta afirmação continuará 
pei•pe'tuament.e ôca enquanto não se 
reconhecer que não é em tempo, de 
guerra que se deve deitar o machado 
na base da sociedade. Ttielos'os paí· 
ses do mundo diferem para o ·tempo 
ele· pai suas reformas mais 'impo,·· 
tantes. Cahérá ao Brasil dar o exem· 
pio <lesasslsaclo ele um · pais que ~e 
divide em questão de tal magnitude, 
precisamente quando o esfôrço de 
guerra absorve todas as suas ener· 
gias 

Ha dia.s, o pais comemorou com 
grandes manifestações cfvic'as o 1n·i· 
meiro aniversário da declara~âo de 
guerra às potências cio Elixo. Eviden• 
temente, as patriotadas n.ão bastam 

e será patriotàda e não . patriotismo, 
qualquer manifestação civica qu·e re• 
dunde exclusivamente em. palmas e 

:~llscui'sos. Serão meros patriote:ro, 
_,_ aqne,es que ainela ontem (alavani com 

entusiasmo em nossa luta com ci_1ni~ 
migos externos, e hoje .se .-.trállsfo·,-. 
mam •.e111 inimigos . .intérucs, deITTJ.rti• 
culanuo a opiniiio naciérna'J,, divic1iu• 
do-a, cindindo-a, em ponto tão alJso
Ju(amente fnndantental para- os e~.· 
tólícoi; brasil·~il'os 

* * ,,, 
No .Sexto Congress.o de Zstudan

tes foi emitido um voto favorável a! 
gràtuidade do ensino sccundári.o; A 0 

primeira vista, a medida é elas mais 
s iuÍpâtlcas, pois que parece ·destina-, 
ela a es_tender a toelos os brasileiro;; 
os benefícios ela instrução. Elntrctan• 
to além ele ser perfeitamente quimé· · 
rica se aproxima sob. rnuitos dos seus. 
aspectos da famosa Escola Unica; 
leiga e gratuita, que foi uil1 dos· ca-' 
valos de batalha ela própagantla co· 
munista na França antes ela guerra-. 

Devemos !)Ois, considerar· com a 
maior resdrva tal proposta. · · ·, 

Um inconveniente da Escola Unicit 
consiste,, antes ele tudo, em sua ir
rP.mediável .la'cidade. Com efeito. t>a· 
ra que o ensino deixe ele ser leigo, 
não basta alguma · aulinha de . reli-· 
gião. f: preciso. que todas as maté; 
rias sejam expostas elo ponto de vistri 
càtólico e. qu~ o ambiente· educacio·. 
uai seja fundamentalmente católico. 
Ora sendo leigo o Estado .. e perte,.1. 
cendo necessariam.cntc·. ao Estado· a 
~:scola Uuic.a; o .~ns:no. será 1iecessa· 
riamente leig_o, 

* :;,.:: :* 

Deus serviu•se· disso para me fa •. 
zer conhecer e compreender que a 
Sua Justiça estava prestes a descar
regar o golpe sobre as nações cul· 
padas e comecei a pedir por isso 
com inslstencia a comunhão repara. 
dora e a consagração da Russia ao 
Imaculado Coração de Maria. · 

Na primeira como na segunda .. per· 
cebe·se o desejo exp1'esso ele Nossa 
Senhora de fazer ressaltar e apre· 
goar solenemente à faee da humani
dade lÍ'ês grandes verdades ou prin. 
cipio~ inconcussos, que ,não se devem 
perder de vista: 1.0

) Que a guerra, 
com todo o seu negro cortejo ele ca· 
lamidades, é uma consequenc'a .elo. 
pecado e da apostasia elas naçõas, e 
portanto, um grande castigo, um tre· 
mendo flagelo; 2.0 ) Que para canse· 
guir uma verdadeira e duradoura pa. 
cificação' mundial ou seja, uma paz 
clentro · da justica e ela caridade, e 
atrair por af, sobre a Igreja e sobre 
o mundo inteiro, toda classe de gra· 
ças, benefícios e prosperidades, im· 
porta' estabelecer e difunellr por to· 
da a parte a devoção saJva,clora e . a ' 
consagração elo mundo ao Imaculildo 
Coração de i\Iaria: 3.0 ) Que pa.rá 
aplacar a justiça Ide Deus ofendido, 
urge -0 recurso a oração e a 11cnitcn
cia. 

-~~~;r~t;;~Ii::r~:i::~;!~~!r:~:: ·o verdade,·ro ·,dea' 1 da· ·Juv.entude- e' ac1.a·· m--ado_ 
presentes calamidade.s, não pelos nossos 

Por outro ·Jad.o, a escola gratuita. 
elo Estadó lendé indiretamente a ser ., 
ú1lica. O Estado, i>ara n1ànte.r ·. up1 
custosissimo apa1·el11an1ento ele ·en$i• 
no secundário gratuito· precisa au. 
mentar a tal ponto os impostos; ,que. 
climinue a caJ)acidacle de pagame-nto 
dos contribuintes, os quais assim: . 

· terão em muitos. casos dificuldades· 
em· ~anter ao mesmo tem1io escolã.11 

O meu fim era não só conseguir 
misericordia e perdão para todo .o 
mundo, mas em especial para a Eu· 
ropa. Deus, na Sua infinita Miseri• 
cordia, foi.me fazendo sentir como 
esse terrível momento se apro-ximava 
e Vossa Excia. Revma. não ,ignora 
como nas ocasiões oportunas o fui 
indicàndo" ..• 

(Ver: "Jacinta" 3.• edição de 19·12, 
às pãginas 103, 111, 195 e seg. San• 
tuario de Fatima (Cova da Iria -
Grafica Leiria, Portugal). 

A SEGUNDA PARTE DO SEGRE.DO 

FONTE DE LUZ 

"A segunda parte do "Segredo", -
transcreveremos do documento es· 
crito pela Irmã l\laria Lucia - con
fiaelo aos videntes, foi o pedido · do 
estabelecimento da devo,;o ao Inw.· 
culado Coração ele l\Iaria. 

A 13 de junho de 1917 - portanto 
na segundi:. aparição - Nossa Se· 
nhora, tranquilizara a Lucia, afiau
çuncto-ll1e que,nunca a deixaria e que 
o seu Imaculado Coração seria o re-. 
fugi--;, dela e o caminho que a con· 
duziria a Deus. Ao diz~r estas pala. · 
vras abriu as mãos fazendo nos pe
netrar no í<!ito o .-eflexo que delas 
expedia: parece.me que neste dia, es· 
te reflexo teve por fim principal in
fundir em nós um conhecimento e 
amor especial para com o. Coração 

mer1t-0s, que não· possulmos, mas .unlca-:~~;§I;;;, ;~;~ · pelos jovens catolicos ·· ingleses · .· 
rmz: ,Ecce,Mater tua.-.uma: e·outr-as 'in- "Não terei descanso nem paz de. cs- nó~. it Vossa. scmclllança, colocar Deus 
culcam 'recorrer ·a, María ''vJéiâ,, doçura pirito até que consiga ver a juventude em primeiro lugar, o prôximv depois, e 
e esperltnça no,ssa ". o· co1·po)n~tico· de re.solvicl,a a, destruir os vícios que asso- · nós por ultimo; possamos nós ser dig-
Jcsus que sa.ngi'a e ·u:einé · ria.,i.1ora pre- ·1aram duas gérações de jov,ms. 15: este nos de Vossa bençé.o neste mundo e de 
sente,:repete.à sua Mãe·a.·palavra-:da o desafio da juventude ao mundo mo• Vosso eterno amor no outro. 
primeira, agonia: . Ecce,filius tüus.· · der110", disse na Catedral de Westmins- ''Ohl Maria, Rainha do Céu e' da · EM CONCLUSÃO 

Filhos · ·· que sornos, ,:, · 1 jt1Stific.(ida t 4 l' ··frei Thol)laS Fitzgerald, presidente 'terra, abençoai nosaos lares e os !arei; 
O mundo deseja ardent.emente a: conf!a~ça,fnvoqúemos Maria. · · · · da Associação da Juventude Catolica de d.a Inglaterrá, Vbsso apanágio. e que de~ 

paz. • Se bastassem os prometimentos da lei, Westminster; a 16 de maio, domingo. . ' les provenha uma nova juventude que 
Nossa Senhora, aparecendo em Fà· porque· rnzão recomendaria Ele a sua Frei . Fitzgeráld dirigiu-se, a 2':000 · rossa construir 1oma ~ova Inglaterra' pa-

fima, aponta o caminho unico .que <': Mãe carinhos maternais para nós ho· membros da.s ·Associáções da ·Júventude, I".\ glória de Deus e felicidade dos. llo-
0 retorno a Deus pela obediencia ao mcns, e piedade filial por parte dOS' ho• inclusive grupos de Instrução pre•milltar, mens. Amen". ' 
Decálogo,.. mens para com Ela, ao mesmo tempo e;Joteiros e escoteiras, todos reunidos Antes_ da. cerimõnb, os gr11pos de 

A oração e a penitência.. sua e nos.sa mãe benditissima? para. celebra"r o ''Domingo da Juventu- lnstruçã-0 pre-m~lltar formaram em· pa-
A devoção e consagração, elos incli· -Se ba.5tasse o sangue redentor, por- de", do ·Império. racla nos terrenos da Catedral e, tendo 

vluuos das coletividaeles. ela socieda· que se fez substituir assim pelo disc1-· "O· .caminho do Senhor ê árduo e· à ·frente as bandas de música dos ca~ 
de e o' mundo inteiro, ao seu Imacu· pulo amado, .pondo preceito. a sua Mãe cheio ·de_ espinhos", disse o sacerdot"!, detes Escoceses ele Westminster e Irlan-
lado Cora cão. · de ser. no mesmo grau de· amor .que lhe Ele n'âo' óférece sendas floridas a um deses de Londres marcharam em dire-

Renclenelo as mais viva.s e ex11res. - .. tinha. mãe de todos os homens? : murido corajoso e· novo ... Estais. pre~ çã.o à porta principal. Apôs a cerimô-
sivas ·ações de graças a Providência Sim! Maria é, por vontade .de Deus, parados para seguir-me? Ou escolheis a nia, o Bispo Myers assistiu ao desfile. 
divina pelo dom sublime de I•'átima, a onipotente medianeira, .. junto ao uni- senda fiorida? ll: este o apelo de Cris- (Do "The Univcrse'','21-5-43). 
saibamos · a proV'eitar as sublimes jj. co mi!diador Jesus Cristo. (S. Bernardo). . to''. 
çiies e salutares conselhos ().lle· atra. Ela é a gloria da s. S. Trindade, a Durante a benção pontifical, dada pe. 
vês do mesmo nos dá Nossà Senhora, g-raça dos homens, a reconciliação dos lo Bispo Myers, foi rezada pela assem-
.sem esquecermO·nos do solene aviso pecadores. (São Bernardo). bléia a seguinte oração especiál de con-
e advertência que nele se dirige· a Ma.ria é o tesouro da. vida., o .abismo · · sagração a: Cr!.sto: 

· uma geração como a presente, emb1,iá. imensuravel da· graça. (S, J. Damas~ "Jestlll, verdadeiro Deus e verdadeiro 
gada pelo prazer e envelhecida .pela · . ceno). · . · · .. :.. . Homem;: nós Vos escolhemos hoje como. 
Idolatria : da matéria. .i;; a esperança dos patriai;cas_. a glorià: Chefe e como Rei. Ajudai-nos a salvar 

Seja Marí.i. teu Coração, de todo o dcs . profetas, a voz dos apostolas, a o mundo para Vós, Po.ssa,.n. Vossos ensi-
mund0 a salvação! · honra., dos mai:tires, a alegria dos San- ·namentos íluminn-1· nossos espíritos. e 

· (A séguir) .tos. (S, Ephrem). · _ guiar _.nossas açfys; possa cada uin de 

Precisa de . impressos? 
Oficinas gráficas do . 
~EGIONARiO S. A. , ' 

Rua do Seminario, 199. 

particulan,ls. · · · · 

* .. .. ,. 

Com efeito, as escolas públi,éá"s
gratuitas serão mantirlas· exelusi-Ya· · ·"· 
mente com impostos cobrados a•to·· 
do cidadão. E os qne quiserem màn•.· 
dar seus fílllos à escola .particular 
terão que .manter duas escolas: à·-do· 
Estado. de ·que não, se servirão,, e a·,, 
particular. 

Noutros· term~s. pagarão a ·educa• -
ção dos 'seus filhos e a dos outros. 
E os CIUe não tiverem dinheiro para 
isto serão · obrigados a mandar seus 
filhos: à Escola Pública. 

Tra_nsmissão especial da Raêlo 
. Vaticano para o Brasil 

Foi ouvida, na noite do dia .15 deste,· 
uma tran.smissíio cs1x>cial para o Bra~. 
si! da Radio Vaticano, e1r. Jingua ·. por
tuguesa, na onda. de 25,25 n,e.tros. · 

. O locutor, Pe. João castro Costa·, S:J. 
·anunciou' que. apezar 

0

do bomlfardeio_ (O 
segundo) da cidade santa, os seminà • 
ristas e Padres brasilciros--.1ue, estudam 
no colegio Pio BrasiJc;ro estão pa~an~ 

· do bem de saudc. · o locutor· !l{'dfü áin
da ·qu,, se difundis.se o ma;s possível 

,esta. _noticia,' pa.ra tranqüilidade,_: das 
familias, ·, .,. ,.-, ,- -e 



1:5ao Paulo, 29 de Agosto'de 1945 

· faça. uma visita sem compromisso à nossa 

GRANDE LIQUIDAÇÃO 

. . ' 

Alfaiataria sob medida * Roupas feitas * Ar• 
figos para senhoras * Artigos para criar,ças 
de 2 a 12 anos * Arti9os para rapazes • 
CQmisaria • Perfumada• Tapeçariq '* Ca~r.s e 
Mesa* Modas paro SenhClraS.* Prain e Campo 

VENDIIS li DINHEIRO E EM SUJ111ES' r!lf.S~DÇÕES MENSAIS 

O 'PARAISO QUE HITlfR PRETEN.DIA 

Of E REGER AOS POVOS DOMINADOS 
;Aspetos 'da Belgica 

CUIDADO COM OS ANUNCIOS 

, Os operarlos belgas que costumavam 
passar o.s~ dias pescando nas margens 
àos rlos e canais para, conseguir peixe, 
9 · unica alimentação não racionada no 
t)als agora acham esta ocupação dema
siado. perigosa. As patrulhas alemãs re
centemente deram para prende-los e en~ 
\lia-los para a Alemanha. 
' Diz-se tambem que os alemães estão 

pondo anuncios nos jornais para mo
r;os · belgas que desejem aprender profis<
sões lucrativas tomando certos cursos 
Ao a.parecer um pretendente, ele é ime
tliata.mente deportado para a Aleman ba. 

... ROFESSOR UNIVERSITARIO 
FEITO REFE:\'J 

. Gustave Chsrlier, Professor em Filo
l'iOfia. e LetrM da.. Universidade de Bru
i!elM, detido na ocasião do fechamento 
da Un!versldadé, 'e o Prefeito Herinck 
de Uccle, que acabava de ser libertado 
da prisão estão agora detidos em Bru
~elas pelos alemães. como retens. 

ESTUDANTES FOGEM PARA AS 
MONTANHAS 

O "P.a:vs Réel" noticia que os estudan
tes de_ Liége_ que preferiram. se escon
der a se subml'terem ao decreto alemão 
ti.ue exige -trabalho forçado durante seis 
tneises. de todos os estudantes unlversi
f;,rios do primeiro ano, refugiaram-se 
nas Ardenas, montanhas que se dirigem 
éle L!ége para. o sul. 

JIBPRESALI!..S NAZISTAS PARA SU· 
FOCAR A ALTIW:S NACIONAL 

Comcnica•se que irromperam greves 
fna.s · cidades· ludustriais e mlnelras de 
'8uit. Statte, Ornbrete Luttre em slnaJ 
lie protl'..sto co;ntra a deportação da mão 
de obra. 

Em tJége após a recente greve feita 
por milha.res de ·opere.rios, o tenente ge-
11eral Bertram, comandante alemão -ele 
!,!ég6 ba.!xou o seguinte aviso: "As me
clid~ adotadas pelo Comandante mill· 
tar' da Belglca e · França Setentrional 
:(General Von Falkenh.ausen) referentes 
it,o tra,ba.lho c:oinpulsor!o, serviram ele 
!)retexto para uma greve. Mais uma vez 
cha,mo . atenção dos operari9s para a 
1>roibição jã existente de fazer greves. 
'6,8 pessoas detidas por fazerem greve se
tão, deportadas, Represallas serão to-
11:ladas conti·a SWt3 familias". 

C,BEFES DAS ESTRADAS DE FERRO 
. FAVORECEM A GREVE 

.Noticia.-se que diretores da Estrada de 
ferro Nacional Belga que recentemente 
tecusariun entregar aos alemães a lls· 
ta de seUs empregados negaram-se a in
tervir para. faz.er cessar "- g,eve da. es
trada de ferrei em Liége. Os alemães a~ 
rieiaram para. os diretores depois da gre-· 
ye ,ter durado diversos dias; mas a res
pista foi; "t absolutamente fora de 
questão já que os proprlos alemães que~ 
l)ramm o compromisso feito em 1940 se
~do a.o qual não reqµlsital'iam os fer· 
lOVia.riOS". 

segundo noticia a "Overseas News A
fency" a 20 de maio, acredita-se que 
CQ\'.118 medifa~ repre13sivas ~ontra a 

sob ocu'pação nazista 
Igreja estejam sendo projetadas na Bel: 
11iea. ocupada, Estas medidas foram pre
vistas por um aviso num jornal belga 
control.ad,> pelos nazistas, de que · a hos
cilidade do lero belga para com os ale• 
mães. "·prenunciava uma tempestade". 

Um artigo do jornal "Notre Combat" 
citado numa transmissão em alemão da 
B.B.C., reft:re-se a hostiUdade dos pa
dres belgas, . e conclue declarando: · 

'' ?s._ alemães e_stão angariando pouca 1 
gratidao pelo oo.io que demonstraram. 
contra a. Igreja: lí: sabido de que !Ado 
estão o$ bispos belgas. 

"O· jornal acusa os padres belgas de 
fazerem sern .ões "repletos ·de amargura 
e odio" para cl'm os nazistas;. animan
do os camponeses a reter a produção e 
de estarem cm poder de armas cl.andes
tinas ". 

DESORDENS REXISTAS NUMA· 
IGREJA 

Um serviço funebre por alma de -Jean 
oauthier legionario rexista. mo1-to por 
patriotas quando voltava da. Russla a
cabou em desordem na Igreja de Ha.m 
sur Heure, quaµdo membros da. guarda 
rexista desaflllndc as instruções do cle
ro a.sslstiram a cerimonia trajando o 
uniforme fascista. No meio .d., desordem 
os t·cxl.stas maltrawam o oficiante e 
ridicularizaram o. seus dois assistentes, 
gritando de tiraço erguido "Rex va!n
cra ''. 

É interessante notar, que durante al
gtun tempo, o rexismo desejou passar 
como sendo um pa.rtido polltlco de o
rientação ca.tollca. Por este motivo a 
aposto!lca e vigorosa condenação pelo 
Cardeal Va.i Roey de tal ideologia. -
copia belga, do nazismo alemão - dei• 
xou atonitos muitos ;:atolícos lngenuos,. 
ao mesmo tempo que desbaratou as ma
quinações satanicas doo que desejavam 
aproveitar essa ingenuidade. · 

Ur. Durval Prado 
lllêdloo C.>aullsta 

lt, SenadoK · Í.'aulo · IJJ5ldlo. li 

6.o and. • l:lalae 6lll • 18 • H 
(Esq. da Hua José Bonlfâelo) 

Cons,: u,ao '!à 17,at horas 
Te!,: 2•'1812 

O AUXILIO UA SANTA Sé AS 
VITIMAS DO ·eoMBARDEIO 

DE·- ROMA.· 
Graças a generosidade de S, S. o 

Papa Pio Xll, conforme re!afa' o 
«Notioias Catolicas~,- foram estabe
lecidos em Roma - para auxüiar as 
vitimas d!)· iccente ·Jjc)lnbarcleio -,. 
numerosos . refeitorios de l-'mergen~ 
eia. As instituições e os colegios :re
ligiosos ofereceram· alojamento a
queles que ficaram sem, lar, cm es-· 
pecial its creanças. 

Já. foi iniciada a remoção das 
ruínas da &silica de São Lourenço; 
o baldaquim foi r\Íforçado. Progri
dem os trabalhos de reconstrução 

. d2 Basilica, sob a orientação do Pro- · 
fessor Josi autoridade cm arqueo
logia e encarregado· até pouco, de 
dirigir as excavaçõcs na ~r ipt:i ;da 
J?ll§i!ica ~~ SãQ l?ºdrç,, 

~ E G I O N A R 1,0 

MENSAGEM· DO SUMO PONTWICE,. J ·o· IA s· Ultimas novidades .em JOALHARIAS 

A TODO O ORBE CAlOLitD ,GRANDE ES~OLHA ~~l}~~~!~i;º;:~:ub,~:E~~~;;~s 
Grande variedade em RELOGIO S das melhores marcas suissas 

. S. S. o Papa Pio XII se dlrígiu a. a Mãe de Deus. DeseJamos que istose 
todos os fiéis do mundo pedindo-lhes fa.ça,, de modo particula.risslmo na pro-
que se unam em cruzada de orações. Esta xlma festividade da · Assunção aos Céus 
mensagem dii'igicl.a po);" ocasião da · Fes- da Ssama. Virgem . Maria.; para que a. 
ta. da Assunção da. Santíssima.· Virgem Mãe de Deu.s, movida pela compaição pe. Bento Loeb 
apela por uma paz cristã ém· que· "os lll.'I aflições de seus filhos, por senie-
vencedoroo e os vencidos" se- unam pe• !bantes m!serias e calálllidades,, obtenha 
la justiça e pela equidade. · de seu IJen!gnísslnio . Filho o perdão dos 

l1; o seguinte o texto da mensagem · pecados; e para que com a obtenção da 'A. 
RUA 15 

Joalharia preferida 
DE NOVEMBRO 

pela alta sociedade 
N. 331 

HA 3 OERAÇõEs· 
·pontifícia: · · ··· ·· ·. · · , graças celestial, se tranquilizem , as al• 

"A Nosso Amado· Filho, Luís Cardeal ma.,, so apaguem os odlos · e .as rivaai-
' 

Mag!ione, Secretario de Estado; dades; se engendre a harmonia e por 
"Amado Filho, Saudação e Benção fim, b):illle aquela paz católica em cujo 

Apostollca; · seio se unam, outra vez, vencedores e 
"Ainda qúe desgraçadamente se en- vencidos, não pela força, mas sim pela. 

contre rómpid& a fraterna harmonia. justiça e pela equidade, e gosem de ·tra.n. 
entre os Estados, e ainda que em quasi quilidade !) prosperldl!,.de ·' duradouras. 
todas as partes preva1eça. .e predomine "Que todos, unidos 'nesta, santa. cruza.-
a · força. das armas, massacrando e tor• d.a, elevem suas preces fervorosas cor• 
turandO não SÓ SOS exerc!tos, COlllO tam• respondendo a renovação da propria. vj• 
bem a população civil, Nós, que como da. segundo os· ensinamentos e principio& 

. FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO lo ANIVERSARIO 
DO IV· CONGRESSO EU CARISTltO NACIONAb 

Pai sofremos na alma as penas e ansie• éatól~cos. Que todos se proprague a pro• 
dádes de todos, esforçando-nos para mover os demais peló exemplo. De ma-
que em lugar do odio. reine a caridade ' .!J.elra tal que felizmente se logre que às 
e para. substituir, em lugar da discor- Vrm.a.s. pacificas da caridade, da ora
dia é da guerra o mútuo acordo e os se• . ção e de fraternidade, recoloquem as ar-
renos beneficlos da paz. mas homicidas da guerra. · 

"Todavia,; como. os homens parecem "Que se iios permita d!rlglr este a1n• 
não querer atender á Nossa. vós supllce e lo, em modó partlcu1a.r, ao amado pÔvo 
anciosa, elevamos nossas preces e nos- de Italia, para que, nesta. gravíssima 
sos olhos aflitos a Deus, Pai de toda, crisa, seus filhos rivalizem na fé e nas 
graça e de todà consolação e llle im• virtud~ cristãs, com c3us antepassados, 
ploramos que a todos converta à peni• logrando, como nos tempos pàssados, o 
tencla e à oração. Isto, Vós bern o sa- que de Deus, 11os e eles desejamos, e 
bels, temos feito repetidas vezes desde que imploramos por intercessão da in• 
qt,1e. explodiu a terrível guerra.Í c, 1ntave1 corte ele ·santos, que sua terra 

"sem embargo, voluntariamente ague- natal tem dado, ao céu, em todos · os sc-
cendo aos pedidos que nos fizeram mui• culos." · 
tos filhos nossos, con.sldera.moi; oportu• "A Vós, pois Amado FilhQS, reco-
no renovar Nosso· ensinamento paternal, mendamos ·comunicar_ nosso apelo pa-
nos momentos em que o céu, em au- ttrnal, segundo a. forma que julgue 
gar de serenar, se obscurece com nuvens oportuno, a todos os católicos do mundo 
tnais densas. - especialmente ao Episcopado - que 
. "Consequentemente, e por Vosso meio, sabemos estão dispostos a seguirem os 

Amado Filho, mais · uma vez desejamos nosws desejos." 
chamar a todos, especialmente aos Bis• "Entretanto,' como presaglo ·de graças 
pos, que em todo o mundo governam a. celestiais e como prenda. de nossa par-
grei confiada a.o seu zelo, para que, a. ticular benevolencia, os concedemos . de 
medida que se perfilam com malór gra• todo coração, Ama.do Filho, a Vós, a 
vide.de os perigos que ameaçam a faml• · todos e a cada um de nossos Filhos em 
lia. cristã, sejam mais fervorosas as pre• Cristo, a Benção Apostol!ca~ · .Aspecto do Parque Anhangabaú à entrada da pr otissão de Nossa Senhora Aparecida, por ocasiã<, 
ces publlcas que se oferecem, a Deus e Pio pp. Xll" · . · do IV Congresso E ucaristico Nacional; ------ · · 

Grande cooc,entração maríana em Ylradoorn 
A progressista cidade de Viradouro, 

pertencente à'{ Diocese de Jabotlcabal 
está. toda engàlan.ada para honrar a. 
Grande Mãe de Deus Maria. Santíssima, 
que é honracl.a naquela cidade sob· a 
invocação de_ Nossa Senhora Aparecida. 

Sob a. direção do Revmo. Pe. Eugenia 
Si,,nches, operoso Viga.rio daquela fre• 
guezla, as festividades da. proxima. se

.. mana . na cidade de Vire.douro, têm o 
seu exlto garantido. 

.As solenidades serão abrilha.ntadas 
pela. presença augusta do Snr. Bispo 
Diocesano, Exmo. Revmo. Snr. Dom An
tonio Augusto de Assis; dev~do pa.rti• 
cipar da mesma o Snr. Pre1'ito. Muni• 
clpal, Fabio Uchoa Ralston; o Snr. JulZ 
de Direito, Dr. Antonio Egldio de car-
;:i!r°; d~~t:;~;oi:rêa: de ~live~a, · Di• 

Transcrevemos a seguir o pl'Ográ.ma da. 
magnifica, semana católica. 

'\, 
PROGRAMA GERAL: 

Dia. 29 de Agosto - Inicio do solene 
novena.rio em honra do Nossa. Senhora 
Aparecida, Rainha do Bra.sil e Padroei
ra da Paróquia, e do glorioso martir 
São Sebastião. 

As 5 horas da manhã, 'sairá. pelas 
mas da cidade_ . imponente alvorada, 
anunciando as· Festividades. 

As 19 horas - As crianças, membros 
das · Irmandades_ religiosa.;, fiéis em ge
ral e a :Banda de musléa "Santa Cecilia" 
acompanharão, processionaJmc'nte, oo 
Festeiros desde o Salíio Paroquial até 
à Ma.triz, onde começará a festiva No~ 
vena cantada pelo "coro Paroquial" e 
oficiada pelo Revmo. Vigário. 

Após o ato religioso, haverá grandioso 
Ieil:lo de prendas e funcionamento das 
barraca.; ·do Biir, Série Americana e 
Jogo:; diversos. ' · 

Dias· 30 e 31 '1e Agosto , 1, 2, e 3 de 
Setembro, tudo como no . dia 29. . . 

I>ias 4, 5 e 6 de Setembro · haverá 
tnnbem um triduo de Conferencias pe
lo' Revmo. Pe. Manoel de carvalho Ne
v ·s, Vigário <,a Paróquh. de São Cris
t&vão, na CapÍta:I do Estado. 

As 20 horas do dia. 6 1·eallzar-sc-á, no 
Salão Paroquial, um magnifico Festival 
Beneficiente, ,_ a cargo do "Grupo ~a
w.a.tico" dos Congregados de 'Barreto!, 

DIA '1 DE SETEMBRO 
(Dia da · J?esta) 

As 5 horas da manhã, alvomda pela 
Banda de musica "Santa Cecllia". 

As 7 horas - Recepção · da.os Autori-'· 
dades, Escoteiros, Congregados Maria• 
nos e romeiros da vizinha e amiga. ci
dade de Terra-Roxa. 

As 7,30 - Missa com canticos e comu
nhão geral. Oficiará o Exmo. e Revmo. 
sr. Arcebispo-Bispo Dioctsano, D. An
tonio A tigústo de Assis. 

A:. 8,25 - P.ecepção, na Estação da. 
Cia. Paulista, do Dr. Pllnio · Corrê-A de 
e iveira, orador oficial da. Concentração 
M~,riana e · dos. Congregados, e romei
ros. 

As 9 horas - Passeata, pelas ruas da 
clclad<!, dos Escoteiros de Vira.douro. e 
Terra.-Roxa, e hasteamento da Bándeira 
Nacional na Praça Manoel Joaquim, 
estar.-10 presentes as autoridades,_ Es
coteiros, Escolares, Congrega.dos · Maria
nos Ma.rian<1.; e Povo em geral, com can. 
to do Hino à Bandeira, e na porta da 
Matriz, da Bandeira Papal, aos acordes 
:-, Hino Pontlficio, 

As lO horas - Missa Campal com a.,
sistencia Pontifical, executam ... -> os Con
bregados a "Missa de Angelis". Nos in-. 
tervalos, serão cantadas peças .sacms 
de Pa1estrlna, Vitoria e Ra.vanello, pelo 
Côro Polifonlco da Vire.douro. 

da Matril!. :Em nome da. Com!s{,ão pró• 
Relogio, dirigir?, breves pala.vra,s de agra
decimento:; ao povo de Virado_uro, pela. 
sua· ge!J.erosa colaboração, o Revmo. Pe, 
l!:ugenio Sanchez, Vigário da Paróquia. 
Em nome do povo falará o Ilmo. Sr •. 
Pro!. Faustino Pedroso, Diretor do Gru-·' 
po Escolar. · 

As 12,30 - Almoço no Salão Paroquial 
e grande churrasco para os Congrega• 
dos e dem.als romeiroo. 

ASSEMBLElA GERAL DOS CONGRE• 
G.\DOS NA IGREJA- MÀTRIZ ... 

1) Canto do "Veni" Crea.tor Spiri• 
tus ", recitação do slmbolo da Fé e aber
tm·a da Ses.são pelo. limo. Mô!1$enhor 
Antonio Rama-lho, DD. Presidente da. 
Federação Mariana dll. Diocese de Ja• 
botlcabal. · 

2) Saudação ao Exmo. sr. Arcebispo
Bispo., Diocesano pelo congregado· Dr. 
Antonio Egldlo de carva1po, DD. Juiz 
de Direito da Comarca; d'e Bebedouro •. 

3) Saudação aos congregados vl.5i
tantes por uni congregado de Viradouro. 

,,/Ir) Saudação aos Padres Diretores pe,
congregado Ireneu Gonçalves, Presi

dente ela F. da e. M. D. 
5) Saudação ao Papa 'pelo congrega

do Onésimo :,errelra de, Araujo,. Presi-
dente da c. M. de Terva-Roxa. · 

6) Saudação à Patr!a, pelo congre
gado Antonio Mazza, Direto1· do Grupo 
Escolar de Terra-Roxa. 

7) Conferencia.· do congregado Dr • 
Pllnio Corrêa de · Oliveira, diretor c!Ô 
grande sema.nario católico LEGIONA-
RIO. . 
. '8) Enceri-amento êla. Sessão .pelo 
Exmo. Sr, Arcebispo-Bispo Diocesano. 

NOTA - Nos .Intervalos os congrega• 
doi; entoarão cânticos · apropriados, en
tre 0/l quais alguns da autorl.a do. Maes

. tro João Batista CurU,. O ·CtÍro Pol!fo• 
\·nico Feminino tomará parte , nesta As• 
sembleia. · 
, A.; 17 · horas - Imponente Procissão 

ein llonra de Nossa Senhora Aparecida 
e do g!ori<~so ma.rtir. São Sebastião. 

A multidão acompanhará os can~s 
executados pelas Bandas de musica de 
Plrangi e Vira.douro e as oràções do 10-
cut-0r, tra.nsmltida.s pelos· poderosos alto
falantes 1da. Matriz. O lJoro Pollfonico 
Feminino executará cantos classicos ·a 
4 e 5 vozes durante a Procissão. 

Ao recolher-se a proc!.s.são, Sermão e 
Eenção ·do SS. Sacramento. Alocução fi
na.! pelo Dr. Pllnlo Co1Têa de Oliveira e 
apoteose às Bandeiras Nacional e Pon• 
tlficia, que serão arreadas pelo Prefeito ' 
Municipal e pelo Exmo. Sr. Arcebisp_o· 
Bispo Diocesano, enquanto ·& multidão 
cantará, acompanhada , das Bandas de 
mus!c:., os Hinos· Nacional e Pontlficlo. 

CABEI.OS BRANCOS .. ,~ 
Envelhecem'. 

Faz desaparecer e 
EVITA-OS SEM TINGIR 

Enorme atividade dos Gaoelães . 
· americanos 

Numa informaçião sobre as ativi
~ades dos Capelães do Exercito dos 
Estadós, Unidos, correspondente ao 
mês de abril; o escritorio do chefe 
dos Capelães divulgou em. Washin
gton: que a assistencia ·que -0ompa0 

receu · a 101.700 serviços religiosos 
foi de· 7.500.000 pessoas. . 

.Além ·· disso, varias outras aUvi
dades · foram exercidas .pelos Cape
lães Americanos, tais como matri
monios, batismos, publiçações, irra •. 
diações religiosas, etc. 

Como é do conhecimento de to• 
dos, entramos na época das come• 
morações, que deverão .assinalar., 

condignamente, a passagem . do 1.0 
aniversário daquele magno certame 
de fé, que. foi o 4.° Congresso .E\l• 
carfstico Nacional de· S. Paulo. · 

Iniciando estas comemorações 
realizou-se, no domingo passado, a 
grandiosa · procissão de Nossa Se· 
nhora Aparecida, que cond1.ziu a 
imagem da excelsa '.P~droedra do 

Brasil da paróquia da Várzea do 
Ipiranga para a C:i.tedral em constru
ção, onde está exposta à veneração 
dos fiéis. Esta procissão se caracte• 
rlzou pela extraordinária· afluência 
de p0vo em todo o percurso, e pela 
piedade expontanea e filial manifes• 
tada. omnimoctamente à Rainha . do 
Céu: Ao chegar à praça da Sé, foi a. 
imagem recebida com grande entu• 
siasmo. Durante toda a semana foi 
nota.~el a afluência _ à Catedral Nova 
dos que iam orar aos pés da Virge).11 
Padroeira. 

NOVENA PREPARÁTõR!A · 

Para maior proveito espiritual das 
comemorações, a Cúria 11:Ietro~olita-

na baixou um aviso, ordenando a 
reaUzação de novenas em toda a Ar· 

· quidiocese, que abaixo trausc1;e:ve
mqs: 

CURIA METROPOLITANA 

·Aviso N.0 416 

Novena em preParação à festa de 
Nossa Senhora Apárecida, Padroeira 

do Brasil 

De ordem_ do Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano, lembro aos 
Revmos. Párocos, Vigários, Reitores 
de Igrejas e Capelães, que em todas 
as Igrejas Matrizes e Óratórios pú· 
blicos e semi-púb,licos do Arcebispado, 
no próximo dia 29 domingo deverá. 
iniciar-se uma sole~e novena' em pre
paração à festa de Nossa Senhora 
que terminará no dia 7 de setemb,·i 
com missa .festiva e comunhão geral 

. dos fiéis. 
Nesse mesmo dia 7 de setembro -

Dia da Pátria' e da Padroeira do Bra
sil - às 19 horas, sairá., da lgr~ja 
matriz de S. Geraldo das Perdizes, 
uma imponente procissão luminosa 
com a veneranda imagem de Nossa. 

DOM JAIME. ARCEBISPO DO RIO 
'A Providencia, que vela pêÍa i;a]vação · 

das _ a.lmas, . houve por bem preencher a 
vacanoia do Arce!)lspado do Rio e o 
eleito do . Senhor, o escolhido do Es
pirita Santo, foi o Exmo. Sr. D. Jaime 

· de Barros Camara, Arcebispo de Belem 
do Pará· 'e primeiro Bispo de Mossoró, 
no Rio Grànde do Norte. ' 

O ~studo da personalidade do novo 
Arcebispo do Rio e o . conhecimento de 
seu plano de ação pastoral manifestam 
e revelam, claramente, que o· ilustre Pre
lado é, verdadeiramente, um homem à 
altura das ciréunstancias e talhado paa 
ra o sublime -osto para o qual foi de
signado pelo supremo pastor do reba
nho de. J3sus pisto .• 

Em breve artigo de jornal é absoluta;. 
mente_ impossivel fazer um relato, mes+ 
mo swnario, dos· labores· apo11tolicos de 
s; Excla. D. Jaime Camara; mas· será, 
sempre oportuno traçar, em linhas ge
ral.s, o quadro de suas · atividades e 
dizer algo a respeito de seus trabalhos 
fecundos em três campos -diversos, mas 
cada.,. <1ual. mais importante do zelo 
a.postolico: o cultivo das vocações ao 
sacerdocio; a evangelização das mas~ 
sas populares e a atuação pela impren~ 
sa ca tóllca. · · 

Se lançarm , um olhar, aind.a que ra" 
pldo, sobre as condições de vida do ca..: · 
tollcismo em ,1~a patria, verificaremos 
uma grand~ falt.à de Clero, ou seja ull}a· 
desproporção .entre o numero de fieis 
e o de Sacerdotes. Em verqade .. podemoa 
aplicar ao nosso caso aquelas palavras 
div.lruls: "A messe, dé fato, é grande. 
mas são poucos os opera.rios." 

D. Jaime be:a o comprendeu e por 
~. motivo multo tem trabàlhado em' 

. prol da solução do ,"t!agno problema• 
· sace1·dotal do Bra.sll. Varios anos de sua 
exlstencia. de Padr., passou-os D. Jai
me na reitoria do Semlnario de :Brusgue,: 
cargo que ainda. , ocupava, quando de 
sua eleição para Bispo de · Mossorõ. 

1 

Naquela. .humilde Diocese nordestina 
a. . atlvidB.lle Pastoral do · :B~po. na or• , 
dem ela. construção material, foi gran- · 
de, podemos dizer hhensa, se olha.rmos . 
pn,ra. as dificuldades oriundas .do meio 
peqúeno, pobre ., povoado: 'mas a sua · 
obra. de_. educador é muito maior. Con
siderando, desde os primeirOs dias, a 

Pe. J. Cabral. 
O abandono das _iraticas religiosas 

por parte das classes populares, isto 
é, a chamada apostasia das massas, é 
uma .llas mais tristes carateristica.s mar
cantes de nossa epcca, que se afoga no 
excesso de vid.a material e utilitarista. 
A Sagrada Congregação do Concilio, a 
5 ,de Junho de .1925, em 'carta ao Car• 
deal Lie1iirt, Arcebispo de Lile, assim se 
exprimiu: "Os progressos impressionan
tes do socia!Lsmo e do comunismo, 1 a. 
aposta_sia provocada· nas Cl/!sses opera• 
rias, são fatos que demAndam serias 
reflexões. " . 

Ao tempo da posse de seu primeiro 
Bispo, Mo,'lSoró era um fóco de comu
nismo. uma cidade fundamente traba
lhada pelos e!e1rlentos extremistas, que 
conspiravam contra a ordem, inspiran
do essa. circunstancia serlo.s cuidados 
aos responsaveis pela manutenção das 
instituições politicas e sociais _ vigentes. 
As salinas eram centros de insulTeição 
e estavam a exigir grande atividade 
apostollco-social. Ao óperarl.ado lançou 
as vistas o zeloso Pastor, que empreen
deu a obra da _restauráção da harmo• 
nia · socilal e da confraternização . das 
classes. Fundou· clrculos de operarioo e 
deu-lhes sua asslstencl.a;. tratou de re
conquistar os transviados, logrando re- · 
conduzir ao aprisco grande numero de 
ovelhas tresmalhadas. Fundou o "Abrigo 
Amandlno Camara" para a velhice de
samparada e varias outras obras de as
sistencia social e de caridade cristã. 
para. a pobreza. Não se dedignou de des
cer do solio para. evangelizar aos pó
bres o reino de Deus. Transferido de• 

, pois para Belein, D. Ja.!me continuou 
a. ser o Bispo dos operarl<ls, Indo ao en
contro da.s massas popúlares, a fim de 
reconquista-las para Je'sus Cristo. 
. Professor e reitor de seminario, não 

podia o sr. D. Jaime deixa.r de ·ser ho· 
mem de ~udos e de' atividades Inte
lectuais. Fruto - de elaboraçào cultural 
são os seus traba!llos llterarlos entre os 
quais avulta uma historia ecleslastlca. 
que é sua obra capital. Não . se trata de 
siniples relato cronologico da sucessão 
dos principais fatos· registrados na vida. 
de Igreja, mas, sim, Je uma hlstoria.
ecleslastica em toda a extensão da pa
lavra. Essa obra revela profundos co
nheciment-:is e va.sta erucação não .só a 
proposito do que . diz respeito à histori-.l 
propriamente dita, mas tambem. no que• 
teca à r.pologla. do crisqanlsmo, à . teo-
log~ dogmatica, à arqueologia. cristã e 
a outras materias relacionadas com a 
vida e a expansão, do crlstianismo a.o 
longo dos seculos. 

- J!: esse o pastor que a Divina Pro
'Videnc!a, em seus altos e sublimes de-

Senhora Aparecida·_ a Primeira Pé• 
regrina do IV Congresso Eucarístico 
Nacional, - na qual deverão tomar 
parte os fiéis de todas as parõguias 
da· -arquidiocese e que percorrerá a.· 
avenida São João, praça 'António Pra• 
do, rua 15 de Novembro, terminan• 
do na praça da Sé, onde será apl·e
sentada carinhosa homenagem a 
Nossa Senhora, falando diversos or~ 
dores. 

Nas · parõqulas do.- interior da ar• 
quidiocese os ·revmos: parocos pro~ 
moverão, além da .novena, outras so• 
lenidades equivalentes comemor~ 
tiva-1 ao Dia da Padroeira do Brai;ll. 
sil. 

S. Paulo, 20 Íle agosto de 1943. 
Cônego Paulo Rolim ' Loureiro', 

'chanceler. do arcebispado". · 
COMUNHAO GERAL DOS HOMENS ~ 

MEIA NOITE DE 6 PARA 7 DE 
SETEMBRO 

"Coníemora.ndo condignamente ·o 
l.o aniversário do IV Congresso E,L~ 
earfstico N:i\ciona1; a maior mànifes• · 
fação de fé já realizada em terras 
brasileiras o sr. al'cebispo metropoli• 
tano espera dos llomens católicos de'. 
S. Paulo, uma. demonstração pública, 
e solene de sua fé na Santa Igreja. 
que se expressará. através da grande 
cwmtinhão· ·geral na missa celebrada. 
à meia noite de 6 para 7 de setem• 
bro próximo. 

Na Vigi!ia da festa da Independên• 
eia da Pátria, como oração do povo 
llrasllciro pela liberdade e grandezai 
de nossa religião, milhares e -milha• 
res· de homens catõl!cos de S, Paul.o 
comparecerão ao banquete eucaefsti~ 
co, celebrando o memorável aconteci• 
.m.ento do ano passado, .quando, ·em 
numero de 295.000 testemunharam. o· 
vigor de seus sentimentos. cristãos e · 
católicos. Agora, os homens de S, 
Paulo vão confirmá-lo eloquentemen• 
te. · E desde já mobl!lzam-se para a; 
grande manifestação de fé, · 

N:a noite do dia 7 aairá, da igreja 
de São Geraldo das Perdizes, a pro, 
cissão ele N. s. Aparecida que, per• 
co1-rendo o mesmo trajeto da· que se 
realizou · dura.nte o IV .Congresso Eu• 
carfstico Nacional, irá ter à catedral 
em construção, onde se dará a ben• · 
ção. Tomarão parte nessa procissão 
todas as associações religiosas das 
127 paróquias da arquidiocese de s. 

· Peulo, o que dará. uma idéia exata· ela 
cerimônia que é intenção recordar. . 

Nessa noite haverá comunhão para 
as associadas das instituições femi. 
ninas . e para crianças". 

IMPRESSOS?. 
Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO/S; A. 

. . 

, .. Rua do Seminario, · 199 

Dois . Nunclos Apostolicos · visf .. 
tam os prisioneiros russos na 

Rumania ·e I Finrandia 
Conf9rme inf~rmações. da cidade . 

do Vaticano transmitidas pelas No
ticiosas Catolicas, S. Excia. Revma. 
Monsenhor Andrea Cassulo Nuncio 

1. ' Aposío 1co na Rumauia, visitou os 
prisioneiros de guerra· russos, · em 
nome de Sua Santida_de o Papa Pio 
XII, nos campos e nos hospitais das 
regiões da Ruinania e Odessa, ,para 
levar-lhes consolo espiritual e dis
por o favor de uma ceia de Pascoa: 
assim fá-lo publico a recente edi
~ão de ~Ec.clesia~, orgãÓ oficiai do 
Escritodo Vaticano de Informações; 

A mesma publicação anuncia que 
o Exrno. e Revmo. llfons. William 
Cobben, Viga.rio Apostolico na Fin
landia, fez uma visita aos prisio
neiros de guerra russos, em. nome 
do Soberano Pontífice, diri!?indo
lltes a palavra e 'distribuind~-lhes / 
distrações, alimentos e roupas, Obte •. 
,ve tambem, o Representante Ponti, 
·fieio, permissão para que àlguns sa-

As 11 horas - Na Prefeitura Munici
pal: Sessão inaugural c1a Galeria· de re
tratos dos Exmos. e:.:~Prefeltos. Abertu
ra da. Sessão pelo Exmo. Sr. Fablo 
Uchôa Ralston, DD. Prefeito Municipal. 
Discurso da Exma. Sra. D. Iol~da. No
gueira Vilela,, OD. Pre:;ldente da .. Le
gião Brasileira de Asslstencla. Falará; 
em seguida, o nmo. sr. Joaquim Cruz. da 

. Silveira. Agradecerií a homenagem,·. em 
nome dos Exmos. ex-Prefeitos, o limo. 
r....·. João Batista Valter Porto: 

N/. 12 horas - Recitação do "Ange
lu.s ", ;E!en!lãº e ;,;na.uguraçãg ~o. ~ozi~ 

Tudo rsto demonstra que é enol'· 
me a atividª4e dos Çapelães Esta• 
dgnidense.s_, · · · · · · - · 

. escassez de Clero, com que se via a 
braços o seú .lispado, o_. novo Prelado · 
tratou de . resolver o problema· e não 
mediu sacriflcios trabalhos, de modo 
que,· a. 2 de Fevereiro de 1937, se abria 
o semlJ:iario de Santa . Teresinha, desti
nado a. preparai celfeirqs para a. mésse , 
do Divino Mestre. Nas obras. indl.speri- : 
!laveis _à adaptação do predlo para o ; 
seminarlo, além das esmolas arrecada- : 
da.,, s. Excl.a. empregou, de seu proprio ; 
bolso, a lmportanela de 42.000 Cruzei
ros, havtdos de heran~-a de pessoa de 
sua. famU!a. Só isso dlz do grande va
lor que o sr. D., Jpl~e dt ao pr9ble~ 

slgnios, destinou à Arquidiocese de s. 
Seba.stlão do l;l.lé de Janeiro, formosa 
porção do r.:l,wlho de .Nosso Senhor Je: 
~~ 

. cerdotes visitem Q_s 'Qrisioneiros 
'\12~ tll.tnlicoa. . ···- .. . éWI ~líeiit., . 

/ 

(' 



-i- tEGlONARlO São Paulo, ~9 de Agosto de 1943 

:A Ação Católica 
eminf*ntemente 

é 
reli• 

giosa. 
Pio XI 

A ('ão o .. atO.I 
. ,,. .•',•,'.· ' · .. ,., 

• 1ea 
--·-·-'-~~-

A · Ação Gà~o1ica Brasileira é 
a milícia maxima do aposli>lado 
leigo instituid.11 por ato -coletivo 
;gp epistopado: brasiJ~ÍfO apTO!! 

vâd~ pela Santâ' (Sé. 

P:RO:BL EM A.s·, E t·DEAIS . ,,~~*''-' . . 

FQrmação 
Mons. Antonio de Ca~tro Mayer 

Uma _,agina de Sardá y Salvany 
Paeif\CO -exc:i:cilo de Ct·i:êto Rei ~ 

i'!omo se tem chamado a A<·ão Cato-
. lica. ·_Pacifico, se1:á üm exé;cito, agi

:i:-á. como um ·cxél'citci, empregará n. 
estra1egia de um· exercito. Ora, é 
sabido que nada auxilia tanto a 
:vencer Um(t batalh~ _do que o CO· 
mhecimento• do. càmpo: .ad\·et·sario, e 
~ispósii;íio dó' stias trorià~; 

Ko. c.ombate · d:v Ai;iio Catoliea, Pm 
~1ue_ao hoste., se empenlrnm nn ,!ila
:i:lção elo Rei11aclo de· Jesus Crbto. 
~u se,_ia. na. diisipa~úo .-de, et·ro, e r;a 
~1ifusão da v_erda<le,· muito auxilia o 
j::onheéimeuto· da marie.fra · · coroo a
gem os iniinj_gos <lá . ,ei:dade reve!a
~la e do modo como 1Se .aprc~éulam 
p.s erros. · · · · 

01,ros; não aca)Jaram ainda de enhiar 
cm cheio uo::1 dominios-c da verdade. 
intP.gra. · · 

« F}' este alem disso o meio subtil e 
engenho~:1siq10 que eneontrou sctll
ÍH'C O. diabo para, réter Clll SUa sujei•. 
<;;iio 0 umit-os que, de outra maueita, 
teriam aborrecido deveras, se bem 
M conbeccram; as ·suas maquinatões 
infernais. · · 

<1Consiste esle .meio satanico cm 
_permitir que cel'ta$" pessoas teriha·m 
lÍlll pé llO fol'l'etio tla Yél'llt1de, eon

. tanto <1ue tet1ha111 () oútl'Ó já CO!l:\· 
pletamenic lio campo oposto. 

«A6sim; cYitam o. salutar horror 
do rciuo~·:"!o- os 911ti não. t·êm 11inda 
completamei:tc caléjadl). a conscien
eia; · e li\,i·amssf.! alem .disso- dos com
promissos que importa. sempre toda . 

M I G' A L H Ai-S 
C A T H E D R A · p E T R 1 · M outroi·a·e- à se°l'á iiai·a llÓS aindi 

., · ----~--- ~111 · "sinal' -ele· vitória·•. 

• • • 

A PKUD-ENCIA NO APOSTOLAD·o ~~~:s~~:i~~~r ~~
1~1~:ia:ii~~1: somos uteis, somos partidários <lo 

Deus é senho1~, ~rns se,nhor que antes nhs dignifíê~corn::"' :.. , : : : . ., . · ,, progresso, da éiêucia, .dá .coufrate:·· 
aceitar e :pagar os noss.os,-serv.iços. Si precisassê <le'J1óssos ~., . . --~ ::·:~:';"''.'.'' .,, ·· <' ·nizáção do$ povos. etc •. Mlrmemos 
sei-viços, de algum modo dependerià de nós e-llãO sedi.DeÍ-Ís,. ·: ''}\1vtdentemênte,' não ha. atividau,~ . se parecer oportuno, Joi éert~1-1e.ii'té''..:;,-.tesJfo~ameute, que, e1i1 todas as eoi: 
· N, lliunana 011de-· a virtude da prudên- aquele porqúe os ·.espít;itos .. absoluta-- sas ·nós só procm:amos os interés-
. OS, pelo. Cóntrariç,, é que. precisamos de Ô amar e servfr, eia 1nais seja requerida d() que o mente 11âo estavam _pre\ia1·ados µara sés da Igreja: que são: o.s interesses 
pa1•a; qµg, 110 selÍ amo:f e' S~rVÍÇO, se Cump,ram OS deattinOS elo apostolado; de fato, ,apostolado illl· ,. receber. esta novà doutrina que re, de Deus. Confesse1úós aberta1J1e11te 

.,.,11osso;_co1--po, da,nossa. alma. da nossa vida, da nossa peTfei- 1irudentê é ci.coutrárioºdo apostolad'). :pugnava tão .vivaiue1ít~, às ··paixõe~, que todas as v.ailtagens .nºatnrais tra• 
-,·_.-."lio_·_·. _é_o_·_Ji __ s_· u __ m_ a<l_a_. _.·_·n_·_·_a_·_ .• r'e __ t __ é_ rnfi_· __ ._1 bG_maventurança._.· _Deus v_ irt_ ude ·1\las, 1:i'ô1{1sáQ;"1n~snio "que ,é tiio es· · :senhoras em toda ivpa-rte. e fei'la Je zidas pelo Catolicismo são secund1i·. 
r- sei1êial ao bom êx!to da tarefa a.pus· frente a· IJrilhaiJte civilizáção dos gre· rias para nós, e que nelas nós só 
ntostra nton int· dig!tt, d~ots vcroE.dt~md inationis lt:!Jiu

1
s inDdi~e~us, tôlica, ., ~-. s_obremaneira ne_cessárüt _g_os,.Ç\ r9111ll-l1% ··''""-~ •.• ,,..,, ,., , •••. ,J.~• _ )>rbcuraí,nos a expaus(io. e o' p~ogre.,-

u opere ur e cus o ia_ rto~. • . 1 eo verus e .}i.O u.~- Qlllln:us,; ·. ciue~ ém a~simt?-(le,tal qeHc;i.de11á, He , , ,·,JUi .contudo,,os,. A;i)ó.st\l.lçs . .,;.l!!SP,\:{+9;:., . ',s<i 4à. Igteja, Nenhum , bein natural 
· QUi~ n_on ilJi ad suam sed ad nostram utilitáteiijtsâJu1fuii'.9uâ, : ,,, . ·s\tibti:'"d1sêernfr a. \'erdadeira Pl'J.H)êll· esla espéêie (]e prudência, il)Compati; ilite J,J.Ossà1ÚÓ6 fazer -podi:l ser .deshi-

SerVill1US, N am si nobis"indigeret; eo ipso .non;"-ê):,uis'.";D'ów,;mu~r·, ·. ,,,('.,Íjl,; ~+fN~~dJlU,El!i'.lt Jlrudência, segu',); . vel com, ,i;Úà l))iSsãO, \iÔrqi:ie ele!J-CP• ,tetessaclo em -reláção à Jgrejà. mas 
. · · · . . . . ·. • • . -: ·e">•·, ..•. ,, .. , .. , tJ/ .,,,,,, ,. . . 'do,ó Es}lirito de D.eus, produz Ó apOij·1 '.J1heê:iani 'o' ciecl'etQ. divino,:' "Ji; ···p~la devi( aproveitar-lhe de qualquer- lll;J• 
e_sset·, cum. per .nos eJus -adJuvaretur necessitas,. suh,d l~e· . . . tolado. fecundo; . a falsa pru_dência·,' ,Joucur.i, da .. pregaçij.ó . .qli~JÍgÍ:ago1\{t. . do; l)orciU:é â Igreja é o corpo .místico-
,serviret · (Deus nãci, 1w.ces;sita '. de nossas fói-ças; nôs é '·que· tmµbeúi chamada prudência carnal, -Deus sati,ar-: os-que nele crerem.", Es, T .. de Jesus Cristo, 'e. -.Jesus Cristo .· é 
.-precisamos do seu g9verno,. para ele agir e guardar-no>\. Por por(!ue tem em vista menos a maior ta loucura foi sempre, e é ·ainda, ''pa- Deus,· ê' Deus é ó Sen11or ue· tod_as 
· essa_razão é O verdadeiro e unico Senhor, porque não ,lhe glória. de Deus do que a co1nodidad1cJ 1,a os que se salvam. a sab!:lr, para as coisas, e por seu amor e por sua 

huma:ia, produz calamidades sem nós, a força de Deus·'; o escanda1o glória _tudo deve ser feito. Ou eDUio 
seEiru.os para a sua,.·lT!áS para a nossa salvação. Pois Sé pre- conta. Vejamos, portanto, o que: diz, .da cruz forneceu e fornecerã. para o Jesus Cristo já não é o centro da 
c_isass~ de nós, já. não se.ri.a, º· vcrda-d~iro- Senhor,- sendo 1)01'· .a l';espcito, o Saüto Padre Pio X, na futuro as armas mais. mven.civeis;. nossa vidi;., 

.. 116s aJudado· em suas n~céssidades; ele p.roprio. dependeria Encíclica "Jucunda .Situe" de 12 de 
,-.de nós). - Santo AgosthJhô, De ·nocf. crisL_' ;_,, ... ·· · l\Iarçó .de 1904, sobre são Gregór;I) 

.:i\Iagno; 

·D. DUARTE "Faça·mo-iios tudo para todos, ti·a; 
balltcmos 1m. salvàção de todos,-mes-

Neste . sentido é li~ão mui to sa
Iu tar, _cheia de sabe<loda e arg-u.,ia 
~sta. que ncrs dá ·um grande b:italba-

. dor da causa catolica, Sru:.dá y Sal
[v:my, qué · mereceu., especial s1pro\·a
~ão da Sa.nfa Sé Apostoliéa. E n:ru 
:muito a proposíto i'epro<luzirmo$ a
~1ui ·esta lição quando o Santo l'ad1 e 
reprova «erros qtrn se· àproximaraq1 
iCla,: heresia:i-;. Co!'J:lo as llere,;ias -eoiue
taram. sempre. do· 111esmo modo, nitda. 
m.ai:;' c.onveüiente elo .que esta ds:\ú 
ile sua .histol'ia adm:lúà por Sa n.l.í 

1·0.solú,;;ão · dcéish-a, os espi.ritos f ra• 
<.:o;; e \'acil:rntes, qu<l sãó os que mai~ 
se enco_ntra:in. As.sim; , conseguem . o~ 
utilitados figurar, segundo · .Ü1es 
convêm, 1,1m pouco. eni eaçla eampo; • 

Ação ·catol~,a e Vida Interior. 

fütendo pór aparecei; em àIÚ~os, co- '. R·e·nova· ... ,., das promessas do Batísíllo 

mo a.o preço . de no·ssa vida, a exem· 
pio de Cristo, que dirige aos pastores 
da Igreja esta recomendação.: "O 
t'.lom pastor- .dá a .vida por sua ove· 
Jh)l.S ''. ··mstes notáveis enslnamei1tos 
abunda~1 nos escritos ,de ·S. Gregório, 
e os múltiplos exemplos de sua. vida 
adm!rúvel são um comentário màis 
eloque11te .do que qu~Jquer·palavrn. 

JUVENTUDE FEMININA CATOUCA 
~AMPANHA 

• Folhinha! - E11tre os movimentos: que 
anualmente realiza .a. Juventude Femi~ 
nina Católica em· favor dé sua Séde, · 
ccupa primtiro lugar a Campanha.· das 
F;)!hinhas, já tradicional na. Ação Ca
tólica de São Paulo. Neste ànd de ·1943 
a Juvmtude lançou_ as folhinhas de 
bolsa. um co1no "carnet" artístico e 
cli.~tinto. Este tipo de ·folhlrthàs teve 
grande acei:ação, No entanto drcuns~ 
tancias especiais levaram . .a Diretoria da. 
Juventude a voltar ·a· editar seu ca
kncjario no modelo antigo, 5;em sàçri~ 
ficar, porem, a arte é o· bolll gosto. 

PRO-SEDE. 

lllO UIIl,igos e filiados; ·11,sÍlu':pO!W , çao 
.. füialúienté ·º homem dar um como 

;y Salvariy: ·· · 

«As. heresias. que surgfràm 1Jo di
~at_aclo curso _ dos• cSeeU:los · fjUe n1e
~le1am entre a vida ilc ,lesus Cri~to 
~ ~s te~1pos em fJ,Ue Vi\"emos, à pri
~ue1ra v18b1, ·se no:, apreseutam cu1110 
;pontos claros e <lefhitdttrnente. <'i1·
cuilscritos à. seu l'espetivu r>erio<lo 
ibis_tol:Íco; podeng0:,se, como 'parece, 
_demarcar, Eonio_- a eon1pas;;o, o pou to 
çnde co.meçam e.onde t.ermiuam, i$to 
~. a linhà g~om'ltl'iea qL1e ;eria1·a t>,
t~s pontos negros ·i[o restante caiu
lf.JO iluminarlv eÍJi que se o~tentam. 

«Porem, esta :ipreciaçifo, se bem 
iJd\"ertiníos, não passa 'tle uma iJu. 
1>ào .de dist:iúda. Vrn · e~tutlo mni~ 
petido, que com a lente de uma bon 
tritica. no:;· apr9xime ·<laquclaB epo· 
CM, e---pon!Ja l!lll VCl"da.íÍefro cio·ntato 
ii.Llteletttal eolll · elas; uos [)ermithá 
phserva't que nmi"ca ~m algu1n <ll's:-e~ 
pêrioéfos · Jihtorieo~ · ap111·ecem a '>SÍ111 

geometricamente .definidos, os lirni· 
tcs quo ·separam· o erl'O da' ,crda<le; 
.:..... não ua reali<latle' deÚa, po!'q\1e 
ª· wrd:Íde, clara_mente. fo1·mÍ1la<la, a 
~á. a· definição dit tgreja, mas rut 
i;;L1a aprnensão e prµfi~são externa, 
ãsto é, no _m'odo -pol'(Jt!e .. a 1·e~pct11'a 
geração se l101fre·. pani neg.í-là ou 
professa~la com mais . ou meno:; fra. 
flti~za. 

palialiYo offoia: e recouhecillo· à 
1naio1• pa11.c de suas fraquezas~ e in
couscquênfot~. 

«Tair(!z não ·tenha $ido ainda de
y\damenle. estudada; p,n; ·este· laclo, 

· ª i)l'e~ente questão. na historia· anti, 
ga e contcmpornnea; 1:i<lo, que; se é 
o _menos uolirc. e por i~so n1esrno o 
nrn is pi-atieo, já que, por infelicida
<l e, llO rneao., nobre e e]c,udo é (j\Íe 
1111lita, yezes -se· encontra ó meMn·is~, 
1uo sc1:1··eto <la . .maio'r parte dos f:c• 
DOOlllHOà-· UUllHUIOS». 

Até aqui Sard:i. y Sah·a11y. Kit() 
ha riu vida_ que eua. ob~c1,a<;iio é m11i-
10 ex .. ita; e que o conhr<dmento des
tu. posi1,ão costumeira. do erro, mm." 
to auxilia a cfuem se der!icú ao t rn
li:ílho ªº apo$tola<lo, ou seja debe
lai' o el'l'o, para o triunfo da rei·~ 
clade. 

Pormitimo-nos· apenas notai· qM 
a obsorva1:ão de Sardá y Sal'i'any 
se completilria perfeitamente .com a 
ob~ervaçãô que los.cpb ·ele · l\laisfre 
fez COlll relação ao ,JauseniSlllO, C 

q:ir, · mats ou ··n,eno5 ·se ·pode aplicat 
a todos os heré.sia'rcas .e· às gi·aude~ 
heresias. Dizia ·!lo~f.ih de .!li-àistre 
,1ue o ,lanscllismo ~ra a pior- dâs,l,e-'· 
resiaS, porque CO!ll~(;!).I':\ .- :1fit'll1!!1ÍiJo: 
<;_für pão .cxi,,to». Tfü,ta <1xpl',jo<são· é. 
i;oinµm n:t· fli~toria, !la Igreja. %do~ 
OS fjUe <lé!'l;U\'e°l'llÍlt a fide» (;°;11) O 

11üix.imo cuidadl) de · .iirra1lecei· a 
DeüS porque . uüo se contami11arn111 
ÇOlll O Cl'l'O ! ' ... 

C.'.>ino por mais de uma. vez.já djs~e- ,,E .até f~~emos mt1is, ·pois que. M .Ba-
m~s e. nurica é demais insistir,. consistin~ tismo, falamcs geralmente pela boca, 
dv toda a nossa 'pé1'!el9ão ·em· sermos <le-outrcm, Isto é, pelo padrinho e );>ela. 
conf,>rme~, · unidos e ccnsagrado"s · a, Je.- .. · madrinl1a: e só por procurai;ão nos da-
su~ Crimo;. a mais ISerfeita ·de toda.s as mo~. a., J'esus Cristo. ,-Nesta. :devoção, .. po-
detroç_ões é indubitavelmente aquela que rem, raiemos tudo Isto por· .nós mesmos, 
niais perfeitamente ·uos c:mfi>rina.· 1111c · · . voluntariamente e corn conhecimento de : 
e consagra. · a este )lerfeit.o Modelo de 
toda. Santidade. Ora. ,sendo Nossa. Sé
nh-0ra · de todas as oriaturas 11, ma:s 
conforme a. Jestts . Crist~, ·é· evidei1te 
que, de toda.:i ttS devoçõe8, a. qúe melhor 
consagra. e conforma, uma, abmi. · a No..sso 

· Ecnhor é a devoção à Santlssi.ma. Vlr
i~m. SWl,- Santa Mil.e, e .que, quanto 
,n1aL~ uma alma for éon.sagrada à san
tíssima Virgem, · mais ó será a Jesu.~ 
C1-isto. Por conseguinté, a ma.ls perfeita. 
conugração a Nosso senhor J~us C1•is. 
to não é ~não tiina. perfeita. e inteil'a 
c,onsagração a Nossa. Senhora. 

_-' Esta, dJvpçiio pode. ser chamada· com· 
m~ita. Justiça. .ima. per!llita renovação 
cios votos· ou promet,..'\as do Batismo. : 

com efeito. todo fiel," àntes do Batis
mo, era escravo do demonio; pois ll1e 
pE'r~nci.ll.; porem, no Bati.Sino, cu . por 
si mesmo ou · p:r. seus padrinhos, ra-
11u11ciou solene111er.te a, satarta.z, sua,s 
pompas e slias obras, . toniou ·a .. Je~us 

. Cristo pol' itestre e Solie1·a.no_. ~11,hor, 
.. par~_• dF.:k,l, deP.!)nd<,r .com'.l, e~cr;wa. de 

a.mo_r: Ora. ê Isto jusfamenté-.o: que· "ta-. 
~1iios peja .consagração a NOssa 8e11.hó

. t'a: .. ·,:;;..· '.repunci::mos ao . 
0

deni<in10; . 'ao 
ir.µndo, >ao pecàdo e a. ·:nós rnesmos/pa-
1·,- darmo-nos intelrament~ ·a- Jesus ct1s
to pelas mãos da. -Santis.sima V!i'gem, 

.. •' ..... ' ' 

cau.<:a. 

Os · li:imeris, diz·· São Tomaz, · fazem 
voto, no · Santo· B.atlsmo, de renunciar 

· ·ao. dé'monio à,s suas pompas. E este- voto, 
diz Si;nto Agostinho, é ó maior e o mais 
indispi:nsavel. Quem; entretanto, obser
va esse voto tão lmportanw? Quem 
cutnpre .. fielment~ ~. promessas do. Bà-

/ tisriu? Não é verdade que quasi_ todos 
C?S , cristãos ~?-, traidores à Fé prome
tida a·Jesus,Crlsto no Batismo? De on
de pode VÍI' .esta desordem senão do es• 
t,ueeimento cm que se vive das pro
n~dsa.s qÚe-se flz2ram e dos compromis-
1os que então !oram tomados, e ele· nin
guem ratificar por si ui.esmo o cÓntrato 
de aliança que, · em seu llOl!le, !lzéral11 
com Deus seu padrinho ·e sua mlidri• 
nhá? 

o catecismo do Concilio de Trento · 
exorta os Páfocos a. adotarem a. -pl!atlca. 
da renova,ção da.5 . promessá.s dJ Pa,tls-" 
mos. e. a recordarem com treqµencla aos 
füM .que são 11gaç1.os ~- consagrados a. 
Noszo &Íllior. J~:sus Cristo, como · ~s
cra\'OS ·a seu f'..edentor · e senhor: 

Cra, si os Conc!liós, os Santi>s' Paâres 
·~ ª· próprio. experimclo. rios mi~tra1i1 que 

<<0- ·erro ua sociedade é corno urna 
:feia ;uódoa numa tela de pri~1or~»o 
tecido .. Vê-se claramente, mas Cll~ta, 

lli'ecisar-lhe os 'liu:iite,í. São ,·ag:1s 
as ffontcira9, eomo O.$· crep_usculo,;; 
~ue sepal'arn o dia íjUe fii1d;r'da noj. 

. ÍC q1,1e se. a,visjnh'a, e ()()l' sua 1·ei, a, 
lioite _tju_e vassa do dia que rcna~ce. 
Prececlcni o ,el'ro, ({lle é uegi·a sou1-

~Ji·a,, segll€m-no e :rodeiam~no uma$ 
;vagas peiiuml:>l'as, · qne podem !o
ma1·0se às'· vozes. pela. sombra,_· ilúmi
:nada ainda jJÓ.i··. nm ou ouL"i-o i·efle:ro 
<la Íuz tnoribundtÍ, _ou pe]a !llOSllla 
hiz,; empanada ~- ob~cnrcrida já pc· 
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. o melllor --meio para dar remédio is de· 
sordans : dos cristãos é · fnze_.Jos · lembrar 
as obrigações. ·do B.ailsmo e' levá-los á_ 
rc11ova,r oil votos que então fiz,Eú·o,m, não· 
é '.racional fnzêslo atua!mehte de um 
r.10C:o !)'<lrfeito, cÔnsagranciÔ-~ê lnteirn
mente a nossq S~nllor · por Sua Saµta 
Mãe? E riilo resta ciuvidÀ · qúc se tr;i.tá 
de lima atitude 'perfeita, pois, pa.ra· .rJ0/3 
-,on~agarmoo a, Jesús CrLsto no.s sen·i· 
mos do mais perfeito de todos· ós· meios, 
qu·z é a Santlcsima Virge111. 

:·d e B e lo " .o r i z .o n te 

las ,primefras s0111bi·as, . 
«Ass1111, .tç<lo etil'o·claramcnle foi·. 

!rnulado n~ so,cie1!ade· c1,i.~trr,; l<!H em 
~olta·,de :si out1·a iomo atmosfcm do 
:mesmo .erro, p-órém, menos clcnso e 
l)i1ais tifouç e ri1odera~lo. . . 

«O Arianismo te1'e o scmí-ayiauis
µio; o; Pe~agianismo o_· scmi~pelagía
,:nismo: º·· Lútetnnismo _.femz, o SCll 

ITanseni:;;mo, 'que ·não. foi mais CJUO 
'Um Luteranismo. moderado». 

Pl'Ossegtie Sal'clá y Sal'i'auy, apli
i-ando: o énsin:ii:neríto ela Historia ào 
):.ibc~,-alisnio, c1ue ele tin.ha em ,·i~t :1. 
, <<Assim, continua 'Sardã; o Lib~ra

ttisiuo radical ·tem em rnlla de si o 
iscu cai-respondente scmí-Libernfü-
111O, que outra cousa, não é a ~cita 
eatol-icó-libc1;al, que estamos am1lí-
/5andoi . . · · 

«E' .o qµe o. «Syl!abus» chamou 
tini. raeíonafü1l10 ínodii'uüo; e o Li
hei·afismo sem a franca 1·udeza <le 

. seus . pril'neiros princípios ·a <1esco
berto, e sem o hoi'ror de sua5 ulli
!ll1a_s consequenciias; é o Lilieralismo, 
lJÚa uso dos qne nãó éoÍ1scntem aiu
,da em deixar de· pai;ceer ou creMo 
catoHc-os; é o Liperalisrno, tl'iste 
crepuscuJo Ôa · ·verdade que COUJCÇ;a 

-: ~- obs~ureéer-sé 119 cnte11dimcnto, ou 
,dá, he~·esía. que .não chegou ainda 
3> envolvê-lo e possui'-lo · completa• 
me11té; '· 
. . «Observa1füÍ~ com eféito que COS• 

· tmnàm ser: éatolicos libera.is· os c:i• 
to!icos. que vão deixando. de ser ca~ 
tolicos firmes; ê' oi liberais puros, 
j;fue, desengan~dos em parte de ~eus 

;.:, , 

Enc_el'!',tndo a. séri~ .. de fe$tejos. co
me111orativos do jubileu êpiijcopa.l de 
S. Excia .. Revma,,. o. Sr. D. Antonio 
c1o.s Santos ·Cabral, 'Arcebifipo· llfetr.:i
polltauo de. Be)o Horjzonte1 ,1'eal~ou
sê na Capital mlneira o Prinieirti 
Congresso Provincial de. Ação Cató-
lica . 

Coinpai-cceram ou se fizertl.m .. i'e·' 
présentar todos os. ·Exlllo$. Revuio'.'I; 
Srs. Bispos sufraganeos de B<Ílo Ho
-1•izonte. bem como a -Provlncia ·Ec!e, 
sífalica de São PaUlo, que se (.e:;n·e· 
presentar por s. IDxcíi. Rev111a, o Sr. 
D. Gastão. Liberai Pinto .. Blspó · de 
São- Carlos Tambem compareceu ao 
Congresso . o Elxnío. Revmo. Sr.< ó, 
F'ranclsco I)orja do ·Amaral, Bispo Je 
Lorena. · · 

o programa. do Congresso toi o 
· segu!ute: 

,O P.R.O~RAMA DO CONGRESSO 

Dia 7 ,;;,, ·soleue inicio dos traballÍo~ 
ao ·1.° Congresso de A. e. da Pi;ov.il1c1a 
Eclesiástica de Belo· Horizonte; 

1) Às 7,30 na Catedral dâ ·Boá Via
ge1ú, _uüssa. do, Espírito Santo, ceie· 
bi'iHlâ pelo E!:im10; e ·Revlll(). Sr. Arce
bispo de Belo Horizoute; · . 
, II) Às 20 horas, rio a,udltúrio da. 
Escola Normal: aJ abertura ·do Cou• 

· gresso. Discurso do E~mo. e Revmo. 
Sr. D,- Antonio dos Santos CalH,-al, Ar: 
cebispo ll!etrop-oll_t.Jino de Belo Hori• 
zoilte; b) saudação ao Saúto Padt;~, 
e- a.o Episcopado, pelo Dr João Etiná.• 
pio Bori;es, professor na.Univérsich
de de i\Uuas Gerais; c J -Conferência: 
.. ~'çrmaçâo a.postólica dos-Je'igos" pelo 
Dr. Alceu dê Amornso • Lima, presi
donte. nac.Ional ,:da A. -C.; d) núineros 
de arte pelo Côro Pró•Hóstia; 

DIA 8 -,1.) ÀS 7,l!O,. na Igreja nta,. 
triz de .Lourdes; missa c~lebi·ada · pe
lo Exmo. e Revmo; Sr. D •. Gastão Li· 
bllral Pinto, Bispo de s. -Ca.flcis do Pi• 
nha.1; com expllC,1!,ç~o pelo Revmo. Ps. 
Aivaro N~gromonte; 2) A._s 8,80;-na 
matriz de S. Jqsé, ntlssa;c.'eetebtatla 
pelo Exmo. · e Rémo; Sr-; D. Antonio 
dos Santos Cabral, ps.ra .os cirêulistils 

C O N G-R. i G A D O M A R I A N O ! 
:PRETENDES l\fATRTCULAR-TE NO. 

':rmo,.,,QUALQUEH, QUE ELÉ. ~EJAT 
., 

P1·ocura, então, a , Aéa.demia. l\Iariana, â Rua Bartio de Pa:an~ia'• 
caba, 50 e deixa o teu. nome. E' orna questão de disciplina à Autoridadó 
Eclesiástica, N?o . t_ardes.. pois,, os Tiro3 terã9. inicio em :Setembro pró.xl
mol Terás. a. vantagem de ii1wnera1 orações e boas obras praU~das po:r 
tua inrenção. durante e, tempo em qúé estiveres afastado da Congrega
ção. alem do ol,has: paternal da Autoridade que zelará- pelos úitei-essd 

.· de ~lia alma durante esse período de afastamento das' práticas habituai.e 

. da vida mariana •. • . 
INFORMAÇOES PELO TELl!;FONE: 3.7995 

.. 
e JOC feminina E::qilicará o. Revmo. 
Pe: Orla1ido ~Iacliâdo; "3}''oá~ 9 âs 
ll horas, àulas e circulos ele est11dos: 
4). ÂS 10 horas,· llll Rede elo Circulo 
Operário (Rua Guarani. 597) - ·"Ci-
11e 'Leão .XIII'') sob. a· pl'esidêi1cia.d~ 
hó11ra do assistent.e arq11idiociesa11;), 
fieYmo. Pé, Armando·de Marco o Dr. 
Gastão Lacfota'delegildo ela JOC Ma~
'éülina de .São Paiilo, 1Jarâ.. uma aula 

• i;;obre ··Os éfr<:ulos operários e· a À. 
C.", para ·os cinfoilstas ·e ,JOC F'eml· 
11ina; 6J _Às 15:30 horás: a) na sede 
<l_o C!_rculo Operário, ccim. à. p-reileii<ia 
-do --E:i:mo. ~ .Revmo. Sr.' Areeblsno 
J.\letro()Olitano, o Re~n10. Pe. · Eduar<lo 
Robei'to, P, SS:, assl~ténte Arqui<lio·. 
cesano àa JOC em. S. PaµJo. dará uma 
aula sobre· "0 que é ô Joclsmo·•, para 
.OS etrcuÍistas e JOC Fem..tnina: hl 
saudaçã·o ao. Exmo, e Reviu o. Sr:· D. 
Antonio dos- Santos Cabral, pelo as-

. sistente arquidiócesano, do Circulo 
Operário; cJ Sketch da JOC I<'emini
na, sob a direção da senhorinha llisil. 
Vi<ligal, dlr!gente da JOC; 6) Pas 
,15 às ·17 horas, anla_s e círculos de- es
tudos para os congressistas: 7). Às 
20 horas, bora ·santa 11a.· Catedral ria 
Boa. Viage111 pregada pelo Exmo. e 
Révmo. Sr. D. Alexandre Gonçalv°('is 
ão· Amara!, Bispo de Uberaba, Oõro 
"·Regina Coe li''. 

DIA 9 - 1) ÀS 7,30, na Igreja m:l
trii,. .de Lourdes, missa celelirac!a })elo 
Exmo. e Revmo. Sr. D. 1\la).luel '.Nu-
11es ·Coelho, ·com ex111ica<;ão pélo 
llevmo. l\lons. Leov1gildo Franca:, as
.sistente nacionll.l ela A; C.; 2J Das 9 

, às 11 horas, l!Ulas e Cil'Clt]OS ·de esllt• 
dos; 3 f Das 15 ás 1-7 h9ras, aulas e 
clrculos de estudos; 4) ÀS 20 horas, 
110, .. áuditório da Eséola Normal·; a) 
Conferência: ."Bispo, Pai e Cllefe da 
Comunidade. C1·istã",' pelo. Exmo,. e 
.rtevmo. Sr. D. Alexandre .Gonçalves 
do Amaral; b) Números de'·arte·· e 
côro fala dó da J:B'Cii · · · ' :: ' 
. DIÁ1Ó ::....ú À~ 7,3Ó, na Ígr~ja 111a~ 

triz de' Lourdes, mi_ssa -éantaua·'em 
-gregoriano, pelo !;jemlnário· ê A.e., 
com ·assistência· d_o DD. Bispo de Lo
r.ena; l_l;xmo. e Revmo. Sr. !).,Francis· 
co Borja. elo Amaral; 2) Das 9 às 
11 horas; aulas e círculos de estu· 
dos; 3) das l.5 às 17 horas, àulas e 
circulos_ de estudos; 4) às' 20 horas, 'ím 
auditório da Escola, Normal:·a) c6n
!ei'&ncta: "A.·í_uwrensa a serviço da 
A.C.", pelo Dr. Oscar Mendeà, presi
()cnt.e 'do lnstltuto da Freviclência 
doe_ Servidores do Estadp; · b) Nú11N• 
roa· de ai-te executados p~Ja orque5-
tra da. Foré.a Pollclal sób a direção 

• dei maestro' cap. Elv!ro do' Naschú'en-
to. · ·· 

• DIA U- 1) Às 7,30, na Igrefai ma• 
triz de Lourdes, missa. celebrada pelo 
Exmo. e Revmo; Sr. D. Hugo Breisn, 
ue ele Araujo, B:spo ·c1c Guaxupé; c91n 

... ·..:..._·. 

SCJENTll'ICAMENTE 

AS SUAS .FERIDAS 
• Pomodo 1ecca!ivo Sõo Seba1tiõ~ 
comboie sci•ntilicam•ro111 roda o 
qualquer atleccõo cuioneo como 

. ••iam: Feridas cm ,;ieral. · u1ceras. 
C_l".19aa antigaa. Eczemai Erys:i;,ela. 
frieira•. Racha, nos pé1 " noo ,~1oa: 
Espinhas. Hemorroide1. Queirnadu, 
ra•. Erupc:6e.. Pic:<-;fo, de mo,qu11011 

l 
11•v11nej~ 

s .. !!~v.~~!1~.r~.!~ 
··""':m"_· 'º :º'~ ·:":"· 
~ 

e~pliéârfo 'pelo' Pe . .Orlàildô ,l\lacll:i.
dú; 2} das 9 às 11 horas, a_ulaS e. Cil'• 
culos de. estudos; 3) elas 15 às 17 
li.oras, aulas $, circulos de, estudos; 

" 4) às 20 horas, no auditól'io dá Esco
.. h Nónnal: a) Conferência: "A .. C. 

l)rolongamento do ApostÓlado da 
Igreja", pelo Exmo. e Revmo. Sr. D. 
Gastão Liberar Pinto, Bispo de São 
Carlos -do. Pinhal e represe11tante j,o · 
Episcopado Paulista no Congresso; 
b.t · Saudação às· .autori:dadea civis e• 
congressistas, pelo··nr. Cristóvão dos 

. Santos, presidente dos lfoúiens . i!e 
A.C. de· ~cio Horizonte; C) Leitura . 
das resoh1ções . do · Congresso; . cl) 
Número de arte; é) Palavras finais. · 

PIK 12,1. énqer.ramento' dos. tr.aba-
. lhos. do· Gonl;resso . .Na. Catedral: õa 

Boa Vi111,en1, As 8 ho1·as, 111isl!a pon
tifical pelo F.lxmo •. e Remo., Sr. Ar· 
qebispo Metrop()litano e ·s·ermão Jl~lo 
Exmo. e· Re'v_lllO. Sr .. D. · Alexandre 
Gonçalves do. Amaral'. 

. O canto gregoriano éstará â cargo 
flCJ~ ª).1:!1!9-~ dQ S..cmiºf\1,iQ E'rovi!)Ci~l. 

''Estas regras decol'!'em necessaria· 
mente· •da ilatureza, dos princípios da 
revefação ·cristã e dos caracteres ÍlÍ· 
timos de nosso. ap.ostolado. Por af po· 
de reis· ver, Venerá veis Irmãos, como 
é grave o êrro daqueles uue, pensan
do desta forma bem merecer da Igrn
ja é trabalhat; frutuosamei1te na sal
vação éter11a dos lionréns, se permi
tem, -po,t· uma prm\ência toda munda, 
na, largas concessões a u~1a pretea.· 
sa ciência,. na vã esperança de as
sim ganhar· mais facilmente a bene· 
volê11eia dos amigos do êrró; na rea
lldad'e; eles· mesmos se expõem. ao 
per!go de perderém a própria alma. 
A yerdade -~ un}a e i_lldivisivêl; eter· 

· !lanfente a UlCSllla, e]a· n~O está SU~· 

metida ·aos caprichos dos tempos. "0 
qüe Jesus_ era ontem, é hóje, se-lo·ú 
p-or .todos os séculos". 

O· que o. Papa condena, nesta pas
sagem, é 'uma inclinação,· ou uma ten
tação muito· frequente .em nossa na· 
tunfaa decaida. 06 fato, muitas vezes 
é-nos difícil i;;uporlaÍ' esta nova -es-., 
pécie de. ostracismo, ,a que o mundo 
sujeita a Igreja e o,s 8eus verd_adeiros 
f:éis, ·pelo qúal somos colocados à 
;nargem, como ·uns ignorante·s ou· uns 
imbecis, euquantó a- grande e brilhan
te eúayana . · do ·progresso humano 
avanQa. ·sem preclsa1· de nós, apezar 
rh-uõs. i\·1ultas vezes aconte<:e, então, 
que,. perdendo a nlticlez de nossas 0011 

vieções. não p.ercebe_mos que, tudo 
isso rião passa de uma m!.ragem fan
tasiõsa, e que nosso ostracisino não 
passa de uma ilusão e um artificio. 
C)ueremos, tambem. _t')r direitos de 
c·dade, nesta. apara.tosa cldade de 
papelão; quercn1os mostra.r que tam
belll 'sólllos .gente. Sentimo-nos eoin 
a iuenta.lidade de parente_s pobí·es, en, 
relação aos figurões elo mundo, e que
remos esfregar-nos neles, paxa n,clqui
rirmos um pouco da purpurina c1ue 
os cobre, porque n/ío percebemos, 011 
!leaprezamos, en1 116s, o· brilho ínco· 
mens1fravel da Verdade Eterna. Que
remos· mostrar que· lambem somos 
parente~ deles, é verdade que pal'en
tes pobres,·· obscuros, decadentes; 
ma.s parentes! ··E, então:• reduzimos' 
nossos princípios ao ·mínhno, aos nl
trmos· limites, e atç alem dos limites, 
arr:amos o ·estandarte desfralrlado de 
nossa_ fé, curvan1cis a nossa dignidade 
qe, catõlicos,. agachamo-nos, E recc· 
bemos, ccim reconhecimento a esmo· 
la conip:aéente · de um olh~r ou de 
Úníà frase. Que. é que lucramos? Ex· 
))llSClllO·lÍOS ào risco de rrrder a pró• 
Jll'ia alma. Quanto aos figurô_es, siw 
amigos do êrro; nada lhes aproveita. 
!'?-til nossas curvaturas a não ser pa'.
ra lhes incrementar o de8prêso da 
verdáde, tão despreziYtilmente repre· 
sentada a seus 0U10s. Eis a magistral 
'lição · de- Pio X. · 

Mas o grande Papa ataca, logo em 
seguid_a:, \Jm êi-ro semelhante: ·'En
ganam-se lambem, e muito, aqueles 
[JUe, nas d:sU·ibuições 11úblicas de 

socorros, principalmente em ra vor 
da.s classes. popuia1·es, preocupam-se 
no- mais .alto grau, com as uecessida· 

· de:s_ materiais e negligenciam a sal· 
vação·- das almas e os -~leveres sobe· 

· rauamente graves da vi'da cristft. Al· 
gumas vezes mesmo eles nfto se en
\'ergonham de cobrir como ccim um 
véu os mals importantes preceitos do 
Evailge!ho; eles temeria1i1 ver,se· me
nos bem escutados. tal./ez até àban
d,mados-"'. Vê-se, Jogo, a analogia com· 
a. atitude pi·eccdente. Pio X · prevê, 
porem, uma objeção, que pode iln· 
pressionar, à primeira' vista: ha-de 
se usar, então, uma: tal franqueza., 
quiçá. bruta!, com hom·ens hostis à 
Igt·eja e inteiramente afastados de 
Deus? i\Jas o Papa responde:. •·se vos 
ê necessário col'tar as feridas, diz 
São Gré1,ório, apalpai-as, primeiro, 
com uma, · mão ligeira·,. l\Ias, seria 
ti:a11sformar uma habilidade. legíti
ma numa espécie de prudência car, 
na! erigi-lá em regra constante e CO• 
n\um de conduta.·e• seria tambem ter 
em pouca conta a gr~ça -divina, que 
não é .concedida. a.penas ao Sacerdó· 
cio e 'seus J\Iinistros, mas favorece 

· todo~- os fiéis de Cristo, afim de que 
nossos atos e 11os,sas. palan-as toquem 
s11as alm~s. Uma tal prudência., São 
Oreg(ir!o a C\esconheceu, tanto na pre-

. gação do·:rnt·augelho, como nas outras 
obras adlllirãvcis que realizou para 
consolar as misérias humanas. Ele 
scgultt o exemplo dos Apóstolos, qµe 
dizlal)l tí'.o dia em que· en1preenderam 
percorrer ó universo e anunciar Je-

. sus C,rlsto: "Nós pregamos Jesus 
cruclficado, esc.anda!0 · para os ju
deus_ ê loucura para os gentios", l\Ias, 
se houve jamais un1 tempo· em que o 
all;í!i~ fü! p~u4~~1ci! ·1tu1l1ªue, ·puge;• 

Entre os clichés que oi-n~mcntarão â 
mssa folhinha cio proximo ·ano, dest!(~ 
cam-se as Igrejas de R,Oma, nos seus 
mai~ pitorescos aspetos. santa· Maria 

. Maior · com seu altar da. Colifi,.ssão,: em 
/quje., cripta se encoi1tra, . a. reJJ,quia_. ela 
mangedoura que abrigou li. .jésmi·r~cent~· · 
n.ascido; São Pedro . .a:Basilica, Vatica,na 
edlficarudobre o circulo OJ'lde O Príncipe 
dos AJ?OStolos foi sacrificado por· ~ero: 
São Paulo, fóra dos muros da c\dade 

eterna, a pouca clistanêia cto mga, 011.:e 
a· cábeça, d.a Apóstolo dos Gentios, caiu 
a.o golpe da espada romana. e'd€u oi'i• 
gem a trés foi1tes-. de agua viva. segundo 
reza uma tr, dição; São Lourenço que 
abrlgJ\- os restoo · do primeiro martir 

·sa.nt:i Este'vam, ultimamente danificada. 
pelos bombardeâínentos · da. presente 
guerra: aspetos da ·capela Sixtina· etc. 

No ·verso de cada folha, 11a· umá cru• 
dita explicação dó monumento artístico. 
qUe adórna. o mês, que à Juventude 
!Jrneéell .. .;enenisamenté um entendido 
na. materla.. Procura assim:· nossa folhi-
1;1bà. alia, ao 11til o a.gradavel. 

· Espera a. Juyeu·'.tLdt que r:ão somente 
seus membros se. intere~ril por" estas 
!oll1illllas, como todas as pe$,SÕas que 
$e. preocupam com . apostofado . e', bôas 
obras. Düimdlndo a Fofhinha· da Ju-' 
ventude, repleta de .sãos enJlna~entoer 
atravez _de piedosos . conselhos. entre
meia.dos no seu: calendat'iç,, iaremos cW· 

-mo apostola.do. ,por certo muuito a.gr/\,< 
davel a, Deus, ·Nosso Senhor. 

"EM DEFESA DA ACAO CATOUC,r 
Entre as múltiplas manífesta<;ões 

c1e aplauso, recebidas por- motivo,· lia 
· plilrllcaçãD ào livro "Em Defes~.rla 

A~ão Católica•• da autoria. do dr. Plí· 
11'0 Corrôa <1e Oliveira, publicamos 
hoje, uma aprovaçi\o do Exmo. e 
ReYmo. Sr. 00111 Hugo Ilressan~ de 
ArauJo, Bispo de··Guaxué, uma cartà 
elo Henno. Pe. Oscar Chagas C. ss: 
R é a primeira carta do estràngéH·o 
que recebe.mos Vem ela. dá Argentina 
e é sullscr:ta pelo Revmo·. Pe. José 
Oliveita; S.J., '· · · 

. "Ei.mo. Sr. Dr. Plínio Corrêa de: <;)li· 
yeira. -· Laudetur Jesus Christus. 
~- Muito a;fraàeço o pr13cioso "Em 
Deresa da. Ação Católlea" Ao passo 
,:ue dou ~ V. Excia. o meu parabem · 
}leia excelente publicação, comun·c.o 
(ille já o recomendd a<>·-· Revmo. Cle
ro desta Diocese, - Ac!iulracíor em 
Cristo Jesus. Dom Hugo Bressàne· ,te 
Araujo, Bispo cJe Guaxupé - 21-VIJ· 
43". 

Do rrevmo. Sr. Pe. Oscar .Chagas, 
c,01ll1c-cido missionário re<lentorlst:á.' 
recebeu o Dr. Plínio Corrêa de_ O!i
vefra a seguinte carta: 

.. v enhó dar-1Iie um: ~braço de teti
c,itaçôes pelo belíssimo· livro que traz 
IJ .seu nome: "~11\ .Défésa da · Ação 

, Cat<ilica '',·Que livro. mágnlf!co e ue• 
c:essário ao cou.fusionistúo atual! I,i-o 
com admiraçã(l sempre crescente. A 
lógica de ferro. ~ argumentação ·cer
rada e clara, os conhecimentos teÓló· 
gicos e jurídicos e sobretudo as ·con
clusões irrespo11díveis empolgarani
me. Como sempre fui contrário às 
concepções errêneas da tal A:C. ·mal 
cmnpreendirla e principalmente à fal
~a interpretação dada; ns· p:ilanas do. 
8anto Padre, fiquei eonteutfsslmo ,}e 
ler o seu livro. Plínio-, ·lutemos- pai:a 
que O 110t,~O !)OVO não se deixe e1iga• 
nar•·. l)epois de enél'gicas ·consldei-a
ções sobre o que tem obsenatJo eni 
rn_atéria rle nrcis- da A.C., o ·distinto 
Rnccr<lote concine: "lCstou de a.cõr• 
<lo com o seu livro eltl número. p:êne
ro e r.aso .. Com o~ nHms parabe11s. 
aceite o ahra~o <lo seu, (a) Pe. Oscar 
Chagas, C.SS.R. ... 

"San !\ligue!. Rep. Argentiiia. 8 de 
Agosto de 194:l -.- l\téu respeitavel 
amigo Dr. Plínio. - Laudetur .Jesus 
Christus! - Só hoje po~so es<:i·ever
llle agrarlecmHln o preciosú mimo C'01{1 
((Ue teve a· hondnde de presenfoar-m,~. 
seu livro "I·,m Deresa ela Açflo Cntó· 
lira''. Li-o com vagar, <:on.si!lerau-,Jo 
eada uma ele suas afirmações e cada 
uma das vigorosa~ reivin,iricaçpes que 
faz ela verdadeira e autêntica doutri
na católica. Se tivesse qúe sintetizar 

11uma. frase miili1~ e'xpÍ'essâo soÍire 
sua obra, dtrla sinwlesmente: ·é 11111 
livio p1·órundamente radicalmente 
ortodoxo. daquela ort~êloxla ciue. l'?le- · 
var_am tão :ilto os g)"ancle apologetá"s 
católicos . que defendei'am ~. verdade 
co11tra tod& espécie de ataques .e trai~ 
çõés.- · · · • 

Pern1ita-mé dizer 111ais. que o seu 
livro éstâ escrito dá pt'lmefra' a úl(i
lilil pâgina éom. tÚlí . édiflcaute espfri• 
to de· fé e Ulll p!Jl'ÍSSilllO e lOCOn.dfoio• . 
uai «mor à Cáted!'a {!e Peqro. Teolo'gi_· 
c,ame11te é inatàC'aveJ. Expõe ·uuma-,
lingungém cr:staliltà e. com a1:gú1né!Í, 
fos hTetorqulv~ts, questões .'teológi
cas '.lelicadfssíJllà~,' e d~ uma impor-· 
tanc!a fundamenta! para a · exata 
compreensão_· da .obra genial dé P:o 
Xl ... Aqui i'ão po:s ·os" meus humildes 
porem, since,os ·e calorosos pa,ra.beiis'. 

. com votos_ não _menos sincer,is pai-à 
que a olwa · se difunda por todo esse 
nosso Bra~/1. iltlminandó a todas as 

·a:Jmas de boa- vontade; · · · 

. Emprf\stei o livro 11, e1·uditos sacer- · 
dotes .dÍlql/1. e sua~ impressões CO!I• 
cordam com as minhas-,cem- por cêu· 
to! · , -· · 

Mais m1ia ·vez o ·.r.elic!to e o abral'o· 
respeitosa e fraternahúeute e111, Crls~ 
to e aqui fico ao seu 111 teiro cllspor. 

Servo lrnmllde. e grato in. ·Chrisló · 
(a) José OUveira S.J.". ' 

TA N AG-R AN 

. ,. ~-~!~n~or~!_-~_1:\: ,,. vamente teminino. 
- Mêrce de seus hor-

. Cio li: rnonins especiais· 
. • Táriagran rejuve• 

ji"' nesce 8 rilulhPl', 
Tam1gran é ·<1 re-. 
médio. inclicadn em. 

todos os casos de nbatlm~n1o. 
ru,qas precrie>es, envpl hl"cimento 
prematuro, .<·abeln~ brane>ns u1-
tes do tempo. F.m . todas as 

· drogarias. · 
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A>MENSAGEM, -DE 'PASCOA DO 

:EXMO, ,_E '.ffEYMO. MUNS, . 

&.• f EIRA 
' . 

. -SPELLMAN. . 
Em mepsagem -de.·Fascoll, 1-ecebiç.a.·em. 

Lo1,dl·es. e.'dil'lgida. .de Jeruaa.lêm' a .sêus -
fiéis, Momenhor Spelunan, Arcebls11ó de 

· · Nova. York; descreveu como ''o ·oethse-· 
mané da. civÚliàçil.o'•• a. t:ri.'it' luta atuai 
do inUll/iO. 

350. MIL CRUZEIROS /. ·~ ~-

, "i\. éaminh~ do .·Jàrdim cle Oêths:,-
111:tne - ·na Sexta~FeitÍi.,. Santa",. disse 
Mo*nl1Qr '.spenman; "pa.$i;êi. pelo lu· 
gal' 'tradicional onde- JesU3 cho1·01.1 . por . 
. Jei·usa:lém . ii:o .prever :a ,. de"struição .. total 
dà : cldade. Pensei ·· em Ctisto . chorá.ndo 
vel~ ;gra-nde .Jeru.,a.lem que é hoje, ó 

. ,muildO -todo; pois vós e (!U.- participa.mos . 
. da 1ia.ii,:ão e crucificação da. raça hiuria-

e· 

· 11à:. !3tamos· ·no. Gethsemàne ·da; -civilí'
zaçã~. · Nada. · jain.al.s · Jiouve- quei · se com• 
r•rasse 'Í\' atuiü. eficá,cía; na ·destruição 
de ·vi~ human~. na silplev11ção _de po • 

. : ''vc, e'.'na o miséria e·'í:!evastação/ eujllS 
. ma.ncbas -e ruilias são· tndél~veis.' . 

" "éristô teve sua agoiita: é_. assim tam • 
.bem todos riõs e·no.ssd pa.ís; Drus pro~un~ 

. d_eziu; do nosso sofrunentcV'deveinos ,le· 
' vanta.r-nos.com9 f~z Cristo., e'._nm9 país 

,.. tem -ele erguer~se· pa.ra.. iue: sobreviva: a 

f EQIKACÃO DAS CONGREGACõES. MARIANAS '.'-•'·,_~~t\ttlt} _::: :'.:'-· ' ' : . . • ,. _; • ',: -~·V::·.·. ' 

O -p AGANISMO NAZISTA -
K ·interessante, notar :que os nazistas. 

embora tentêm ciJnvéncer O . !llU~dO (!e 

r:ue são éamp,eões .ela. -cr\$tandacle,, tudo·_ 
fazem para; . introduzir o paganismo_ nos· 
pl\i&es que- ·conquistaram. <.ranto em' l!;\n
dho,·en, Holanda, <.-·0111() Zagreb, Iugoes
li. vi!'-, .a:i trÇ>l)lls de: =alto locais !ora'm 
l,Jicitj.das na.s, ,celebrações -i:io: solstlclo 1ie 
verão éom o ·. ritual t'.'llene dci costwn~, 
a.:> redor de uma, fogueira: 

. . civilÍzaçãÓ .. Átuà.lmerite, não há q~l:. . 
. quer duvida.~ sobre à. -vfülril!. mllit~r, dit.i . 
Nações 'Aliad&.5 nesta.. guerra: ?fão q1iea 
ro · inferir ·da{ que a: vitória. :esteja: pfo· 
xima. · ou seJa. fiicn pom aqueles que :co
_meç.áram- esta. guerra, einbort\ jã. vejan1 
sinais ·evidente... de derrota, tanto ·no· ar ' 
coirto em terra-e no.mar; l~tam:contu~ 
do com um de~perQ deco,1-ente de al· 
go diferente -de patriotismo". '<Do "Ca.• 
tholic :Herald ", 21-5<43). . · 

Comemoração d.o primeiro aniversari o do c,ngresso Eucaristico Nacional 
- Novenas de N, s. Aparecida, padroeira do Brasil e da Nativida~e - Na· 
. vâs Diretorias - Curso de Chefes - Livros do R. P. Walter Mariaux, 

com suas graças as -nossas defic!êu· 
cias. 

• 
' , . ·.· . -· . 

·' 1 

·o D O u 1. a Ç· 9 

.d e v e e r o 

" í~ E G 1 () ·N A « l O " Doin1t1gQ})assitclo: · ~xatamenle !rn 
bito·J:~s ati·ás, tivemos no,·amente a 
grat_a .satis(ação de· carregar, pela~ 
;nias· desta Mariana cidade de S~II' 
l'aulo, o. andor de i\' ossa Sen ho rn 
.Aparecida, a Excelsa Padroeira do 
B.iisil, 

!<~ e\Jtão .1•eremos, naquela· granrle 
comunhão· de liÓmens que está pres
tes a realizar-se, Aquele qt11~ ·é· NOS 
SO SF,NHOR, !':OSSO DIVINO SI•~. 
l'\l·IOR; transfórmár~se, novamente, 
em um sublime ESCRAVO DO NOS 
Sü AoIO·R, póis que assim o quis, 
qnanclo num assomo de ._caridade e ele 
a.mor infinitos, resolveu permanecer 
rwcsente à nossa disposição,· nos sa-
crú riqs de t_odas as Igrejas. 

Presidente, t'edro Büeno de_ Agafar; 
1.0 Assistente, José Eiuüio. Décourt; 
2. 0 Assistente, ,facques 1,·1rnke Filho; 
1.º S0cretário, Nerino ele Almeida; 2.0 

Secretário, Amfrico l\!agalhães Va-.: 
1.0 Tesoureiro, Antonio .Brandão ~Jai 
rhado; 2,. 0 Tesoureiro, Celso Augus'.o 
de Toledo. 

2 'DE 
.· . ' -· .. ·· .· . ~ 

S Et.·E.M.:BR O 

··. Foi mn ·espetáculo imponentC', aq1w
fa grarúle p-rocissão que, Yinda do lp\
l'anga, da Matriz- elo J'-ossa Se11ho:-1 
.Apar~cid~; _ teb11inou na Praça tia Sé 
11a. Catedral .de São Paulo. Aquela~ 
dezenas de· ntilhares de fié's que fo:· 
·1naram a prncissão. reviYerarn os 
· iu~squeciveis dias daqnela mo1rnmr:1-
tal .demqnstração de ré, que foi o IV 

. Co-ngressó Eucarístico :S:_acionaL 
. Como nossà Mãe Sâ-ntissima ha de 
ter ficado ·radiante ao \'er-nos aos 

· -seus :pés; a im [li Ora r-1 he . suas- L>en 
!,âó's e ::i'eu autílio' pa-ra o triunfo rio 

· - seu UNIGE;s;JTO I•'!Lllü, na no le ·I<> 
6 para 7. ele setembro. na grande ,·o 
munhão de homens, com que relem-. 

··•brai;e111,os, aquele, quadro soberbo s: 
itj)ico:~Íios' fnaís cl~s Coli_g1'essos l~a- . 
c~rísticos: ::o'. Và,te tjo A!/ll>lngahaú 
fót·r'ado -cófüó qu~ ;c1-0: 11nú .. :ta1wte 1111. 
mano fo1·mado pelas quasi três cea--

' tenas' de milhare,; úe homens a egpa· 
-ra' o' solene momento em qne rccci.><1-
rain ·a JESUS SACH.AM~:S:TAJJO u 
REI -1)0 'Ai\! Ok no 1 V Congresso 
ÉÍiéáristico Niclõnal. 

Desta vez rerio,·arémos a lllesma 
clemmistraÇilO de fé inquebrantnvel, 
_11aPraça cla _Sé, daqui a nove di.is, 
quan~o, à.meia .noite c\e 6 tiara 7 ,!e 
setembro, jremos receber a J l~S t S 
.HOSTIA A FON'rE DA GRAÇA J<J.il 
_PESSOA. .. . ,. 

Para- que isto suce1)a, eom_ toda a 
-imponência, com toda a gr,mdiosid~ 
de que- o aconlecnnento requer, ó 
preciso. que trabalhemos todo» com \·i
gor, seín e~morccinteptô .. 

É. preciso que cada. itm tralmlhe 
·como se tudo dependesse unkame!J· 
te de seu esforço e eom a confiança 
como se tudo deÚendesse de Deus. 

.Para isso contamos com um mJ

nanc!ál inesgola\'el, como o é l\o-;s.-l.. 
Senhora Aparecida, que é :,.,;oss-, · 
SENHORA I<J NOSSA :\LO::, po1·que a 
_ela fomos dados pelo seu JJivinn !<'i
lho, no· próprio Calvário da Hede,1-
ção! · 

E se Ela é Nossa Senhora. se a 1,;,a 
l)ertencemos, Elaque ludo quer, que 
tqdo pode e que Ludo faz, para a g'ó 
ria de QUE;,\l. É A Fül\'l'J,; t::>:JC,\ 
D.>\ -NOSSA SALVAÇ,'l.O, c·ert,:rnwnie 
nos auxiliará na -nossa tarefa, ao lll i
niméÍ·acéno lle nossa parle. 

l\Io.s, se Ela ·é Nossa Senhora, se li 
Ela .pertencelllos, ~la é tambeH1 urnit · 
Senhora que hos pertence, qne lWS 

foi dada, que é nossa, e em ,1uem ,'i1 
çontramos todas-as graças clê que nu
cessitàmos para a no~sa salvaçüo. 

.POl' isso couf1anH>s na glól'in de 
JESUS NA SANTlSSl-i\lA IWCA!Ui.
TIA; · por isso desejamos-. mais u111:, 
vez a éolaboraç_ão de Aquela que foi 
-1iarte eficiente,· que foi t.:orrcdcnlll.-a 
do uíurido, 11ai·a · que uma ,·ez mais 
colabore, tome 11arte, auxílie e sup:·a 

..... ----------------

_____ ;ítPAR EL nos\ 
-· parnCHÂeCAFE- -

modernos, elegantes, 
em desenhos originais. 
Nacionais e extrangeiros 

O Departamento de l\íenores, da 
lllCSIU:J, Congregação, ficou 'assim 
constit11ido: Presidente, Rubens Al
ves Guimarães; l:jecretário, Edtinr
do ll. T. l\la.rá;;llano; Tesourefro, Cel
so Augusto de Toledo. 

SANTO ESTÊVÃO 
ô miser:cúrdia infinita, o infini'.o 

amor, 116s iremos pub.licamente cla
i11ar por Vós, Senlior,··E' Vos implora;·, 
nessa noite que· tambeú1 ficará m,3. 
morai-e!,· para que ti-a11·sforu1eis nos 
ws corações habitaçulos que _se ar;-i· 
g,111w.ril.o cqm ·o calcll' de Vossa pr~
seiiça; en} Vossa: perene: mciradii, até 
que m11 .d.a, prostrados aos Vosso~ 
pés, ptissamos exclainar ete1·namen
te: MEU SENHOR E 111EU DEUS! 

NO:VENA DE ·NOSSA S:ãNHORA 
, ,;A,f?.A,RECIC>A ; 

. i~ .\1. ;,) . . . .,, • 

Relemhramos a todos ós' ,Congre
r,uclos qae · terá inicio hoje, 29 de 
ag·osto, a Novena. de Nossa Senhora 

. Aparncida, cuja rest.a, como Padroei

. ra- do Bra~il. se comeniot·a ju1itame,1-

. te com o Dia da Pátria, a .7 de se• 
tembro. ·Por_ determinação do. Sob~
ranu fou[ifiee, esta festa, que em 
rca'izaCla a 8 de mmo, foUransfericli 
[)ara 7 de setembro, exatamente pam 

_que coincidisse·cõiu a data ua·nossa 
Pátria. 

A novena encontra-se no· manual, à 
pag, 313-314. -

Amanhã, 30 de Agosto; inlcia-se -a 
111ll'e1rn ela Natividàue de Nossa S~-
'11l1ora. Vi<}e Manual, paginas 30õ-306. 
ltecomendamos coin insistencia que· 
ninguem deixe de fazer estas nove
nas. 

.. ~' _.,, 
NOVAS DIRETORIAS 

A Congrcga_ção -irarianà ele Nos~a 
Sl>llhura · d:i Assunção, irás l'erd'ze~, 
no. dià 15 do córrente, empossou s0-
1,,nemente ·sua 1_1ov11 Diretoria, qae ri
<-Oll assim constit1.1ida: Diretor, o in· 
cai18avel. Padre Deusde<lit cj.e Araujo; 

Tambe1:, a Coiigregação ·Mariana 
de lllartinopolis (\ía Sorocabana) tem 
nova Diretoria, assim composta: Pre· · 
s iclen te, Anlonio cl e Souza Nuries; 
Vice-Presidente Sebastião R. Galin
do; Secret(trio, 'Manoel Baldo; Tesou-

. reiro, AdoHo -Làssolote, 
Às novas Diretorias .aprese11ta111os 

nossos vivos cumprimentos e votos 
cte grande progresso. 

CURSOS DE 'CHEFES. 

Santo 1•,stevão;. primei rei . lfei da 
ITujigria C· lllll d05 mais pei·fcitos 
Prí1ú;ipes que -a Crbtan<ladê -conhe·. 
éeu -na~cén em 975 . na cidade hún
g,ira .de Gra11. . -
· Os Duques de Hungria, pais de~ 

E5te·vii.o, ·ouvindo,_ certit . oeai;iao, 
prhiionéiro·s cristãos.· falar.em de uos~ 
Ha Santa:-J-ieHgião, quiseràm 1-1oube
ee-la e nela· se ,ü1stt'U11·am. 'CMailo~ 
pela -g1'a(;a ab;iurara!Í1 sua· infame 

. seita pagã, e fornm · bati~a.dos- [H)l' 

Santo Adalberto.:. Bispo de· l?raga. 
A educação de l<Jsterüo; i1ord!)Jro 

Continuam a ser- dadas 115 aulas da _cot·oit duéa), foi ;-co'nfiada: a llSHl 
p.u-a a fonnaçfto ele Chefes, todas as S:thto· P1·elado.' A _bela inteiigeacià. 
segtindas·ieihas, às 8,30 da noite; na de que o jovení: Prin!lipe era do1adÔ 
sede ela l<'ederàção, rua Co11àe de. e stw. vont:acle de inst.ruh:.se, J')eririi-· 
Sarzêdas n.0 100; Recome1Jdamos tiram-lhe fll.zcr- g1·a11~és .e rápidos 
com empenho a todos os Congrega- prClgressos nos ('Studo5. · Ao mesiuo 
dos que possam participar déste cur- tÓtití,o, crescia Estevão· em &S:ntida. 
so, que assistani as aulas., que são dé'; c'oin gnrncle. edificação da con(I 
<le grau!le proveito, pois são- dadas ' 
pelos livros de formação do ReYlll'J, · e de (odo o- povo. Tendo apenas lJ• 
.Pe. Walter l\Iariaux. , "" · _ ano;;, o DL1qlle: .cohvidou-o a -tomar 

púte ativa no ,go,:ei·nó, · 
LIVROS DO RtVMO. PE. WAL TErH 

MARIAUX, S.J, 

Rec:omenclamos a todas as Congre, 
gações, Jemb·i·anuo o que'ero. de mu\· 
to empenho uo tão saudoso Pádre 
Uursino, que adquiram o~ livros. d~ 
formação do !'tevnio, Pe. Walter l\la· 
riaux, livt'OS esses que são de. uma 
utilidade incalculavel, pois tr;ita111 
não somen té. da organisaçãó das Con
gregações, como, especialmente• da 
formação dos .propt·ios Co11gregados 
e dos Chefes. São livros de uma auto; 
ridade nnindial sobre o assunto e 
que muito contrHÍuirão para as. or• 
ganizações · ..\!arianas no· Brasil. 

.me_vJ)dl) ll() Íl'Ç.llff pçl1t llJQrte' de 

FEDERA(ÃO MARIANA · FEMININA 
J . . ---· ' 

. s,,µ,"pah · o Sirnto dedibou o n.ielhor 
,de seus esfoi·ços ·it; conre1:s.iio dê seus 
S\ldito:;, 'Ei.contl'ándo. t('n_az 1·osi~
t<!l1CÍ!t- da !)ar.te: de. -algn'ús, ,que se· 
nc;;·11c1'am a abandonar. !SCLIS. idolos 
pagão;;, o Duque re<iorte.tí à oração. 
NJ,; conscgui11<lo, apês1ú· -disso; YCll· 
ciir a dul'ezà .desses ~oi-ar;ões,· Sai1to 
lGstc,'ão, eompr,iel1dcndo. que· quando 
o espirita pagão é protegido pela 
ceuralj:l do ol'glllho, dó -poder c .. do· 
CHfl lll'CtÍmeuto,· é. preciso hu_milhar··a 
gentilidade para qqé depoi:; .ela pos
:c;a 1·ccebêr,' cóii1 docHíc!adc. e respei
to, a pregação .dos aiw_stolos, COIP•. 
prendendo isso, ·<1tzia11ios, pegou em 
mmas'co1Jtra os- rebeldes, . . . -· 

Dura fo.i Íl Jiíta, f'icanclo · pci1· rauí
to tempo indeciso.. a vit()tia, ápesar 
do extraord,itH}.rio valoi' do_ San~o. 
Ness(f estado de- eoi:;as, J<Jste1'âo· re
correu. à intercessão · ·~los . Santos 
,Jorge e )Ial'tinho; e Jei, ,;oto ele f'\lÍI, . 
clit1· muitos co11Yc11tos e - etlifioa1• 
igrejas. Imediatamente,. o inimigo -
comc~ou'..à i>erclcr tei·reno). ·atê_ sei· 
inteiramente dcnotaao, I•}vi<le11éiou~, 
se assim que a ,'it9i'ia · for~ obtida 
pelo auxili_ó divino,.-'e: que _a empre•· 
im .era sumamente agi'adavel A'qlie
la. de quem diz. a Sngrada I1iturg·ia 
ter Ycucido sozinha todas as herc~ 

Bolsa de Maria da Arquidiocese" 
<Senhor. dai-nos pa<lres, padres .• 

"'n11to~. e Lornai-no-; doeci;; aos ·;;ens 
1·11,inamcntos». L<;:;ta jacnlatoria, da 
l lo1·a~Sà11 ta pró- Vocai,:õcs ·sacercl,J
t,u~. tÍ ,,- •pedido qu() as l•'ilha~ de :\[a. 
ria da Arquidiocese têm feito COll~

ta11temcn!e, em sua8 ora!;Ões. parti· 
ndare~ e [J!·ineipalmentc qnnndo, cn1 
,•onjunto, ofe1·cPP1ll sI1as ·horas ·(IP 

;:uHda aos jiés -do SS. Sacl'mncn(fl 
110, 4.os sabado,;. Com eft>ito, niío 
s,'.; n Ac;itó tem guiado ns- nossas 
i,lcia,e · ideias e cmprccn<limcntó~, 
111a~. -pl'it1llipal111e1I{o mni!n ornçrto 
pt1 rn que a nn~,á eampanlm em dnr
lllo~ um sacel'llÓte ao Brasil se.ia 
a heu~ov.da pol' Deus e que C$se Jc· 
Yita do Senhor seja vcrdarleirarnen
lc san!ó; um ·rcrda(lciro Ap'ostolo. 

A can1pa11ha pró-Bolsa· tem rece
bido nplau,os ria to<l:,s as. Pias <U-
11 iões de &lo l'aLtlo e de, fora, ten
do $e ol'gaH izt!rlo e1i1 nniitos fcsti. 
n1is benefo:enies, chás, ,itc. Conta
lll05 em pcissufr breYe111e11te a qna11~ 
tia desejada. 

Recebem~s mais os seg-ui;ites rlo
uatívos: Agua Branca ioo cl'uzciros, 
Aqueropita -· 240' · ~nuzeiros. ·Paraçla 
foglesal65 cl'uzeiros. .- Lembl'ari)m 

a pra,:i da Sé, iis D horas. Para esta· 
p1·oci:;siio n4o é nccesoario o unifor-
lllC. 

cmCGLOS DE FOIDIAÇAO 
l<'A:IIILIAR 

Crmherenr1o a neccssidadei de for" 
mar;iío fan1iliar pura us. Ji'ilhas de 
M11ria, a l•', :\l. F. vai J;t!i1iiciar na 
2.a tc>r~a-foira tlC\ setembro 1iin dr
enlo de formn(iio familiar, ./â exi~
!1)utc nn antiga ·scdC', dirigido por 
San.ta :lfolilo l•'. :'11,, da paróquia de 
S.rnta Cecília. Para mais ,informa
<;õcs, ·as interessadas dcl'eriio 'se _(lj. 

rigir à sede riµ I<'ederação praÇ;a .. da 
Sé, 47., -.J.0.o :mdar. 
censo GRATU1'fo DE POR'l'U. 
G C'I::S PAll.A AS FJLHAS IJI<: .lllA
HL\. .N .AACADB21llA l\IAHlA..\'A 

sias. . 
Dcsáe tntão o- Cristia11is11;Ó úiio 

rnai~ encontrou resistcncia na·· n;un
g.ria •. 

' ' ·~·~:' . . ~· 
Fiel ao ·que prometera; Estevao 

'edificou. 11umúosos'· eoiivcutos, . <1(,s 
quais o ':mais celebre. foi. o de füw 
l\fatliub.o,: . ll.lÍS proxitnidades ele 
Raà,b. · . 

As catedrais ele Gra11 e Stuhl
weissenburg. -:',:-- :riàs/ quais- -OS füis 
ela, Hullgi'ia Úà,nr: cot'üa_clos · e· -~ep~1l~ 
tado5 ,- declicon~ás a Kossa Seu lJo. 
ra"f)ai'â"'Íhê trt'anifestai; $etr'J:ilial e 

', -te6i'o àí11oi·~:·; . ' . .. . . ·_ 
Foràm funrlaua'$, dê à.cordo com,a· 

. Autoriclad~ Eelesiasti~a, ·. dez dioçe
ses, -cujo .govemo. foLeonfiacjo a. Pre
lados virtúllsos e sabios vindos· .da 
rtalia e da Alemanha. 

qtie. cs_ta~ · não -_pi·ejudié:mem nq.ue
Ics,· 11em aqifo,Jés 'à ·est-as, Couscio de 
qne is'eu' . truipo:. · pcrte)1cia à: tia~ão, 
trho.ra ele aprordta-o. integi'al, 
ine1He: · 

. . Como ei·a de se esperar que._ ·a~ 
<(:Ollteéesse M SO\'Órno . de' um Sana. 
. to,· ó -pa fa prógrecU:u admi ravel~ien
tc, -Os ·SLt{lifos viviam satfafeitos. :os 
outros -Principes -admira vaÍn .o Í;>u
<n1c (1e Hungria, e respeita\·a1n•M, 
,iá Acviclo a .suas virtudes ,j:i pór co
uhec_tu·cni o valor ·ac ·seu bra\lÔ, é a 

· for~ii de •sua ·espa.éla. 
Muito· o àuxiliaram ,l'.}o go\•erno. 

Sl13, ~sposi: Gisela, irmã, :de'· Saúto .. 
!!ei1ricrne,, Iin_pera<lo'r.· <1-0 .Sacro -1111-
pcrio, ·e iSeif filho· Santo E1~1ericcj. 

O Sullio · Pontífice Silvestre 11 

·* * li: 

(\Úercn<lo- manifesta.r a.toda a Cl'is
tund;idf quirnto- a-dmh;àva ao.· Duqne 
\le Hungr,i:l,. f<ij servido· d~ -eri,gir ei,~ · 

se. J)aís e111 reino é· .eleger., Este,:ão 
pa1;a, prinieiro Rei. Couccdcú,lhe, 

·ontrossim, _e a todos os, s~lt$ ~uccsso-
. i'os,. o 'titul<i '.de,füi Apóstofüo e o 

pi·evilegio de fazei'. levar a. ifrui 
d inn_te de ~i,; ' . 

No 11nó de _1001, foi 'o Sauto uri• 
giclo e '(,!l)l'O~do, ·pelo Bispo que· tl'O\l• 

XCl'a __ de iion10: a eot;oa ·que O. Santo 
P~dte dera ao novo, Jtei .. 

_No· dia. de S)la ,COl'O~[o, }lanto. 
Esteviio coloeoú o reino sob a rirn: 
tt>ção · da Santissima Virge1u' 1\'oúa 
llfie. , · 

Nos três ultii11os an·os de :,eu exi
!io na t,m.-,l, o Santo Uei 'f.ç,(,i~ii~~ 
do por m,iiLas, doentas. Sei'itindo a 
pl'Oximidaçle .da mo~te, para. ela.' se 
preparoú eom toda n jliedacle. R_cú, . 

. !llll em . 'nr ele sj o;; vriúci'pais fj .. 

dalgós <• .('l\ t·eino. iMÍfuito 'llmi i·e
cumcndou a obediei1cfo.· à.o· Vigiúio 
<le_ ·xos~o :-;_enbo1· .Jésui- úisto, ~-fr
tudc- em' que 1iiuito'· ·se djs~ingu'ii-(1; 
.Deriois de ü'l' consagrado, mais uma 
,·e:1., . sua· 'pàtl'ia à g1·n11dc )Iãe: de 
Deus, e coufÓrtado pelos Santos Sit" 
eraJilentos, trocou esta · vid?, .~ela_ 
gloria do.· paraíso; -pcla··.qual duran
te toda_ sua existênc!ià tanto suspi~ 
mra:. DctFSe ·seu ll'cnfa•i-e·11tui·IÍdo 
trat1sito 'cm 103,S, no .«dia da Grane 
<lé ~e11boia»'. qu_e ê o>nohle. que os 

· hnngaros eur_'yirtuc!e _de ,ttin :eleci·elo 
do Santo, dão . aó. dia . dá 'Assunçii(! 
ile Nossa Senhora, · 

'1':1 m be1ll · se coineiiioram · nesta . se
mana ô~ sàntos qii'e· ~n111os a seguir; 

. Dêgolàção · de_ S. J'oão :nat_ista (29 
de agosto) ~ .S·, .loão teve s; eoÍ'Mr<!JU 
ele. dizer a Hcro<les que erà ti.u} . ho~: 
ri vcl . eseanclâlo' __ sua uniifo ilegitimii. 
.com · sua ennhacla -n~1·o~fia<le,. gt·ta 
conscg·uitr que- o l'~ecursor · fosse 
clecapitàdo. 
· No U1c~1110 dia se faz,)llemoria ,de 

Santa. - Sabina, , Virgem e lllal'tir: 
martirisacla. ein .126. , · 

S;. Rosa de Lima., Virgem (30 de 
ngósto) : nasceu .em ·Lima 110 l'er,n ', 
Aos 5 auos. de idade fez· voto de vir, 

_ gi11dade .V<!rpetua. Vi11te e seis anos 
mais taú1e, aos .29 :ele agosto <lé }~) 7 
a prim.eira _ S3.nta. da America Meri-
tlioriM ·era. ·reeebida ·n\i ·gloria.· •-

:.utu s~ur,a ut · .. 
MAPPIN STORES 

' 

BLUSAS E SWEAlERS 
Sedutora coleção de _madeÍos importados,.notaa~~ 

º mente as úi.fimás e -'oi·ig1nais . criações de Helen 

Harper.1\falhas· iriédi~as. C~res; lindiiÍ~imas; Visite 
. ·, ·. ; . . . / 

Y- Excia. as nossas exposições 

onde estámos ,exibilldo; com 
. formosa éol~ção de 

da 1 ª sobreloja, . . . 

grande. sucesso, 

'.MPDÀS. AM·ERICANAS 

CASA. A-NGlO-BRkSll:ElRA 
Suc~ssora de MAPPIN STORES 

• Lembre-se que· dô esforço c9letivo 
· de~ndê a vitoria!. 

Adquira bo·nus de guerra! 

E V·A N GEL H O 

tiNDtCIMO DOMI.NGO DEPOIS: DE PENTECOSTES 

(São Marcos,VII; 31-37) 

Na!l'uele tempo saindo novalj)ente Jesus dos limites dei 1 yru, veio per 
'Sldonia ào mar da Gàlilêla nos confins da Oecapól.is: E -lhe coi1dllzein um 
surdo-mudo, e lhe· pedem que· sobre ele ímpoi,ha suas m'ãos. E Jésus, àfastan
dÔ·Ô .s6 do 'mel.o .da ·rn.llltidão meteu:lhe rios ouvid99 seus dedos; e,, cuspindo, 
tocou,Ihe à .líng(la, e, su.pirand.? para o Cé.u1 gemeu flhe di.ssé·•Ephphta, 'isto 
ê: Abre. E imediatamente abririim-se-lhe os ouvidos, e se lhe ·ãissoiveràm íts 
cadeins da língua e falou corretamente, E preceituou· Jesus.'..aoa -circunst,intes
qúe ~ •rílnguem ·d:ssessem. -Quanto tnais porem, inslstia;•mais procfamavillm: e 
por isso mesmo mais .o l1dmir;1vam d!zéndo: Ele, 'tudo fez bem: e aos· :su'rdos 
fez: ·ouvir, e .aos· murido::s -.falar>, · 

COMENTARIC! 
' . . 

q1.1e é o único ue11;ócio im1>orta11te ·,que 
o homem teJU. 

Difícil . e trabaJ11osa esta cura.·· Foi 
preciso afastar o ·paciente da. multi
dão,' meter·lbe ·nos ouvidos os ·dedos, 
tocar·lhé a lingua com ,saliva, suspi· * 
rar e· gemer~ · * -• 

. .. i ·• 
No entanto para Nosso SenhorJe. .Quel'emos crer que:'a:màncira'ma!s 

sus Cristo .naüa mais fii.cíi dQ· que-· a : ou menos_ .traoafhosâ .:emµ1·egadá. pelo 
cnra de' um eilfertiro: Q'uer se cónsi- Divino '1\lel!ltre, .. ao operai· este .mila• 

· dere ,nele ,a Na-tu reza Divina, quifr Q gte, .t.eve.- por !im, ·. e=nsinar'nos· que· o 
poder da ·uattjreza·huma1111, 'hipostati- ca·ruinhó, de nossa· salvlição 11ão está 
câmente unida à Nàtureza Divilia tu• ao nossó ,alveill'io ,detertniná-lo, mas, 
do, ,todàs as criaturas' estão suj~itas por mais fâcll que nos seja. encoutni;. 
a jesus·· Cristo, e, portanto, obede, lo, está e!e··cri1·cu11scr1to.il umiis .ildr: 
cem ao .menor sinal de Sua. Vontade: mas. ôl>jetivas, à$ quais éu1upre sub· 

. Poderia, 'pois, o p!vino Mestre ope· me~eT-rios; · 
rar este mi1ág1·e. sem nadá de todl) _PoMda iesus: .Cristo, com ·uma ··só 
es_te ·ap~rato,de que cer~ou à manifes- palavra curar. aquele '.Surdcr-mudo. Nc 
tação de seu pqdei'- taumaturgico. entanto,. seguiu uma espécie. de ri, 
PQrque. agiu 'dessa mà:ne'.ii·a? tuar, como .se a etlcâcia· de ·sua. vir, 

Dizem os Santos PacJres 'que ·Jesus tude taumatítrgica, estivesse condi· 
o,1sina · não somente con1_. palavras, cionada às cerimônias por Elé se, 
mas tambem com· Latos, .d.e· rualleira guida.s. • ' 
que, _em todas as. Sua.s ações téinos __ .Aasln1 ,para à pessoa .sa!Yar,se; nãc 
<101itl'ina que api·ender ou eie111plo , . basta.apenas quei·er, nãó-' basta esta• 
que imitar, Vejamos, pois, qual· o eu- beleeer-se para _si mesnia 11111 código 
sinamento que. encerra a cura do de_ v.r.ec_'lltos, pt'Oftte_ssas, ou oraç·õe•._ 
surdo·mildo. · · q uao ba11ta "crer" (!e qualquer uianei· 

l'a, e em .<;1ualqner cousa; é. pi-eciilc. 
•·crer" o. que. Delis revelou, ê preci8~ 

_ prattca1·: o que -Ele impôs. Elll. suma.: 
a Sa.J_ração et~rna :se obtem pelo aj[!s 
tamento da.·pessoa a· norni'as objet!, 
vas, não éstâ ao· salfor. da vo!Ítade ou _ 
do. sentimento. do·. illdfvldUC> . 

. .V . 

'-Esté surdo-mudo, segundo uma fn. 
terprefaçâo COll,lUm etj:..:•e ·os: exegetas 
re11resenta o pecador; ele todo, afai;. 
taclo do caminho da _ Salvàção, Não , 
c1;ê, eis sua mudei espiri~ual, e :-,ão 
crê, -porque .!echa os ouvfrfos- ·à ·pre
gação·da palavrà revelada .. e estélÁé a. 
surdei, que o ataca, Cblo,~a-se, 11óis, Ente11dido âssim, éste Ev;(J!g-elho 
na mais absol11ta lmpossioilidade.de f . . uma ·co1r!lrmacão .deste p1•tncíplo 
se converter, · porque à· Fé, veni petó ,t~olôglco,. tão_. nialslnado péloa _:esp!· 
01:1vido, "!ides ex aúditu''; e seín a: Fé ·ritos .''!ortes"ifndepe.ndentes ou l>l'S• 
11111g~em serve a Deus: _ _ tldárfos d' .um ~;'l.sttànu.11io "ll-J# 
.. '.'$jne tide )n1pçisslbj.Íe ·est l)laêere to, sêip. .b~relras": "Fora-- da Jgreja 
De1>. ~.sem. a Jé .. é .imppssivel'·atra- não ba salvaçãoi•. . -- _ · ' 
d.ai'. a Deu_ s";..·ou seja_ satvár-se,: ·p·l)r- N~ · · ·· · ao·obstant~; e ~lll que pése O Pe• 

.. que-.nJnguem se. salva que não, esteja ,zal' de qu11rntos julguem pesado O sua,, · · · qUll: essá impo1·tancia -foi. ·ai·i:_ccac11)da 
entre as Filhas .de Maria, ua ca1n• 
panha do· «tostão poi• dia~. 

ANIVERSARIO DO IV . 

Encerrou-se com 65 inscrÍÇ;Õcs. ·a 
111alrlcula para o Curw de Portu
g·uôs reservado àa Filhas de )lariit. 
A primeira aul.i réaliz11r-se-á ·uo dia 
l.o ele sçteml>rÓ às 17,30 horas 11:t 

Academia Mariana, à hia Batão de 
Paranapiacaba, 50. Atendendo en
ti-ctando, a munerosos pedidos foi 
aberta.· inscriçiio p~l'a · iima seglin
cla turma; As matriculas podem ser 
feitas ua Federação l\farianà. 'Fe1i1i
nii1a Oll na proprià Aca?emia. Exi
ge-se uma apresentação do: Diretor 
on d& Pedáação da Pia União a q11e 
pertencer a. candidata. 

Ao ~esmo · tempo, o Principe se 
consagrava com g1•ande sabedoria 
aQgoverno de seu Estado. Combátllu 
•<aboliu o~ costumes :mper~ticiosós' é 
detí a seus súditos: leis sabias . e se• 
vet·as, .Declieava· ênidado especial aos 
oí·fiios e vfüvas. Aos ·pob1·es leva1:a 
pessoalme11te esmolas. Os --eomplcxos 
e importu1tissimos . _ problemas _que 
se , apt•esé11~am CÓtlStànt~mehte ll.' 
quem -est_á constituid1' na.· :s11j)l'é111a 
autoridade te.mpornl de um país,_ Es
tcvãci os resolvia. , com ,grande pl.'U-

No mesmo dia se faz mefuórià 4e: 
s, Felix, l.{arth'! quando cste·.sa

·cenloté eriÍ. conduzido ·'ao .focal óO• 

de .seria. decapitado, ·encontrou úin 
cristão · que confessou pt1blieame1ite 
si:ia_, Fé e foi ·decápitado coin ele~ Os 
fiêii ígriora11do o. 1101ne. deste mâr. 
til; o âr,eljdarani Ada»ctüs, ísfo 4 o 
n,hmtado; ·- porque ele foi ajm~tàdo 
ao tl'iunfo ele S . .l!,elix Isso se. deu 

. 110,agrado.çle Deus •. : ... : ........ , ve jugo da· tgre_ja. esta é a vei'dád. e: 
Este índiVfduo, 'portanto; estava na f d I ' 

. :: situação· mais · emliaràç6$a·· p·ossfvel - ora · r greja não,.ha 11.alvat,ão, Cor• 
com relação à sua ·salvaçã,o eterna . ~o lllist1co.de Jesus Cristo é aJgreja: 

CONGRESSO EUCARISTICU 

HecordaÍ1do a magnifica festa que 
foi a Comunhão rlas Senhoras e mo
r:as no Congresso, naquele dia 6 de 
~dc,nhro de W~. foi i·csolvido- rcn
nir neste ano, no dia ·;3 de setembro. 
:is S horas, nà Avenida Ipiranga, es: 
,1tü11a ~a Çq11s9Jµçijo, ';i:;i, senhoras e 
moças de, S. Paulo para integrarem~ 
so· l1ovame11te· numa grandiosa ho
menagem a Jesus-Hostia, As Pilhas 
rfo ºTliãria devem compai·e~er de uni
forme . r,o_mf)lefn, 'Tcr~â'-fcira, 7 de 
s·ctembro, sairá um,1 procissão lu
!!!iQO~ ~l~ }g1•ej~ §ãQ. yg!,'.f!!dg fl.t§ 

,ACADEMIA· 
MARIANA• 

,.501) Inspeção federal) 

Rua Badio de Paranàplacaba, 50' 
Telefone 3-7995 · ·· , " 

CURSOS: Propedêutico, Con•. 
tador e DACTILOGRAFIA .. 

Curso de · Admissão ao Comér<:°lo 
de · 14 às -18,30 inteiramente , . 

gratuito._ 
l\lATRICULAS ÁllERTAS 

1leilciá. -1 
Para áüxilia~Jo llO. governo; éer. 

·,iou·•se· de homens- <le santidade. e 
1(5í'üden~h experimentâclàs ... 

. O dia· rlo Duque ern, dividi.no .~nhe 
os ato~ rle"'piu,lnrh! v· n: P-x-~n·i<"Ín.'<fo_: 
fiU:t~ Nn~õ~::i de i:i:uycrnoi de :uiQdCI ' 

cerca do. alio soo: .. 
s. Jtaímun~o Nona.to, -Có11f~s~for 

(31 de agosto): à Santa.' \'ir'g~n,dlie 
· revelou qú:e ele de,•iâ iie· . dédicâr 'ao 
,·esgate dos <iativos. · Pl"o:i'essou· )ia 
Ot>dem: 'da Mci·cê e 'foi' n'Í.anda<lô: à 
AMéa • p:11,a l'e~:;;itú '!ª r1•i,t~o~ 
eiii<ló~ <'111 ni~M ,Jn• mnnl'Ú~. J<:•tr•·n 
.laJ)~i\~-ª:P.:l ·· e!)l ll!ll: cªl'cci:~· ~ .. !h!l fe~ 

_.. ·-. , . . . . ._ .. _ , ,' a $Orna .de Jodo,s os membros do Sât• 
._- vador, e es~ ,qtimo com o Re(lentor, 
· é essencial para o iugreuo_ua glõrla, . eharam. a boca· CORJ UJU Caqcad(). Cujo . 

nne! trauspassava os Jabios. Falec~u 
em 1~40. . · 

. -~· ,Gil ou ~gidfo, Abaq~ (1.o ·de 

. setelilbro )·! n1ú;ceu em At!?Uas .de: no•'. 
, brê -. Jiun.ília. · ':,J.e}iJ<?\l:~e. pa,í·.a; ·uA1a· 
. floi:cs_ta, . Qtip.~· . f'.bj'j.n'çi>µ.ti::!td'o .p~ló 
: Re_i cl<>~ gciclos•·que conscgwu que:,e](;. 
'tomasse a di1·cção d.e, UltJ · mosteiro, 
, r1ue foi i;onstrui<lo 110 :lugar ondu 
'vivia o Santo. W nm clos_-~qúatoi-ze 
Santo~ .\ 11~iliàl'e,i>. sendo· invo(!,ado 
co11_tl'.!\ a Jouc_t1ra, cto., ... · .. . :·: 

"!"i>ra. da :Igreja,. pols, não ha ísa.1• 
nça.0 1!, ,Fora.. da,tdma. da Igreja uã() 
ll_a, salvação, !s.to é, aem a gra,sa saii• 
hf1c~nte, Ppis: que esta;. deve o pre
destinado v1ve,r a Yl~a da ItreJa; !ora 

· do corpo tilt. Igreja,· isto é, a socieda.
de v1sivel que te1n o Papa com&. hle~ 
rarca .supremo, e os Bispos· CatOli, 
cos,. uue governam, na ·obedlênéJa' à.o 
r4pa,: as cfrciun~crlçê,!es em que n ' 
divi.de a crista~da(Je,. ~ dific~mente 
lia salvação, ·poi,1 que ·o. llleío Ol'diná, 
rio _ele. se obter, a sa_tvaçlio é perttn, 
r-er à a,luil\ e aq. Cor1iq da !~~eJ~,; i 

\, 
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·TELEGRAMAS DO RIO O IMINENTE ATAQUE À IlALll CONTINENTAL 
DECRETO·S· PRESIDENCIAIS Secretario (ietal do Terri .. 

torio de Fernand~ 
.de Noronha 

Bombardeio .de Locri,·-. O ,canhoneio atravez do Canal 
Slcil1a _; . Conti1111àm. • a chegar tropas · nazis tas --

de Messhla - As perdas 
Presos polilicos: póstos em 

britanicas 
liberdade, 

na 

,\LTERADO O R..cGÚLAMENTO DO 
LOIDE . 

Rio, (ASAPRESS) . - O . Presidente 
êa. Republica. assinou . o seguinte decre
to: Art. 1.o - Pas.sa a ter a seguinte 
:redação o artigo 33 do regulamento do 
L~ide Brasileiro, aprovado pelo decreto 
4.969 de 4 de Dezembro de 1939: Art. 
34 - o servidor da empresa ata'cado de 
tuberculose ativa, alienação mental, neo
plasia maligna, cegueira, lepra ou para
lisia que o impeça de se locomover ou 
:invalidado em consequencia .de aciden
te ocorrido no de~mpenho de· suas atri· 
buiçóes ou de doença profissional, rece
berá dos cofres da empresa quando 
aposentado, seja qual for o seu temno 
de serviço, a dife1-ença entre os sei1s 
vencimentos ou sa1arios normais e os 
que lhe forem pagos pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. 
Artigo segundo: Serão revistas nos ter. 
mos do artigo anterior. as . aposentado
rias concedidas aos empregados do Loi
de brasileiro a partir de 4 de Dezembro 
de 1939. Artigo wrceiro - Revogam
se as disposições em contrario. 
AUTORISADO A CUSTEAr. HOSPI-

TALISAÇãO ATi!: Ul\l ANO 
RIO, (ASAPRESS) - o PTesidenw 

assinou o seguinte Decreto: Art. 1.o Fi
ca o Instituto de Aposentadorias e Pen
sões dos Bancarias autorisado a custear 
até o prazo maximo de um ano, por 
interna~ão em estabelecimento especiali
zado, de assegurados seus, portadores 
de tuberculose pulmona-r. observando, 
porem, o disposto no para.grato segundo 
do art. 62 do decreto 54, de 12 de Se• 

tcmbro de 1934. Artigo 2.o Os segurados · 
que na. data: da publicação do presente 
àecreto lei já. estiverem internados por 
conta do Instituto continuarão a. gosa.r 
dessa vantagém até perfa.zerem o ptazo 
n,aximo a que se refere o artigo anw-. 
rlor. ,_\rt. 3 .o - O presente decreto lei 
enLrarú en vigor na. data de sua. publi• 
cação, revogadas as diposições em con
trario. 
DECRETO ALTERANDO A ORGANI· 
SAÇÃO DA CIA. VALE DO RIO DOCE 

RIO, (ASAPRESS). - o Presidente 
da Republica assinou um decret;o alte· 
r,ndo a organização da Companhia do 
Vale do Rio Doce e daildó nova reda- , 
ção ao artigc, 6 do decreto ~ei 3.352 de , 
1.o d'> Julho de 1942 em seus para.grafos 
4, 5 e 6, cstabelec.cndo que a diretoria 
serú composta de um presidente, e um 
diretor vice-presidente, ambos de na
cionalidade brasileira e 3 diretores 
send~ dois de nacionalidade ame• .. 
ricana. Competirá à diretoria a. di- : 
reção dos negociOs e a execução das. de- · 
liberações da assembleia geral, A Com• 
panhia s<ir:\ dividid& em 3 departamen
tos admiI1 istrativos superintendentes, o 
da Estrada de Ferro Vitoria-DJiinas, o 
das Mims de Itablra e o de Obras. O 
domicilio da. Companhia será o Rio de 
.1anelro e sua. sedé administrativa será ·· 
na cidade Presidente Vargas,em Minas 
Gerais, ~nquanto não esUvere mcon
cluidos os serviços de reconstrução da 
Estrada de Feri'o Vitorla.-Mlns.s e·. o 
aparcll1amcnto das l\'linas de Itabira, 
será nesh capital. O decreto lei entra
rá em vigor na data de sua publicação. 

RIO (Asapress) - Para· exercer 
as. funções de secretario-geral _do go
ve1·no do Territorio de 1''ernando , do 
N'oronha, foi nomeado ,o ·capitão Na~ 
dir 'l'oledo Càbral. 

Credito · pará urbanisação · 
RIO (Asapress) - O prefeito au

mentr,u dá 173 •·milhões de cruzeiros 
o · credito para a. urbanbação dest.a 
.capital. · 

Repressão do · alcoolismo . 
no Brasil 

RIO (Asapr~ss) - O sr. Roberval 
Cordeiro de Farias, Diretor cfo servi~ 
ço de Fiscalização ela l\!oélicina, :Ca
lando à imprensa. declarou que estã 
s,m<lo elaborado . um ante-projeto de 
decr.eto-lei sobre a repressão do· ai0 

coolis1no no I Brasil. 

A malaria .. no Sul do País 
, IllO · (Asapress) _ Ô· sr .. l\fario PI• 

nottl, dl,ctor do Serviço Nacional da 
Malúia; que · acaba de regressar do 
sul .do Pais, revelou que novos mos• 
quitos transmissores da mataria· to
ram assinala.d.os' naquela . zona. 

Os. tecnicos puderam comprovar que 
esses tran!missores, . agora disseml· 
na.dos 'em Certas regiões dO sul, não 
são origlnarios <Jessas regiões. 

Q . . G. ALIADO .NÓ NORTE DA 
AF.ltidA, · 28 . (Reuters) - Foi oficial
. .ent.e anunciado que; · terça~te~ ulti• 
ma, à. nC?ite; · 1órça.g- · na,va.18, brita.nicas · 
bombardearam ferro'tia$ e 1>9ntos per
to de Locrl, sobre o(ai;telho · dá. Ita.lla. 
RESTABELECIMENTO . DA NO!mIALI-

DADE El\I .MESSINA 
MESSINA, 28 (Reuters) - A arti

lharia pesa.da ali.ada 'colocadà·,.junto ao 
estreito de Messina, está reduzindo · as 
ba.teria.s costeiras italianas ao silencio; 
·. ª'Royal Na,iy", por·sua. vez, está bom

bardeando objetivos no · ·continente ita
liimo, a pequena distancia. ô nervos
mo dos eixlstas deixa-se ver. através dos 
pequenos projetls de artilha.ria qúe caem 

·sobre:Messina,. noite ·e dia.. E$eS. pro~ 
'jeti.s . são mala importunas do que efi• 
cientes, apesar de causarem diariamen
te, .atgu= vw-nas- ent.re a popu~~ão 
t:cU!àna.. . . · . . . ·. . , 

A população de M=lna, .jã. estã. tras 
tando de voltar às súa.s casas é, quando 

· . é · passivei, . aos seus· tra!)a,lhos. · 
.· A situação va.i melhorando, à. medida 
que 'são distrl)mldos os estoques de· faM 
tinha. de trigo adquiridos pelos aliados. 

o mercado negro está sendo liquidado. 
Espera-se q(Ie ,dentro de poucos dias 

.n. usina eletr!ca esteja de novo em fun-
cbnamento. · , .' 

Muitos habitantes co11tínuam viven
do em cah\nas e ta.zendâs, na região 

A s 
para alvas, roque t e·s , sobtepelis, toalhas e· 
RENDAS· pára véstidos, lingerie, golas, jabUs; 
blusas, completo sortim~nto e melhores preços 
Só na-

montanhosa, que cerca a cidá.de e 10.000 
homeM, mulheres e creanças. ainda, ha
bitam doi,s grandes · abrig,:is ant!-ereos 
natura.is, de· solidas paredes · rochosas. 
Mas dlitrlrunente; ao- ?ongo · das estreitas 
e poeirentas estradas do nordeste · da 
ilha, milhares de s!clliànós estão , re
gressando aoo seu.s lares. · . 
AS, iPERDAS .NAVAIS, BRlTANiéAS 

ARO~. 28. (Reutérs) ,,- As_;perdrul 
nava.is britanicas · clurante. à. .campanh?I 
dr. . S!cilla foram de dois submarinos, 
tr& -lanch1!$ t;orpede!ra.s e uma canho
neíra a. motor - a.nuncia:.Cse aqúi. · De.s
d > o -inicio do trrufaporte de homens e 
r:.-.at.erlal, da Gr'ã. Bretanha ,e Estados 
Unidos, lité 17 de:. agosto, as- perdas da 
marhlha .mercante foram. inferiores a. 
s: .000 toneladas. . 
. Cruzadores de batalha britanicns, cruM 

!!Adores; mot1ltores' e canhoneirrul .holan• 
ei.sa.s, gregas, canadetll5€6. lndús , e po-' 
lonesas, . partJciparam · das oper~ções. 

·. A'I:lVIDADES· AEREAS · 
ARGEL, ·28. (Reuters) - .Pormenores 

,oficiais sobre a campanl:ia .aerea. na SI• 
ciliA · demonstram que . as unidades 
MreM anadas, durante 36 dlas de luta, 
realizaram mair. de c!ncoenta. mil sor
tidas, cobrindo ma.is de 200 mií horas 'c'ie 
vôo em operações. · ·· · ·· 
PRESOS POSTO.S EM ,LIBERDADE 

ZKRICH, 28 (Reuters) -, Foram li· 
bertàdas '15 'péssoas que se achavàm pre
sas em 'Oenova pJr delitos politico.s e. 
por ordem do gov.erno fascista., ~. .se-

:;t:ndo anuncia a agencia italíanà. 
AS FORTUNAS DOS FASCISTAS 
ZURICH, 28 (Reuwrs), - A . agencia' 

italiana de noticias inf01'mou que já es~ 
tá org~nizada em Roma uma mlssãc. 
destina.da a investigar .as 01igens da$ 
riquezâ.s àcumulada.s pelos lideres fas~ 
oistas. A comissão já. recebeu um· nu4 

mero con.sideravel de denuncias contra. , 
altas pen;ona.!idades . do Fa.scio, · que ra
pidamente'· enrlqueceram. 

TROPAS ALEMÃS NA ITAUA 
LONDRES. 28 (Reuters) - Segunde) · ' 

escreve o redator militar do "Evenlng 
Standard;\ tropns alemãs continuam a.. 
penetrar na. Italia, sendO que, durante: . 
os últimos di.M ,algumas .unidades a.pro
xilllaram-se discretamente de Roma, não, 
como formações milifares, mas como ele-
mentos .civis. · . . . 

·, Aoresçenta ,o jorwi,l!sta que essas uni-
da,des, qu~ c}Wgara.m a curta distancia 
dl Roma, constituem-se· .,!!e .duas. di~i
sães, estando prontas a se despojarem 
da, camuflagem civil, logo que recebam 
·ordens para isso, 

TOTAL DOS NAZISTAS NA PE
NINSULA 

LONDRES, 28 (Reuters) - O reda~ 
tor militar do "Evening News'' escreve 
acreditar que o total das unidades ale
mãs · distribuídas em solo italiano atin
ge provavelmente a 250 mil homens, dos 
_quais duas wrças partes são constitul
das por combatentes. e o restó pertenc·e 
a otganlzações_ de trabalho.· 

NOTICIAS MILITARES 
Em Paranltguá, S. Pranclsco e ou• 

tras cidades tlo litoral, assim como 
em Blumenau e Brusque, o prlneipiit 
transmissor é o -"Anoíelino", do sub
gencro dos "Kaertezla', mosquitos 
que se criam nas aguas acumuladas. 
no Interior de cértas plantas, vulgar
mante cha1n·aaas' "gravn~as". 

OS NAZISTAS NAO DETtM 
O ESMAGADOR AVANCO RUSSO 

co,u.NDANTFJ l)A. CORVETA. 
"HEN)UQ,UE DlAS" 

RIO (Asapress) - O almirante A
ristides Guilhem designou o capitáo 
de corveta JoSê Santos Saldanha pa
:ra. o cargo' de· cómandante da corvetit 
l''lfenrique Dias'. / 

PODEill CONCORRER 
Rio (Àsapress) - O ministro da 

Guerra resolveu que poderão concor. 
i·er às provas do concurso para ad· 
;missão à Escola de Estado Maior, no 
corrente ano, os oficiais que · rcque
:i·eram em tempo a matricula, en1bora 
excedam de 40 anos. 
iPARA EXAl\lINAREU OS OFICIAIS 
~UE VáO F"AZF.R ESTAGIO DE A-

DAP'l'AÇÃO .EM SUBlUARJNOS 
RIO (Asapress) - !•'oi ba\';.ado um 

ia.viso pelo ministro da Marinha desi• 
gnando o capitão de eorveta Ar!sti. 
des Francisco Uarnier e os capitães ... 
tenentes Paulo de Oliveira e Ernesto 
d.e Melo Junior para .constituírem a 
comissão examinadora da prova fie 
Jtabilltação a que deverão ser subme
tidos os oficiais designados para fa· 
2er o estagio' de . adaptaçll.o em 5U tJ• 
.tnarinos. Os comandantes Aristides 
Ga.rnier, Paulo de OI! veira e Melo J u
ll ior exercem, respectivamente, as 
:tunções de comandante do submari• 
:no "Timbira•• e imediatos dos subma. 
~inos "Humaitá'' e uTamofo". 

WARA o FROLONGAMENTO DA E, 
F. FAULO AFONSO 

RIO (Asapress) - O Ministro da 
Guerra solicitou da Viação, medidas 
urgentes 11ara o prolongamento do 
ramal da estrada de ferro Paulo A· 
fonso, no trecho Piranhas~ltaparlca, 
destinado a facilitar a ligação entre 
o norte · e o sul pafs. O Ministro da 
Guerra salienta. a. necessidade · dessa 
obra uconsiderando que a situação do 
11ordeste do pais, relafivamente à fal· 

ta de transporte, 
dia". 

se agrava dia a 

Mt:~SAGEJJ DO G.'1:L. EUIUCO DUM , 
'l'rtA AOS BRASILEIROS 

JÜO (Asa1)1·oss) - O .Ministro da. 
Guerra, General Eurico Ga.spar Du
tra en,dou aos seus cdmpatriotas uma 
mensagem !idtt, na ''Broadcasting 
Sisteins' de Nova York, e retransrni-
ticla pel,t "Hora elo Brasil", da qual 
destacamos os seguintes trechos:· E 
meus patrícios lnàsileiros, com imen
so orgulho de soldado e de patriota 
quo vos transmito as 1ninhas primei--
1 as impressões do· contacto aue tenho 
c-otn o povo <1~sta extraordinarià na
~ão, com a qual nos confundhnci's pro
fundan1ente na luta pela sobreVlven,. 
c!a da cíviliz:.tçã.o o da dcrnocracia ... 
Venho de receber as primeiras home-. 
nagens dê meus camaradas norte-a
mericanos, cheios de profunda. cor
dialidade; perfil que Identifica a no
hce aliança conth,ental, fruto da po• 
litica de Boa-visinhança posta em · 
pratica tanto pelo Brasil como por 
êsta maravilhosa naçào, superior• 
mente dirigida pelo grande estadista 
Franklin Roosevelt. As provas de ';n. 
contcstavel amisa<le, nos são dada.s 
por esta nobre nação, tanto nà pai 
como na luta que or:). partllhamos 
contra os destruidores da c!vlliza
çáo"'. 
<JIIHSO ESPECJ.\.J. DE OFICIAIS . DA 

RES1':UVA 
ruo (AsapressJ - 1-'oi Inaugurado 

o Curso l•)speclal tle Adaptação para 
· Professores catedraticos da Fa<iulda· 
de de Medicina que; qulzerem candl~ 
datar-se ao posto de oficial de re
serva. Revestiu-se de granel.e brilhan
tismo o ato, que foi 11resldldo ptilo 
general Souza. Ferreira, diretor d.o 
Serviço de Saude · do Exercito. Jâ. -~e. 
encontra111 1nscrltos nesso cursO ~i 
catedraticos. · 

A <lestruição dessas plantas esta 
sendo processada com grande inten· 
sidade, .pois acredita-se. que. essa. 111e
dida ·-resolve,·ã. o .problema da nratart~ 
Jla.quelus zonas~-.;i 

localisação 
de· São Pedro 

Para a nova 
da Igreja 

rtIO (Asapress) .;_,o Prefclto.Uen. 
i:-ique · o·odsworth assinou uin · decre• 
to desapropriando os p,:odlos da l'u·a 
ãa_ Alfanclega, lado J)ar, ·numeras 6~ 
a 88 e rtia. Miguei· Contp 50, 52 e M, 
necessarios à. nova localização da 
Igreja de São Pedro, de acordo com 
o projeto aprovado. 

A desapropria<;íio é considerada. _de 
urgencia. 

Autoridades. nomeadas pelo
novo chefe· 'de policia . 

RIO (Asapre!Ís) - O ·novo C11.ete 
de Policia do Disteto. Federal resol· 
Véu d~slgnar ao sr. Lineu Cota, . ex• , 
segundo· delegado auxiliar, para ser
·v1r como seu secretario particular e 
responder pelo expediente da Dele• 
gac!a Especlallsada de i5eguran~a 
Polltlêa · e Social, atê a chegada do 
novo tltular major Amaro Silveira, 
prefeito · de Santana do Livramento. 
Para.ocupar os cargos•de Corre~edor 
de Policia, Delega!lo de Estrangeiros 
e Insp_etor Geral da. Policia, design·ou, 
respectivamente, os srs. Democrlt.o 
Alm11ida, Martlr.1s Alonso e Branda.o 
»:ilho. . 

Para delegados auxilla.rcs da ·prl" 
meira, segundá. e terceira ,]eleg;i;cias 
foram. deslgna:dQs Eurico Belens ·.l:'or. 
to, l\fario. Pereira· L,ucen,:,. · e .Eu!)sap10' 
Castelo Branco. · 

A casa onde · tudo é mais, barata 

J. ·có-E-LHO DA. f,ONSECA 
UUA 

L 
DAS PALl\lEIRAS, '88 
'fel. 6-4070 ;._ S. PAULO 

a 94 

. . ' ' . . 

A GUERRA NA FRENTE ORIENTAL 
1 . 

Avanço japonês · na China - D,estruição. de navios 
inimigos pela .. aviação•-. Dissolução ''do parlamento 

· neo-zelandês. ' 
ÇHUNGKING, 2~ (Rauters) -,- Anun

cia-se oficialmente que continua · a. . luta 
a. noroeste de, Hangachow, · na. ·provincia. 
de Chuklang,. onde ·as for~ japoneSIIS 
investiram para oeste, partindo de 
Wukang. 

O ATAQUE AEROE DE KOLVOO~ 
CHUNGKING, 28 (Reuters) . - l"oi 

anunciado_ oficialmente que · a. àvlação 
11~rte-amer!cana. destruiu aproXilna:d~
mente 25.900 toneladas de na,vios nas 
docas Kov,!oon. no poderoso· ataque de.s;M 
fechado contra essa base !nlmiga no dia 
2J de a.gosto ultima, 

DISSOLVÇAO , DO l'ARI,AMENTO 1 

WELLINGTON, 28 (R.euters) - O 
1-o min~~ro, sr. Frazer, an:unclóu' que ,o 
11ovo par1amento neo-zela.ndês -· elels 
t.o ha.. cerClUl e 5 . a.nos - seria d.lssol M 

vido na . terça,-feJ.ra proxima, . jâ .!;e11do 
sido, expedido o decreto !)lira. que·, as 
eleições gerais sejam realiza.das em se-

. . A sessão pa:rlam.entm'. t~rminou -óntém 
à noite, depois, do mais longo fllilciona
mento dá casa dentro dos 10 · anos ul• 
timl>s. · · 

DES~STRE DE.AVIÃO 
NOVA DELHI, 28 (Reuters) ,- Unl 

grande a vlão transporte caiu na. região 
montanh.osa. entre . a Ind!.i 'e a Blnna~ 
nia, ·morrendo o tenente norte-america-
no Charles Fo!lx. · · · · · 

VISITA DA $RA. ROOSEVELT A 
AUSTRALU . 

CAMBERRA, 28·· (~uters) .- I~or
mou-se autorizadamente nos clrculos go
vernamentais que. a sra. Roosevelt visi• 
ta.rã a AustraJta, .depois· da sua ésta.cla 
na Nova Zelandia. o valor desta· visita., 
que v~ cimentar os laços ·de amizade 

. entr3 a: Australla e a Amerlca · do Nor
'te, é Pi>st.o em relevo.· 

A sra. Roosevelt 'receberá -calor= acoM 
lhida.- nesta pais. · · 

Cunhá nas defesas de PÓHava Tomada Sev,k - . 
·Prossetuem as tropas r ~ Karl<ov ~ Gigan-
tesca bata~h.a de· tanqueí. 'lques ao sul de Orei 

- Repel,do um ataq1 ... ,azi~ta ao norte. 
i110SCOU, 28 (.Reute~s) . - VlóJen. OOlIUNICADOS B.USSOS 

tos combafe5 estão . sendo 'travados l\IOSCOU,. 28 (Reuters) - ,Di,/ o "e" 
no Ba.ixo· _Do,n,, onde os_ ·a1emMs te11- suin.te . o suplemento ao comunicado 
tam evitar o fechamento . da, pinça. russo da Ültima noite: 
.russa . . , . . , "A oeste da cidade de Kharkov 
Á SUDOES'l'E DE vonQSHILOV~ nossas tropas, -sobrepujando a resis, 

GRADO// teni:~a · inimiga,. continuaram· sua ofen-
llIOSCOU, 28 (Reutors) ,_.;_ A': ractlo siva· e <iapturaran1 inumeras loc!lli• 

loc.al informa qúe as forçá:s .russas dades habitâda.s. Nas batalhas trava-
-estão abrlndo caminho a ·sudoeste de das pela posse· de ·:tuna dessas lo• 
Voroshllovgtado, mediante. um terti• ca.lidadei;, um. regimento inimigo toi 
vcl canhoneio. · · totà!lnente aniquilado. 'Os soldados de 

. As casa.matas.· tn!rnlga.s ,•oam pêlos tJma unidade .. ru·ssá.; ao sul e a · tiu-
nreir pol' n1elo. dai granadas "russas, doeste .de Akhtyrlm, liqu!darâm; niais 
num ,fogo terdflcante ·e continúo. de 2.000 n?..zistás .em 3 diaá ·de bata• 

· . · ATACANDO POLTAVA· · ma, ·e destru/ram 76 tanques, 13: car 0 

:MOSCOU, 28 (Réuters) -· Anunc.la• . l'Q.S de. assalto; 20. canhêies, e captu-· 
se que ail tropas -tussas conquistaram raram 16 tanques, 27 carros de assai• 
e. mánti:veram, apezar · dps fortes cfon• 'to, 4 trélis militares e 2 · deposltos de 
tr~-a.taqU:es · germaniiio&, .. úni\t cunha munição, a.lem de outras presas <ie 
profunda ·.na:s llnha·s .giirmanlcas .. que guerra.. . . . . . 
j:lefendem a ;cidade de Poltava, Ao sul .de Khar:tov, nosll!Ís tropa!! 

A qu:e<ia · de 'Poltava. estâ. sela.da, repeliram todos os ataques desfecha• 
diz~m as ultimas lnfoi-maçõ_es. dos ·pelo Inimigo, com grandes mas-

CAIU ,SEVSK ·· s:as de lnfantat·ia e carros blindados. 
lllOSCOU, 28 (Reuters) - Anirn· Ntim dia de Juta, 23 tanques alemães 

cla~se ·· oti~l~imente que as tropas:.. fqr11,m destrufdós ou danifiéados, o 
russas éonqilistararit · a ,. cidade de ·sedas perdas foram infligicias às 
Sevsk, ,ao · sul cui l:lrlauslí,. além ct" 'tropa's n.azistas. . . 
vinté outras 1o·calidades llabÍtactas. Na. régião ao sul d(' Brlans,\<, nos· 

: A ·OESTÊ l)i,: KHAim:o·v · · sas tropas ptósseguiram na suá oren, 
!\IOSCOÍJ, 28 (Re_ute~s) ;_ O llÍs• siva, tra.va.nclo batalhas. e ocupando 

trito de Ko·telwa foi'. capturacto pe- ma.ís de 26 localidades, incluindo à 
la::; tropàs·. russas · que, àvançando -a ~idàde ·de sevsk. · 

NOTAS ECONOMICAS 
O numero · de bibliotecas 

, publicas no .Brasil 
RIO· (Asapress) - )!:.\'.lstem no Brà

sll, registradas no ·In'!!tltuto Nndonal 
do Livro, 812 bibliotecas. 1mblicas· e. 
1151 · ·semlcpÚ bllcas, ãs qua.ts foram 
d·!strlbuldos 7255 livros no mês pa,a-

• tembro. O atual ·parlamento. fora elei• 
to para levar. a cabo wna polit!ca.· de 
tempo de paz.- d!.sse o sr. Frazer. De.F 
de. porem. que a. .Nova ZelJl.ndia, resdl• 
vere rnanwr-se· ao lacto ela. Inglaterra a 
decla.ra.r ituerra · à.o "eixo". o parlamen
to assumira a responsabl!Ía.dde é 'jama.is 
de!XJU .de cumprir os -seu.s deveres.. 

o Uhlle : e o Comité · de Argel 
oeste de Khárk'Dv, ganharam en1' ·a,~.· ~~ consequencla dos bombard'eios, 
guns s-ctores de 5. a. ·s quitometros -· · e, ·111!migo sofreu pesa.das baixas. :-G 
informa a emissora local. ·decor·rer de. c.omba'tes aereos, toram 

l\lEIHD)l,S PARA. PROVl~R O PAR
QUE INDUS'l'RlAL PAUI,ISTA · DI-l 

SUCATA Dr,: 1•1,mno 
RIO,' (ASAPRESS) - Verificada a 

grande falta çle, sucata metalica par a 
atender as necessidades prementes 
ôo Estado de São Paulo, a Comissão 
de Metalurgia do Mlnlsterio da Mari-

. nha e a Coordenaçll.o da IIIohilizaGão 
Economica resolvera.tn, en1 comun.1 
acordo, empregar suas atividades no 
sentido de obter a referida materia 
:in·ima ln dispensa vel a.o prosseguimen • 
.to dos trabalhos do setor industrial 
J)aúlista. cujo esforco de guerra é no
tavel, merecedor portanto de toda 
a.tenção por parte da administração do 
))ais. Aqµeles dois lmvortantes orgãos 
~stão se dirigindo aos. deposltos de 
i;;ucata e apelando aos mesmos que 
:abastecam a grando praça industrial. 
Nesse sentido jã. foram enviados ofi
cias aos diretores da Rede Viação Pa· 
;ranã-Santa Catarina e do Lloide Bra
.sileiro. Esta empresa de navegaçll.o 
alienarã. o navio "Manaus", cujo ma
.teria! .metallco será. aproveitado ,;m 
'bem,ficlo da Industria do Estado Ban-
'.deirante. · 

AUTOIUZADA A EXPORTAR FIOS 
DE COBRE PARA LONDRES 

RIO, (ASAPRESS) - O almirante 
:Alberto Cunha, presidente da Comis
são de· Metalurgia enviou um oficio 
µ. ,vestern Teleg·raph, permitindo, em 
;virtude de despacho do Presidente da 

Banquete de despedida ao 
Embaixador da Argentina 

RIO (Asa1,ress) - o Ministro Os· 
valdo · Aranha ofereceu um banqueta 
.de despedidas ao Embaixador da Ar
gentina, sr. Adiram Escobar, que 
deixa.rã, bre,•emente, · a chefia (llplo• 
:matica de seu pais no Brasil. Estive
ram presentes altas autoridades cl• 
vis e militares, membros do corpo dl· 
l)lomatlco. O Ministro Osvaldo Ara
nha saudou o Embaixador em nome 
do governo brasileiro e em seu pro
J)rio, tendo dito de suas qualidade> 
de diplomata e da valiosa contr!but
(;ão que durante , sua perrnanencia no 
Brasil havia dado 1l. politica militar 
entre os dois pafses •. O Ministro Os
:valdo Aranha concluiu levantando 
sua taça pela felicidade · do ilustre 
dipJom:\ta e .Pela grandesa e prospe-
1·idade tda Na.cão Argentina. O Em· 
baixador agradeceu .a homenagem, a
firmando que deixava com saudades 
~ Brasil. 

~o Rio um Senador norte= 
americano 

ruo (Asapress) - Chegou a esta 
ícapital o senador ameriCanot sr. 
l;[ugh' A. .Butler, mémbro ila Çom!s
sã.o do Agricultura e Flna.ncas do ;;e. 
nado dos Estados i;lnldos, onde repre
senta o l!)stado de Nebraska. 

O referido esta.d!Eta: esta. reallzan
~o uma. viagem pelos paises sul-ame
ricanos para conhecer as condições 
~gro-pecuarfas. · 

Novo 
do 

chefe de 
Distrito 

Policia 
Federal 

RIO · (Asapress)· - o Presidente "ª Hepubllca aceitou o pedido de de
;rnlssão .do cargo de Chefe de Policia 
tio Distrito ~·ederal,. feito pelo coro
:nel Alcides Etchegoyen. Para. substl. 
tui-lo o Chefe da Nação nomeou· o te• 
~tJ!•gor.imet .;Nelson de .Melf,. 

HepuUlica. dado cm vista da ex.posição 
de 1notivos pelo S1•. !\finistro -,Ja. J\fn.• 
rinha que essa r,ompanhia exporto p·a~ 
ra. Londres 3.015 fjos de cobre côm 
isolamento especial cio guta. pereha. 
(,~.\ I~IIOS 00 ~:XTEIUOU CHEGA-

DOS AO RIO 
ruo, e ASAPHESS) '- Procedente <le 

fl.o8a.rio. chegou a este porto o l'lavio 
Aportou. igua.lniente un1 navio espa
"I-lera-" que traz un1 grande carr~ga, .. 
mento de trigo argentino para o Rio. 
nhol, procedente do Bilbau, com car
rDgainentr.> geral. incluindo azeite, vi-
nho e outras especiarias. · 
lll.\.XTI~IGA PARA A POPULACAO 

OE NI'rEROJ 
RIO, (ASAPRESS) - Pela Comls

sii.o Bxccutiva do Leite foi eetlicla. h 
Secretaria ela Agricultura de Nlterol 
uma quantidade ele mautelga argentl•. 
na, ha pouco chegada daquele pafs, 
para suprimento dii população . nlte• 
roiense. 

l\'OV,I. REml!:SsA DE JUANTEIG.-\ 
DA AilGENr.1'11\"A 

RIO, (ASAPRESS) - o vespertino 
41 Glol>o'', na sua edição de hoje, notf• 
eia que n,ais duzentas toneladas de 
manteiga argentina, alem das 350 já 
chegacla.s a esta. cáp1tal, fora1n enco
mendadas il. Argentina. Ainda noticia 
o mesn10 vespertino que essa segund~ 
remessa jâi. foi embarcada. em Buenos 
Aires, estando em caminho de 11ossO 
pa!s. 

Mensagens recebidas 
pelo Oovemo 

RIO (Asapress) - o governo bra• 
sileiro recebeu do Ministro ·das He• 
lações Extoríores do governo da Po• 
lonta em Londre~ "' seguinte mensa-· 
gem, por, motivo do transcurso do pri
meiro aniversario da entrada d'> Bra• 
sil na. guerra: "Por _ocasi/!o do prl
n1eiro aniversario da ·entrada do JJa• 
si! ná guerra, desejo expressar a, v. 
Excia. a admir,v;;ão ela. n11-0ão polone• 
sa pela. grande e fraterna. nação ·bra.~ 
slleira, cuja participação na luta con" . 
tra. os lnlmlgos da humanidade, 'eons· : 
titue maiA uma garantia da vitoria 
final d.t nossa causa comum. (a). '!'. 
Romer. J\Iínlstro <las Helações ~xte
riores do Governo da Polonia. em' 
Londres". 

Pelo mesmo :nioti\'.o, recebeu o go
verno brasileiro a seguinte m,.nsa• 
gem do Ministro interino das .tteJa• 
ções Exteriores do Chile: "Por m<>ti• 
vo do primeiro aniver.sarfo da 'entra
da do Brasil na guerra,· apresento a 
V. Excia. minhas cordiais saudacões 
e a garantia da adesão leal do Chile 
à nobre ca,usa pela qu\l,l. está comba· 
tendo esse 'povo Irmão. (a) Almirante 
Allard, Ministro lnterlnó das Rela-. 
ções Exteriores do Chile. 

Visifa to Chanceler 
Chile ao Brasil 

H. 10 (Asapress) - Cheioarã no prO• 
i.:imo dia 6 a esta capital o ühanceler 
do Chile, Ministro ·Fernanrl.es y i•'er.: 
nandez. Já. se en<iontram no , Rio 
Grande do Sul o Embaixador Afranlo 
do t.Ielo Franco L'ilho, cbefe da l>e• 
legação Especial, que aguardará. sua· 
excelencia, em nome do governo bra
sllei ro. O f~ml>a!xaaor chileno tala• 
râ. no dia,. 7 de setembro na solentda
de ele ina.uguracão do· monnment.o ao 
Barão do Rio Hranc,q, a convite ao 
nosso governo, 

sado. · 

Escola Polida 
Rto (Asa.press) - Bncontram,se 

bastante adiantados os trahalhos 1,a. 
ra insta.lagão da Escola de Pollcia, 
que' abrfl,ngerá 'todo_s os cursos orga
nizados para um bom .Jlreparo da fu• 
tura autoridade. Essa. in!clativa. abri. 
rá. larga·s persr,ectivas ao. desenvolvi
mento da policia tecnica em nosso 
pais. 

O abuso dos carros oficiais 
RIO (Asaprees) .,;.. .. O maj.or Hena• 

to Erigido, .. · na 'última· reunl,ão do 
Conselho .N~al 'do Transito, fez 

, considerações a \iespeito do abuso de 
uso de carros.:oficiais, q11e vem se ve
rificando nesta. capital. O sr. Yefio 

.Fluza tez. a proposito, uma· proposta, 
suger111<10 que o Conselho Naclonàl 
do Petr:oleo, conéeda algumas licen
<:as excepclonáls, 

FRACOS e 
ANtMICOS 

TOMEM 

Vin~o trensotado 
"SILVEIRA" 

Grande Tónico 

NOVO CARTORIO 
O lnterve.ntor, Federal, assinou,. d_ia. 

25. um. decreto-lei, criando· na ·comar
ca da dapltal, mais um oílcio. prlvàt,1-
vo. dos · F,eitos da. Fazenda Estad!lal. 
Será. ·o 3.o Oficio Privativo, dos Feitos 
da. Fazenda do Estado, com as mesmas' 
atribuições dos jâ existentes, Foi. pro• 
vido -no novo·:oflcio o sr. Celso Azeve
do Marques. 

Conselho do Departamento. de 
seíliço Social . 

Inter'ventor Fernando Costa, ns• 
slnou, .. ontem, um decreto-lei, reorgani
zando o Conselho Consultivo do. D~· 
pa.rtamento de· Serviço Social do Es-

, t.ado, que passarA a. tor· 5 membrps 
·. natos, 'nas .. pesso.as · do Sec.retarlo ,la 
Justiça'; ,do Diretor · Geral do Depa.i'• 
tamento ·de. Serviço Socla.1, do Diretor 
do Depa.rtaniento Esta.dual d!) Traba~ 
l'ho, do Diretor do Serviço Social ,le 
Meno·res e· do ·oiretor da Procurado
ria do · eDpartamento dé. Serviço -So
cial: 2 membros renova.veis , anual• 

' mente. eleitos· em assembléia. geral 
pelos representántes das lnstltuli;tles 
ma.trlculadail ·no Departamento de 
Serviço Social;. e: 6 membro'! -nomea-

. d.os pelo Che!e do. G,overno, entre p~g, 
·.soas. de reconhecidp ca.i>acldade Inte

lectual e notaria tdoneld.ade moral. 

Aniversario de s. Excia. Revma. 
O. Pau·!o"de Tarso Campos .. 

CAMPINAS, (ASAPRESS) - Trans• 
correu dia 24 " anlversã.rio natallolo 
de ·s .. Jilxcla. D. Pa.ulo de Tarso Ca.m• 
pos, Bispo Diocesano, que foi àtvo.cle ·· 
!numeras. manlfe~taç1'~~ tior parte dot .. 
catolicos da c!)ladc,. 

D,. Reconhep1mento · dó. Comité 
Francês . de ArgQr 

MOSCOU, 28 (Reuters} ~ A deci
são da Rus.sia; de :reconhecer o Comi'." 
té Francês .de Argel, foi ·hojei oficial
mente comunicada -ao- representante' 
francês, sr. Schmidtlein. · · · 

Disse o. sr. Molotov, em, curta .oraM 
ção, que. a Russiá reéonheçia o· Comi
té como orgão direto de t<Jdo:s os ·paM 
trlotas franceses que combatem a ti-
rania hitlerista. · 

SANTIAGO DO CHILE, 2l! (R.) -
Ao· receber noticias do reconheêimen_. 
to do Comité Francês de Libettação 
pefos. govémos·dé Londres e .de Wa
shington, o ministr.o das Relações Ex~ 
tenores do Chile, · divulgou uma , de:.. . 
claração lembrando que no dia 10 :de 
agosto ultjmo o góvernq chileno· acei• 
tou a nomeação do sr. Gilberto Ar
mengas. para 'representante do referi~ 
do Comité nesta capital: 

"F.stabelecendo assim relaçées dire
tas entre o governo chileno e o Co
mité. · Francês de Libertação, relações 
que se tornarão cada vez mais cor
deais, de acordo. com o espírito de a-

. miza:de qu~ sempre caraterizou os, la
ços que unem o Chile e a França". 

P·I A NOS s e H.,w A R T z M A N N 
Inclusive t!Po ài,artamento ;_ Visitem nossa expo~lção, sem compromisso , 

AVENID.~ AC.HJA BRANCA· N; 6Z• - '.I'El,EFONE .5-.6981 . 

POLONIA MARTIR, 

· ' GllH.A'I'El!!CA BA'l'ALHA -abatidos 26 aviões sermanlcos. . . 
·LONIJUES, 28 (Heuters) '.'--, A emls- · Em Dombas, a. sudoeste de · Voros-

sora de Paris anunciou que 'se .tral.'à ·, 'éhllovgrad, nossas tropas· em.preen
uniil. giganteS<!a · t>ata.rhu. 'dé tan,1Úes ·t1.erâm' nunterósas oi>e.rações, i>rósse• 
e· forças mecaniza<iàs . ao longo dá 'gulnclo ·no -oavanco.'· Foram ·-captura-

·reri"c,via. Poltava-Klev. .dos, 2 · tanques inimigos, 11 canhões,. 
. Ao SUi, ·uF.: 'BRIA.NSlC . , ·34 .metra.lha.dora.s e um de11osito de 

LONDRES, 28 ·(Reuter·t1f"--' Ataciues · milnicões. 
maçtcos. foram desf.echados . pela Num set'or .do front norté,oricntnl 

· aviaçao e pela '.-infantaria moc:tnlza• (lago Illmeu), -â. lnfàntaria germani-
da . russas contra., as linha(,. a;letnãs ca· atacou ·as posltões russas. Os nós. 
ao sul de Briansl<: - inforir,a a emls• sos soldados abi·lram fogo e ani(Íui-
.sora· alemil.. · laram ma.Is de ·duas compari'hlas in!• 

NA 1''.RENTE' DE OR.t,;J,. migas de infan.taria. ºEnorme quantia 
ZUlUCH; 28 (Heuters) .-:- Os russos dade de material foi abandonado 

iniciaram u'ma nova ofenslva · a. oci- sobrá· .o campo de batalha. 
dente é sudoeste de Orel - informa, ·No mar BaltiC!) nossa. . a.viaçãr, 
a emissora. alemã. afundou um transporte inimigo· de 

GOLPES RllSSQS EM' TODAS Ai:! 8.000 toneladas e um Veleiro' guar<ia-
. l,'IIEX'l'ES cóstas. . 

l\IOSCOU, 28 . (Heüte1·s) ' - Os. aJe• 
n1ã~s dCfront'am~~e hof~ coni uina-· dn• 
pia' e cónsideránl· tarefa, . em . duas 
.frentes · -Isto é .:... . "' oeste· ele Knar
l<o\º, para tmp~dir as ·_forcas -ru·ssHs 
de irromper da fêrrovia Poltava·Kli:.v; 
afim d·e chegar . ao· Dnleper, apenas 

TERMOS DO RECONHECIMENTO 
RUSSO 

a 60 milhas de· distancia, e' na. bacia MOSCOU, 28 (Reuters) ~ O comu• 
do'°Don, afim d.e impedir ·que um mo- ·· d f · 1· d e · · 
vimoí1to de .Pinça dos russo,;· ·cncur-·· ruca o o 1c1a o . omissariado de Ne-
ra!., grancres exercttoll alemãos. gocios Exteriores da Rüssia diz que 

Os ultimós despacb.os déc!a.ram que o Comit~ Francês de Argêl é.reconh!i!-
1! exercito russo cm i;eguicta a. caÍ,tu. cido pelo governo sovietico · como '"re-
ra. -de impórtanto · elevação,. em m.;,o pr!?sentante de . todos os interesses 
11.s 'defesas . alemãs . do ·l>onetz,' está franceses'' e, tambem, ,córnÓ "líder de 
introduzindo uma cunhá .cbm · .rtrnie, todos os patriotas franceses qÍ.te'Jutam 

CELEBROU-$11: UMA MISSA NA CA• 
TEDRAL DE SAO PEDRO EM 

·MEMORIA.·DE ·SIKORSKI 

"Del)Ois de ter · pa~o algumas ,se- · 
manas no· Levante, regresso às minhllS 
funções . usua.!s por razões políticas-~ no. 

. \desempenho dos meus deveres. Entre 
estes deveres, o ma.is importante é o de 
zeia.r cuidadosamente os lnwresses · da 
Polonia .. Más, ao deixar-vos, faço-o com 
grande tranquilidade e animo, porque a 
vossa disciplina, o vosso espírito resó- · 
luto' e lnquebrantavel perante todas, as 
gra.ndes dificuldades, o vosso entusia.smo 
em possuir e. manejái· .o ·equipamento 
UlQderno, O VOSSO·. patriotismo sincero e· 

i<a, na diregão' <le l:!tali'no .. Á.lém de contra os hitleristas". . .·· ' . 
' Kharkov, â~ fo1·ça~ russas. nsa.m a 

'KAP. - Nó dia. 21 do mês pa&a.do. réa.
. !izou-.se a celebração ·de uma Missa, em 
memoria do General ·sllcorski na. Ca
tedral de São Pedro, em Roma .. o' ca• 
tafa.lco esta.vii coberto com a bandei
ra do Regimento Poronês de'.Infa.ntaria 
'16, a qual foi salva da · campanha. de 
setembro, de 1939, e leva.clã. w,ra ,Roma., 
onde , se conserva temporé.na.i_nente na 
'Embaixada Polonesa. no,.Va.t!CB.no. A 
Missa · foi · canta.da e a. abso1vlçãq foi 
dada, pelo Exmo. .e Revmo, Mons. Ro
berto Viéent!n!, Patriarca. de · Ant!Óehla.. 
Entré o~tras énticíides estivera.m pre
sentes o. Emba.ix,ador .da,· Polonla, os 
membros ·da c.olonia polonesa em Ro
ma., Card3~s, Blspos e outros membros 
do Clero, assim como os represenl;lmws 
do Departament-0 do Estado do Vatica
no e da familia do Sumoº,Pontifice. 

AS ULTIMAS iALAVRAS JlO GENE~ 
RAL SIKORSKI · DIRIGIDAS AO 

. EXERCITO POLom:s 

:Londres, 2 de Agosto ,- XPA - Nu· 
· ínz; ordem do· dia a todas as forças .ar
mad88 polonesas, o General Sost1kows

. ki, novo Coniancfante ein Chefe, recor
dou ao exercito, à ,aviação e à. marinha. 
da ·Polonia. as ultimas ·pa1a.vrru; que o 
General Sikorskt dirigiu 'aos seus· soldaM 
dos· no. Levante,· poui:o antes do tragl~ 
co acidente que -o v~timou .. Eis 9 que 
disse o grande e heroico. patriota,: 

. a. 'vo.ssa corajosa resignação ao sacrifi• 
cio . ...;. tudo i&to . é 'à, melhor ga.rantià: que 
vós podereis 'clAr na rea11z8.ção da grau
.da tàrefa. ·que a nossa Patrla. vos con• 

junlião rerrovta-ria ·ct,avé de 1,rasn~- . A .. Crina e Costa Rica recoithe· 
grad, à óO .millias ·a sudoeste, e âbrln•,,. 
cto caminh.o peto vai.e cio r1~ t>1te1, u cem o Comité de Argel 
noroeste da 'P.oltava, oontlnuaram a CHUNGKING, ·28 (R.) _ Foi' ofi-. 
fazer p'rogrés,i'o, · cm facii '.d.t · violen• · ·a1m 
tissima oposição,. ontem, r, dias apos Cl . ente anunciadb que o governo 
a. q{ieda de. Kharkov. chinês reconheceu o Comité Franéês 
. .Na .. região do Dombas, os .combates. de·· Libertação Nacional. 
tornaram~se muito óitlceis··voi: .causa. SAN J_QSI,J, llB, (R.) ..;;. O reeonhe~ 
.da densidade da popolaçll.o. Uma'at· cimento 'dó:Cpmité Francês de.Liber-
<leià: se segue à Olltra, P\>r milhas e tàção Nacional pelo governo. da Cos• 
mtlhas, sondo cada .oasu um ninho de ta·. Rica foi recebido· éom. satisfação 
rnetrálhacloraA ,· Nrt .. ,.~,-:-.,...~at. em tndo O · n-:a{:::. _, 

==;~=~lad=.o O=la=bor=. da=Ag=ão . Novo· encontro·. entre Roosevelt 8· Chumhill 
Catolica de Roma 

À.' gtande imprensa de .Roma, tri
buta grandes, elogios a ineansavcl a
tividade rJue .desenvolvem os sacer-
1ótcs 'e 03 leigos da Açãó (;atoH~ 
e.à· em proveito das· vitimas dos re
centes bombardeios a esta cidade. 
Os sacerdotes .e, os diversos grupos 
da Ação Catolica ti'abalhara:m, com 
intensidade, nas paroquias roma11as 
de Santa Helena e de São Lourenço, 
que foram as .que sofreram maiores 
danos dnranfo. a incursão aerea •. 

Enqúnnto isso, cogtinuam chegan
do· ao Soberano· Pontifica telegra
mas de simpatia e de adesão, proce
dentes 'de todo o mi:md0; e que se re• 
ferem·ao bombardeio. à Roma.·Entre 
elês, ·ele. modo :particular, as l)lensa, 
gens súbscri tas pelo Exmo. Snr. Ar-

· cebispo. de Sydney, em nome da Je~ 
rarquia. :e ·fieis da · Australia, e : pelo 

·:E:xmo'. e. Reymo,· Primaz ,de Hespa~ 
nha, em· nome dos :Bispos e fieis da 

. : ;gespal;UI&. . 

Os boatos sobreia: ·paz ~entre a Russia e o Reich --
0 auxilio · à Rússia ··· - Churchill descança 

. QtrEBEC, 28 - (Reutcrs) --O.Pri
meiro Ministro Churchill encontrar
se~á novamente com o Presidente 
Rooseyelt ·_na. próxima semana . ..:. se

. gundQ foi oficialmente· anuncia,?lo; A 
reunião deverá ser em Washington •. 

NUM: CAMPO DE PESC-'!!\. 

QUEBEC, 28 (Reuters} , ...:. Foi ofi
cialmente anunciado que o Primeíi<o 
Ministro Churchill está passando al
!;'Uns dias num campo de· pesca, ·situa
do. nas montanhas de· Laurstian. O sr. 
Churcpill acha-se. em contato ·conti-' 
nuo, pelo télefoJJ.e e por meio de men., 
sageiros, ·com· Quebec, O chefe. do' go
verno britanico encontrar .. seMá • com • o 
presidente Roosevelt em:' Wàshingtori 
no· c~meç;o da' pro'F1a semana, 

"GROSSEmo INSULTO' A'· RUSSIA" 

NO:VJ\.,·YORK, 2s· (Reute1'S) ..,.., Em 
f.liµe\dsta có~da à. imprensa,. Q.' sr. 

1 

BNliii; Bracken, ministro das ln
formações da Grã Bretanha; declarou 
que "não .passa de um grosseiro in
sulto. à Russia" a · historia que "os 
quinta-'colunist<!S estão espalhando" 
de que "a ausencia de Stalin em Que:.. 
bec e á chamada dos embaixadores· 

. russos a Moscou, fosse uma indicação 
de ,que a Russia planeja a paz eni se- · 
parado com a Alemanha.". , 

Í\ CARGA· QUE A RUSSIA 
SUPORTA 

NOVA YORK, 28 (Reuters) "De• 
V'.etn:os a qualquer: preço, . retirru- par
te· da tremenda carga que pesa ,;obe 
os . .ombi:os da Russ!a" . - disse aos 
jornalistas o ministro das Infol'fi'lações 
da Grã Bretanha, salientando que. a 
Russia. já fez terriveis sacriflcios e que · 
"a Alemanha, fará todos os sacrifícios 
t!fim c:le desfechar seribs golpes· cóntra 
a Ruma neste verão e no putunQ"á ,_, 



8ão Paulo, 29 de Agosto de 1943 

-LEGIONARIO - c~~iiJ~ito -.Assinatura Cr.$ 25,00 

NOME 
ROA ••••••• t ••••••••••••••• •·•·• ~ .-........ ~:- ••.• f •• ···~··.·•.••_.;.; 

CIDADE 

.$STADO 

•........... ~ ...................... ~ ... :.~.··-·~···~~~· 
. . •.•..••••..•..•.•.....•... , ......... -.~-~--~····· . . :· · ..... _i: -'·' ·, 

. DA'fA •••••••••. • •••••••••••••• • .•••• ,. ·_.~ •• t 't··-~. ~ .. •.•-•.• .... , .• ·-~ 

Noticias· · selecionadas do BRASIL do··MUNDO· 

QUANTOS. AsSINANTES FOUAM ,J<;NÇAM-I.Ná.APÜS. 
AO "LEGIONARlO" rbn. VOCÊ?. ..•. ,., 1; 

PROGRAMAS DE 
. . 

PRIMEIROS EXJBID011.ES-

ART PALAClO - A incrível Suzana, com Ray Milland. - APA, . 
Bt1NDEl11.4NTES - O cr,nrle de Monte Cristo, com .!¼bert Dtmá:t.,....: 2i; 
IPIR.ANGA .'- Para.sempre e um dia, com Charles .Latighton. ·__: .APA, .· 
METRO - Na hoite do passado, com Ronald Collnan. ·- APA. · · · 
OPERA - Surgirâ a a•irora, com· Ralph Richardson. - A. 
PEDRO ·Il - Na calada da noite, com Lon Ohaney. - AJlIO. 
RITZ - A jogadora, com George Brent. - .R. 

SEGUNDOS EXlBJDORES 

ALHAMBRA - De· cartola ·e calças l!stadas, com Mickêy. Rooney;'- At'A. 
MissãQ secreta na China, com Robert Preston. - .AP A. 

AMERICA - Sei"eriata azul, com Glen M.íller. - R. 
· O segredo dó professor, com Nancy :Kelly, ,-.· APtl.. 
ASTORIA - Policial tlesconhcc1do, com Oantinfla~-·...:. 11.. 

Estrada.· dá.. alegria, coni Baby Sandy ,_. A;· . 
AVENIDA - A vida tem dois aspetos, com Johh Garfield. 

Bandoleiro r9mant1co, com varias atores. · - R. 
Bl,BILONIA ~ Aço da me~ma tempera, c·om Edward,.'Arnold.., - ·A,. 

As mil e uma noites, com John Hall. - II.. · · 
BRASIL - Sedução de Marrocos, coin .Bing Crosby •. ..;.; APk· 

Ambição sem freios, com Richard Arlen. - AMC. 
BlUZ POLITEAMA - Era uma lua de mel, Oary Grant. ·- ·R. 

o ciclone de Kartsas, com Don Red Ban'y,<- Ai,rc:. · 
BROADWAY - Idillo em do-ré-mi, com George Murphy. - AML 
CAMBUC l - Sherloék Holmes em Washlngton; com Basll Rathbone. - A~ 

Bairro. _japonês, com Preston Poster. - A.WC. · 
CAPiTOLlO -· Corações enamorados, com William Holdcn. - AMC 
.. Minha seé1·etarla. brasileira, com Carmem Mlmnda. - Al'A; 

CARLOS GOMES.,.... Tio inc:;pcrado, com James c.-aig. - APA. 
Orquídea, selvágç!n, com Anna Ner:;le. - .4.PA, · 

CASA VERDE -: Cincõ pimentinnas. co:im Edlth. Fellows. - A. 
Homem sem alma. com Joh.1 Litel. - 4p;1, 

CINEMUNDI .- ·,A ca11ção do milagre, com J:osé Mojica. _;_ "
Noiva da fatalidade, com Warren William .. .,.... A..lfC. , 

COLlSEU - Atnda seras minha, com Lruia .•rurner. ;_ D. 
· Se a lua contasse, con, Constancc BcrmeLt. - APA . . 

COLOMBO - Espiã. fascinadora, com Boris Karloff. - AMC 
Um cavàle.iro do sul, com F'rank Morgan, . ...,. A. 

COL.ON ·~ Mowgli; o. menino wbo. com Sabil. _; AMC. . 
CIWZEIR.O - bcdução de Marrocos, com Bing Crosby'. .;_ LP-~-· 

· Cofa9ões enamorados, com William 'Holdcn,. - ,1i,IC. 
FENIX - .Unidos vencéremo$, filme natural.·- . ..-1. 

Dois earaduras.de sorte, com LOú Costeio ..... lt. 
OLOlUA - À. fuga. de Hong Kong, com Leo oarrno, - A. 

Em bu.sca. de ouro, com Charue Chaplin. - AF 4- . . ·. . . 
lJOt.LYWOU-D - Namoradas incognl\às, coin Joan-1Yàv,is, . .;;: 41>11 

.Minha secretaria brasileira, com Carmem .Mh'anila •. ..,,. ·ÂP<L · 
IDEAL. -:- Asko do tango, com Hugo de1 Ca1·ril. - APA. · · 

. Sangue- gaucho, com Enrique Muitío. _;_ APA. · . 
I Rl.S - A .. Clamá. das came11as, com WJbcrt . Tay1or. - D 

· Vaqueiro· solita1io, com John Kinbfonglr. - At.tC, 
LUX .:- · .aonita como· nunca, com .Fred, Aotaire ... -- AP.A, 

Sete dias de. !lcença, com Victor. ·1v1aiure . .,.. J,, 
MA!WONI' - l;làncleirantés do norte,. com Spencer .'i'l·a.cy .. - ,t·ilfc. 

T1·ês,homens maus, com Deni$ ;v.::orgau. - AP4. . . 
MODEftNQ· .... A. d:.mà das camelias, com Robert Taylor. - JJ 

L E G· 1 U N A IU O 

N ot.íc ias Estados 
,:e <;l.P-dW,.;t)ro~pcl'ê~t~ de. ~~onteyjdêu, uma C. P. O. n, 

g-rancf,;· Jarav·tuia da qual fàzeni p:nte FORTALEZA,. (ASAPRESS) - ,,Eri~. 
: · .SEIS c:tsAS· DESTR i.;'iDA$ POR .t,;Jl, · .11s. , ;s~s.: ,>'l'on:ia.z .. l\Ierta, . Jnhílst1·0 · · <le. cerraram-se a~ lnscrl<:ões CÍÓs canlÍi• 

IXCK'\·010 --· · · Obras Pülilic-as. a Gc,nzalcz Yicla1t,. da.tos ao Centro, de· Preparação ·•los 
SÃO LUIZ, (ASAPRESS)·: ~-- um. ministrO-·d" . .v~cuaria e Agricultura, Uficials da. Reserva, Par:a .as 64 va-

. gTa nde · inccndio dcstrui,U, ,nO· ., lKtirr0: da((ue"le- país . anngo, ·o· -<>s'" -~enh~í·es/. g·a.s existentes.· àpre~_éntararh-se 138 
Madre <le Deus; seis casas, rlu.m· espa- .Eduardo Aroclíari.a,' Est;i.ban Bas·sig,,:". · candi.<latoa. 
.;o de cinco ml11 u.tos. tlcando· ao ' .. desa, .. lupe ;é.:çâ1'1Ôs· pµ.;1,a,'''9:'1,.rfrnéJro.'.í:lir~-· · 
origo 22 pessoas. . tor .dos ·córrelos e 1.1:.eleiràtos cfo. Uru .• ·_-

. Õ IXTER\'EXTOR \o'IAJAIL\ .. J,.>,Ut,\. i. ·,rnai ~' o;;· .!=IPlf v\t\1no,; .dep•ufa'dÓs na• .. 
o lHO cion:i:J.s;- send0; todos l10spJO:r]es oficiais 

.;;,,o Ll: IZ. e AsA:,J?HESS) .;..,0O.-iri'tér-·: ; da muní~iV~1idà!1~ •ui; Lt.vi.imc11tó. · · · 
1en'tor .·Paulo· Ramos· ·Ség\l.lrã)~â·ra··a · 
,:,.pila[ <ln Rcp'übHb. no')}i'ó~ini·o',ir\t' 

. 30 <lo corrent'é; 011<le Irá 't\-Jú.:',:--dÍl.as·-. 
d.Untos ele Sllà a<ln'lin(s:tr;ç:µ.o,'.' • .. 

, ··· ··a: 'A.::·J' :A··., 
"º1: ·-:'• '· ... :'' . .,_.,_, 

o·n.ivfrrtTo 110 êAcAu ·ffo!I · 
.... êÃciu1cui1í•ón~~'s 

S.\:J,V.\DOH; . (ASAPRESS) - ·De- . 
~cora'o ·c.om· a v~rtario. d~ Co:o.rdeiia; 

c.F~x·1·.1,:.'í Arno , Dtl --l:ll -(;Q.1,t,;G.JO--·. · .. ilo,-.. da.· Mobili~açür,. Ei:onom!ca, <tuo· 
JOÃO .. ·PESSO.\ ··- .(·AS,\PRlc-8$-) o tra,ns!Qrn~ou compl.,tamente a polit_i 0 

Colégio· "Padre. n.olim", da, cida,de ue ea <'acauctr:1. dando no Insfituto do 
Caja.}:eJt"as, ctnrii1le:.ta em Outubro ··pr:-~:.:·· Cn.<:atf'·o- controle nbsoluto dn•· vroclU· 

'·· xi1nó o ~eu-' príi'n'eiro con{éna.riQ. i,-;8.t.ri <"ão. ·(5 ú·t~sidente ·de~sa enUdacl'.e está. 
t·femerl(le s<>r:1 <'Ot11emo1:a<h/ em t~Jo,_ · ~mpc11'.hado nurn;i iillerra sc"n1/quar-
o 1-;stndo. O Colegjo cku origem a tcl aos_ elCrnentosi ·qüe ele qualifica_ c1e 
atual cldad<:. O referido estabetc,::i- inimig9s da ln.voura. Sabe-se que o 

•lllento que fo7: (un.<.l:u;Jo no-,.séCuio- l)a-s":. Instl,tuto···. f:'_l,lÇ:::tJllinhou a a.o executiv.() 
. ~a.do ];elo Paclrc lnaci_o H.oliru. ach;(.-. t~_)(los ,Os déulios Ue sel1_s devecif>t·es .. _.Jn-· 

se, at11~1.lmcnte, sHU ,a;,(l_ireção do ·bis:. êt"ú15ive- <:..os liC<1U.<fno$" <Hlcàtiicultõr'?s 
tHulo da.que la cidade ·e em franca pro~- que se a..c'iHtva111· crif atraZo co1n o 111·s .. _ 
pcridade sendo fíÍtor Jm11onanie r,a 't:it-utoi .ilô Citcati. ·. · . · 
difusã.o ele conhecimentos e alfalH~~i- Por outro lari~-. oS agfJcultor<'s 

, :-w,<_;ão cn1 uma vasta zona sertaneja, queixain-se Uns Uesat0nções_ po·r parte 
!lo sec.rei11r.!_o <lo lri,~lltu,o, <iue· .<lificu.1,: 
ta os. en_te.ndimento_s · entre os mesmos 
e a dlreçãq claqúete e.stabelccimento. RIO GRINDE DO NORTE 

Sli:fi nço 'l'J<:LEI•'O:\'ICO l:\"CER
;'í ,'1-élO:'l'.t\ 1, 

X.\T.\L, (ASAPRESSi -· li'oi \na·n. 
· _gura.do nesta capital o servi<;o de ·-re. 

·. lefone lnlornaciO.nal que v1l1hn ru,1 ... 
·c1011anclo em carater e:tperimental. 

YISl'l'A "º ~Il:\'IS'l'no D.\. 
,uRJXJL\. 

!\,\TA!,, (.\S,\PR!sSS) - Q Minisl.r,; 
:eh .:llarinha visitou. esta capila'l,. tea· 
do viajado ~m companhia do chêfe éa 

· .:l!issão Militar l\orte-Ameri.cana. O 
titular <la 1>nsta_' ela 1\Ia1·inh,i foi re-: 
ccbido Cm Parnamirlm ])or altas :ni
tol"idadcs civis e tnilitarcs, seguindo, 
em ~t~guida, para. a cidade, onde ví::s:i_ ... _ 
tou :::t.s iuBlalaçôCs da l~aso ~aval .... ti 
aH sedes Ua.s unidades do Ex-ercÜo. O 
almirante Aristitles. Gnilhern inspe ... 
cionou variás· ca:<;a":.subma.rinos. · O' aJ~ 
111 i ranto .:\ rí Parreiras. acomp'an hénr o 
~linisiro, tendo êsÍe visita.do R Com
panhia H.cg-iónnl, dós. Ji_·uZilefros :'\~a.: 
,·ais, () Hospital- Nav.al e outros SCI'• 

\'i~;0:5 <la Dase dêSlà cápftat, 

, rno.rn mos ·os c:011.v.:aos Ã ~ 
. . '\ NOVA, ().11,'QE:l{ 

S.\f,V,\pO:i;t, (ASAPRl~SS) - O De
le;;n,do. Es1>.<folàJ. distr!b1illl ·uma nota 
à imprensa, proil>Ín<ll), até ult-erlor clc
l_l'bcra~âo: . n r<;a.lJ~ação de· cOmfcio~ 
tftt'llli.cos nc.si:a 'ca.\,ital e no Interior do 
,Estado. 1•:m conStlquencia, não foi 
re,llizado o meeting anunciado pelas 
nslioci;ú;õei; piJ,tl•ioticas e ·etass~i, es
tudantis. · 

. . 111,Acr<,o u·r . 
,:S,\J,V,\DOR, (ASAPflESS) - A Di

rêlor1a·do ·sérvic:o •de DHesa Pn&si\'ir 
,\nti-Aerea co1nunícou às populaçõ,.;s 
rcsi<;]e·n-,tés pro:dma.s a.o: lito1·al .as lne
cfiihi.s · ·c1e e~C'ureeiml"ntO· que a· 1)a.rt_it• 
rio dia. '.2-;>, .. dev-em s<'r obserYadas êm 
toda a orla marltima comprÚn'rlida 
entre o --farol- de·· ltarwan e o -I\Jonte 
Sei'rat. Todas as casas .situ~aaS proxi--
1júi·s ao oc(':an,o· ou E,":m pon.to·s altos fa
c\Íme·nte visíveis <1C) a.lto n1ar~ devem 
t:e'.~-' ~s lu?.e~~ Rl>aip.daS. ·Ig;ual ·1uedid.ii 
.r'oi ,úlota~a. para oi· jre!c,ulos, fican·,10 
os bondes obrig-ndos ·a ·trazer as cort.i• 

· na·-s ar.ria das. 

RlO 
G OI A' S 

C..\TEDIUJ. J)J,; :,os~.\ srixi:rnn:\ ESTADO . ·oo 
AUXILl,\IJOltA . .. ·. · 

GOl,\:s;U, (.~s.i,·pnr~SS) - Yál ser 1:'AJ,ECOH~S'l'O 
. Pis1'I:OPOLIB, (AS .. \PrtESS) Pn· 

,constn1i<la nesta capital H Catedral. d<i lt'ê·cn· ·n1;:$ta cidarh:. aos GO anos. 0 aii-
.r-:ossa Senhora Auxiliadora, PaUroc·ita. tigo diplomata li:rnest de NOllata, na-

. de t~o.Lania, num doS: .ierre.nos doad,,;~ , · 
pelo g-01.-erno à Mi t r,1 illoé•csana, ·.Pa.:•a tu ra·l' <IO ·Llech't<mst~m. O ,.i<tlnto;. que·· 
0 inicio <los trabalhos .a· In-tcr\·~nfo-- ; rleiXOu ·oens 'nâ ·Eüropa,,·. éStá.\;..a lú.t iN~S 

anos· nô Drnsí( ten(lo fixado· residen-· 
'r!a Ft>t1era.l contribuirá com a impo1~... chl ncsta.··cidad'e~ há <101s ·anos. 
Utnc-iu rlc, 100.000 cru,,ciroS, sen<lo o · · · 
!'estante complet,,,Jo at-rav~.s :ele auxi- Rl-:S:lAG,\S ·l~lt :UAC.\(:') 
lios e contl'ibuiçüss' r.ai:t>culares. No 11ACAÉ, <ASAPll.ESS) - Esle ê o 

·' llll~s: C11l Cjllé -~ :l11ar .. ri_e$tc .. 1n·u11icipio, 
ano proximo \·indouro .. Segundo·Se_eyj-,. · 
c1~11.cia Jn.•las pro\•id,~ne-in.s·· tomac.laS·JJÚ-· , nui.is-~e ·avohhn:i -~'.-se _µ.,gitá. E-$t.e a.n9,. 

·:entrêÜ1'ntÓ,. a:·S re·ssaéàs S~- ant<icipà·-
lo ~\r1~~bi:-,:po D. E::manuel Gomes-- <i.e, ·r.:1111, .::rhze'1.d0-:-:Sc- iÚa1s fortes. E1n;- ,:ir .. 
Oliveira; S(>rào -t":tr.,hl>n1,- ,iniciarlo$--·.-c,8 · · · · "' 

· · · · tu(\e, .di~S!>v? ·f "1~01~tal". ôbStr_t;1Ú!· ·.toQà . 

. . . . 
TEIUUXOU A usEMAXA QE .ACAO 

. CATOLICA" ·. 
i.tACi~Íó; (ASAPRESS) ~ É:ncérroit

.. se a "Sem·ana .de Áção. ·catoUca" . da 

. Arquid)ocese. <le Maceió. As Í,olenid;,. 
des, (1 ue v~e:n1 ele sér enCer:ra<la'a __ .cOrn
prnmram o cs~irito reUgioso da· nos-
_sa1- _f;:~-~1t9.- - ·.--: .-_. .· _,- - . , 
l•',\l,EU.EU., O .SECRETAll'IO · 1)0. ARCJ::-

DISPA DO 
l\L\.CEÍÓ, (ASÀPRESS)·:...: KoÜcia

, se nesta capital a· morte elo ·Secret{v' 
:!rio Geral• elo. Arcebls1>ado, Hevmo. )?e. 
'; Jos~ :Bernardino ·'souto. 

E S P 1· R·ft O $ A N ,y O 
Il'íS'l'.~ LAÇ.\0 DF. .. EMISSORA 

Vl'rOIÜA,- (ASAPRESS)- Será jns

. tnlaàa brevemente na cidade de· ·ca
··cl10efra ·cfo itapeinirlm, a. maio!': c!dtt~ 
: de d.o·· Estacfo, uma ésta-ção · radio enlis
sora. 

PAR A' 
JOfiXAL 4lIE YOLTA A CU\Cl;'LAR 

Bjl:L)i:l\I, (ASAPilESS)- - Ó jornal 
"Imbarcial '' qua· estaYà ,su~nen.so~ __ vpi .. · 
.tou à· cil:culaçãci, tendo .3i<lo bJ>Jll t'e
cebido. pelo ·publico. 

PERNAMBUCO 
. CHEG;\;DA no );)'.'U{O. SR. D~ J.\.UlE . 

C.Uf:\.RA 
RECÚ'E, (ASAPRESS.) -'-·S. ·EXé\a.' 

Ro,·n1a. o Sr. D. Jaime óe ·Barros· Ca- · 
mar a, viajando·. em avião especlal · ·da: 
Fói-~a · Aerea Brasileira. · chegou rlia 
26 · i esta crepitai. Ao desemt,ir,i11e ,do 
Exnfo. Arceblsp'o Eleito do Rio de .Ja· 
neiro .co.mpareceram as· mais.altas· àu-

. toridades eclesiasticas, ciyls e ;m!Jíta
res e grànde numero c1,ccátcÜcos. 

'J'R.F,~IOR DE TERRA 
J:EC!lo'E, <ASAPRESS) ·- I•'ói regis

trado dla ·2G·. ni>ste Estado uni libalo 
cisniicô, n.urÍl, raio de·oiténta· qui1Q111~

. nos, sendo s_entl.do nos mun)clplÓs ·do 
.Bezerros. São Caétano; Bom Jardim, 
Caruarú ·e l3ÓnitÔ. 0.at>àlo duro~ por 
espaço de três s,:gundos, .· 

COXOECOR,UJO:o.Ai,M1ni-S·rE '. 
JON,\S. INGRAX 

RECU'E. (ASAPRESS) ·_ O Minis
tro da Marl11ha, quando nesta· capital, 
f0.2· ~ntrega_ d.a in~ign[a_-:da 0rden1· .110 

Merito· l'ia\"al ·ao almirante lngram. 
A cerlmonta, ·que. se reaflzou' a borclo 
do ·.encoura,:ado .. naciona.1 ;,São Paulo". 

'foi â'ssistfda pelo lnter.\"ili.t.c:tr·:-·d:ef$!.e 
J~stadó, si'. Ag:ainenon de· lliagalh!lea e 
altas ·Pa.ú;:n~·es' (llilitai'es .do .l1ra!3il e 
dos gstâil:os. llnldos. O ;:,.hn.lránte Aris- ·. 

· tides GriHhem· pronunciou elo(Jllên:e 
<lis~ursq··.,·rté.Ssa.· ocasião, te11do o êOJl-- · 
<leéoraclo . agraclecldo ·à . homcnag.,m 
que üie foi prcsla<la', . . . 

PAR A NA' trabalhos ele cons.trqi;ãó. <lo Pala.cio a foi."· <ln ·.rio .J\facié i PrP.iudieando . 
. Arquic1,iscopal, ,111e ticará situado·"º enorme,ncnté. a· ei-,tràda .<la .llàrra. 'I'o- · PÓXT.\ GRO.SSA .. (ASAPllE:SS)· 

tctT<"!1lo ün<1e ~c-.enc_or.tlra_.o ·cdificio da· das as·:·_ 1'>1~_qviclB:ncia::f jâ.. f.oran~ _to'ina:d}l~s. Com ·a pl"es,úÍ.çà · de alta.S àút"oridadéS 
Oit·ctoriu. CcraJ.· clo.-Sautle:-. .aCin1:· d,e .que esse·. acoi1tecimel1fr)··. nã.o civis é rnJllt"aT~1.-· reatfa.ou-06 o, C.on• 

lrn.\.fLST.-UÚ;~•ro lll·;· \'EXÇÍ~." . 1·enlkl,;i>rejudic"-r.a yi<la ·economica. d~ p;re~so .dos"'.Solic;tadores (]p l~stado <lo 
:t1i;::\"·1rus gran(lé·_:parte db·munlci"pio~ ., -.· ,.-ParaÍlá~ tenilo si.do :3.pr'ci\1a~o ·uin n1f!-

GiH.,Í.XI.-\, · r .\SAPr:i,:':,;i;{ ~· o ,Co.n, · ·, . mortal. a ·ser.- dirigido ao presidente 

j 

De palha em palha 
il.E CUNSTlfOI O SEU NJNU() 

lcrd_l• o a&hio es.mplo d• Nat1n.eu1 •• deita. 
eiratulo •tsat.uimeut• urn4t pan~11t• mfnht'lio c•d• · 
nt~•, coll'I Jeciaioc • eon•t .&nda. • formar.A com · 
,,~,cura.raça para et ou para u• ••u•.·•em .. rô1ç• 
rt~m •ur.Mrldo~ u1n pa~6tio e.el"llfl • a•rantido. 
Vil conauuludo dude ji -....u futuro. Na Capi
t.afi:aaçlo o tempo é OUfO. Com.ec. boJ• m•rn• 

, • 1anhar tem·ro, capit11:lbando •u•• t:-conoml••• -~ 
lr,spetoriu, e Agéncia1 nas prillcipai• cidade, do 8,-a•lt 

[ROTICIAS D 
R.I O ·PRETO 

F~STA DE NOSSA SENHORA DO 
MONTE SERRAT 

Rc:1lizou-se na Paroquia de· N. S. 
do SS. Sacrameuto na Vila Jllacem> 
desta cidade, a. resta de N. ~. do 
-Monte Serr.at. No dia 23 do P. p. 
teve inicio a novena· para a· festa em 
lournr de· Nossa Senhora que rea11· 
zou-se no· dia 1 de agosto com .gran
des solenidades. Pela m&nhã fnram 
celebradas va1,ias Missas e destn-
Luida a Sagrada ·Comunhão aos fiéis . 
À tarde foi organizada uma impo
ll·ente: Procissão que percorreu as 
principais ruas daqt1éla Vila. · 
QUERMESSE EM BENEFICIO DA 

NOVA PAROQUIA 
Réal'zou-se no dia 8 do corrente, 

uma quermesse em beneficio ela. l'a· 
roquia de Nossà Senhora do ::J::l. 

. Sacramento.. Esta quermesse teve 
inicio no dia 17 do mês p. 11. e foi 
promovida pelo J{e;vmo. Pe. .lo!;é 
Joaquim Gonçalves e com a coope. 

· ração <)os paroquiaüos da vila. 

O I NlERlôR 1 

tada a construção de u·1n orfan~to 
que conta com a franca colaboraçao 
da popu!açãó desta c.iclacfo. Essa é 
mais uma das grandes obras ideal1· 
zadas pela Revma. Irmã D:nfz, t-;u
perinra. da. Santa Casa e terá uma 
escola profissional para menores 
abandonados. 

CONGREGAÇÃO . MARIANA 
Logo que a Congregação Mariana. 

clesta cidade te've conhecimento . da 
noticia do falecimento . do inolvida v.êl 
Pe. :1 rineu Cursino de l\lou.rá,. pelo 
seu presidente sr. Joaquim ~loreira 
Barbosa, telegrafou à digna F. C. 1\I. 
Estadual apresentando suas condo
lencias. 

Foi lançado em· ata. sentido voto 
ele pesar, tendo-se- ·conservado a 
"secle" fecharta e~· sinal de. luto. 

I•'oi celebrada 1\lissa de 7.0 dí~. f 
far.sc-á. realizar a de 30.0 dia. 

CATA N D-UVA 
APOSTOLADO DA. ORAÇÃO 

.. , .variu.eil'l) sqlitario, com .. <lohn Kt;Úbi:,onpll .. - ,'.tMÇ, · · 
Leg.i.íp de abnegados, com Jamc.s .Eilison. - APA·, 

OBERJ.JAN - Porta fechada, com .Ubertad Lamal'que, ,-,- R. 
·. .Traição.de·irmao, com Jto~rt Stark. - APA. • . · . .. · 

selho Aclrninisll·"tl\'I) (l<>,i;)sla<ló·apro-'. "M'I.N A. s·· ·:o E"R.A'J· s· Gettiiio'\·argas,.])leiteanclo a v.lt.al!ci,,-

. 

·.!- · _·. vou--o:. ~,r,Jje_to·· de:· ,h"'cr~·-t·p -:-lei ,-da.-~·iin te·r,,:._ .. ··.-. :i., --, .:'. · _:,. ,., . ~. ..-- · . _',, . , .· ·: _ · -.- . · _. · .. · .: d ade. _e rlirei~o _d.e_ :exercere:111 a·· -ifroJi".s-.:· · 
·'\·1~ntori:1' fcd~ra I reajust.antlo·:: os~·vBn·..;:: l>(~)i~(~,'-j~J.{ :~ .. l,:.\''í".J\:».ô:. _t.~f ':{tÓ_.,.~' ·ªsão .'.~eiÍ1 ioci,i:S;:.·as ·.coma_i-cas· :-do ·Esta.d0. 

· ;c1mentos do f11_n_ci,jnalis1ü0: 1>_ubfíco ,:j.. .:_:_ .. _. _·:·: ~t~I!., t;_llt!~~?fu._o·~·· , . · , ~··' 

A PAROQUIA DE N: S. DO SS. 
.SACRAMENTO E AS ASSOCIA· 

ÇC>ES RELIGIOSAS 
A Paroquia t·ecem-iústàtada · Jà 

·conta···com todas as suas•associações 
rel'giosas muito bem organ1zaC1as. 
O Revmó. P. José GonQalv'es · tu<io 
tem feito para dotar a sua· paroquia 
com uma vida ven!adeirani.ente 
apostolica. 

Foram eleitas na reuni('io realizada. 
em fins de julho p.p:, para a: renova
ção da diretoria para o exercicio 
atual: Presidente· e ·vicé.presidente; 
D. Aclelaíde Devoglio . e · d. Isaltina 
i\Iartins; secreta1·ia e vice,secreta
ria, · dna. 'CaciÍda · Figuefr~do e t11ia. 
Aracy Correia; tesoureíra, e. vice
tesoureira; dna. .Anita Patriani o 
clna. Albertina Hibefri>. 

ODEON -:- Sala Azul - Fala Manilha, com Llr,-a ,Nola.n . .,.. JP-.4 
· .. Rapaz· .decidido, com Joe E. Brown, - Al!fC. 

saia Vermelha - Sempre tua. com, O\!ana LJurbin.; -'-- ·APA. 
Volta ·ao passa.dó; cóm John Howard~ - APA, . . . 

OL/1,IP.IA ...,. l:ihetr®,k llolmts cm Wa~hJngton,. com Bnsil" r..atl1bo1tt, 
·O segredo cto_professor,.com Nailcy Ke!ly, ~ APA. . . 

PA·RAlZU - Sargento York, com Giary Cooper. - APA .. 
Cumpre o teu ,dever, com Robert Young. - AJIIC. 

PARAMvUN'i' - Amcla seras mlnha, com Lana Ttll!liCtº .. -,.-'-. D 
· Emboscada em alto mar, com George Murpll.y, . ..;,;,_ .,tlJ:fC. 

PAJMTODOs·- O jovem Mr. Pitt, com Robert Donat.,·- A 
. Espiij; .Iacinadorli!., com Boris Karlof!. - AMC., 

PA.ULlSTA '- Piratas .. no prado, com Tim Holt. ~ AllIC. 
Duas .semanas áe praicr, com Bing Crozb;,. - A .. · 

PAUL.lln'ANO - Em· busca de ouro, com Charlio Chaplin. - AP A. 
. Escrava dos acuses, com Chestes.Morris. - R, 

·· PENl'lA.:... Madame espiá. com Constancc Benctt. ~ AMO. 
Namorada do colegio, c.om Ruby Keelcr. '- AMC.· 

Fl1U'J.'1NJNGA - Agulas de fogo, com Prcston. i''ostcr. - AilIC. 
Ciclone de- K'.a.nsas, com Don Red Barry, - AMC. . 

,rn;c. 

REC1l/,:ZO cCentrO> ...: O morro dos maus esph·itos, com John ·waync, - atá( . 
O cavalo justiceiro, com Robert Livlngstonc - AMC.' .- . . 

RECREIO \Lapa) - bargent'l Y:irk, com Gary Cooperi ~ APA 
Bandoleiros dá estrada, com Richard carlson. - APA.' 

REX _. casei-me com um anjo, com- Nelson Eddy. - R. 
Mister V. ·com Lesl!e Howard. - A. 

R.JALTO - Pinochlo, desenho ele Walt Disney. ~ A; 
Idolo, ama.11te é,heroi, com Uary Coopcr. _; A; 

R:01 AL - Agi.tias de togo, com P1·eston F·ostcr. - AMO. 
· Ambição sem freio.~, com Richal'd Arle11. - · AMC, 

ROBARIO - correspon~ent.e tenomel)o, com Bob Hopc. 
ROXI .....,. Clube dos li1ocentes, com Wil!Jam Holdcn. - R. 

.·s11enc10 de medico, com John Hall. - BPA. 
SAN1'A CECILIA .,,-·o Joveni. .Mr. Pitt, com rtobert Donat. 

Espiá fasc1n~dora, com Boris Karloff. - . Al)fC:. ' 
SAN1'A HELENA -J3ambi. desenho de Walt Dlsney. - À.. 

Na1norad!nhas ela: Iuzarca, com Glo1ia Jean. - APA: 

R 

A.. 

SANTO AN7'0NIO,_;_ Clara.o no J101•izo11te. com Fred Mac ·Murta)', ·-· R; 
. Sombras do passado, com Cor..rad Veldt. - ;'I.PA. 

· SÃO BEN1 o . .,,- Mulheres com azns ,com Anna Neaglc. - APA. ' 
.. Marujo intrepido, com Freddie Bartbolomew. - FJ 

SÃO CAE7 ANO .,.. Clarão no horizonte, com .1"1·ed ·!\fac M:urray .. ~ R. 
Luva perdida. com l•'ranit Morgan. - APA, 

SAO c:ARJ..OS _.,.... Correspoo<lente em Berlim, com Vlrginia Gilmore. ~ Al'A. 
Tarza1í contra o mundo .com Joh1111y Weismullel'.,·- A. 

SAÓ GERALDO - Tarz,w cont-l'a o mundo, com Johnny Wéissntull~r ... -·~ .11. 
·Na.senda dó crime, ·Com Rochele Hudson. - AMC. · · · 

6AO .JOSt - basei;me com um anjo, com Nel~ori · Eddy: - .R. · · 
'Bambi, desenho de Walt Disncy. - A. · 

·síi.O .LUTZ ..... Encontro com t F'alcã:i. com George Sandcrs. -· APA 
Na.morada. do colcgio. com .kuby Keeler. - AMC; · 

SÃO PAULO - Bonita como nunca, com Fred Astaire. -·APA·. 
Soltelras·ás soltas, com Rosalind Russell. - APA. · 

Slí.O PED.RÇ> - se.renata azul. com ·men Miller .. - II.. 
Piratas:no·prado, com Tim HnJt. :_·Al'rIC; ---.--....... .... 

UNJ-VERSO - Um cavalheiro ci,, sul. com Frank Morgan.· - A 
·E.spiii. fa1,cinado1·a ,com Doris Karlof!. :,... ,AJ,fC. --·· 

7'EATROS 

BOA VISTA....:. Companhia·Pa meirim. -·Rc·--. 
CASINO ANTARTICA ....; Companhia Araci Cortcz, -- .,r .. 
SANT'ANA - Companhia Walter Pinto. -- M. 

. . , 
EXPLICAÇÕES DAS COTAÇOEs' 

A. - ACEITAVEL - F'llme que po~e irer visto,:pç,r .. tod_os,,emcora.s~;11mr•-
. velto moral. .. . . . ·.. . . .. 

B . ...: BOM .. Filme que pode ser vlst.Q.por tc;>élôscpm· p'~cívêitcí".morai. .. :-- .... 
3.P,A, - ~OM f'ARA ADUT,TOS - l"ilme que Poâl:)'ser Visto com P.l'O'i'flt~ . 

moral tão someuie oor adultos, ,. · . · ·.. ': - • .-:··,":,'· . · 
,t . .M.';. - AOl!ll'I'AVEL MENOS PARA CRIANÇAS . .;,.·,Fnm~ que pelo .m·1·edó 

ou cenas iJOde 1mp1·ess1onar o· µubl!cci infantil, · · 
.... P.,<.. -· AOE.l'lAVEL PARA ADULTOl$ .... f<'ilme que pode ser vtsto tã(, 

· s9mente P9~ 'adultos, emt>ora sem proveito moràf. . . . . . 
R. ,.., RES'IJtl'l:'O -- Filme que pelo enredo ou cenas deve -ser estritamente · 

· l'eservaclo a iiesf.oas · de sohaa forinàção moral e religiosa... ' . · · -, .. · 
D. _;, OE$ACONSELHADO - F'ilme que PClâ i;i·av~ ·mcorivci;1eM1a. OQ cüreé.ú 

ou ~enas, del'e ser e\'ltado PlC qualquer r>úblicQ. ·· · · 
M. - MAU - F'\lme prejudlclal para qualquer public·o. 

NOTA: 

lf 

·vil ;:;oiallo. O~ atiili~n'lo·s· vi"p;oi·'Ú/i<,· ~ .Cl•,.f,(~. HOR.tZO~T~. (AS.\PRESS}. 
partir- d~ dia J.o ·r1~. ~et.Cmhro."- na_.pn>_... .__ ~~;~\i.ciâ~ p.t:1;1<fr~<J·ent.~:s·· .ciO. m·unicj~~ · 

,porção de 10" por ·cénJo .e 20. por ·cênto~' ... ))iO, <lê i-!atroc·ini_o infoim~nl ·que, :,.no 
atingindo t~dus :i_$ .cn_t_·reiras qu_e __ iÍlte_-- <lia. 19 ._<lo ··co··rre_nte rnêS, foi ,encontra-'. 

_gram o quadro unic:'ô dos fi.inclO.úÚ.riós' elo ·uo,'f'io Santo Ati:ÍQnio .t.Ln1 <liama·n-
estad1wi~." ·Je pesiú1<lo .. 10-. quilate.s. · de- L)~lissim,t. 

.- e rar~_ col_ora~:ão 1·osa'. ,('\_ prêciosa _gc
má. que foi eticont.J·8.rla · 1)or dois· ga-· 
·rimpeiros. frmil.o Botel110. e. Ore eu· Ko
p;ucira,: {oi an,1.(ada cm· 1-10·.mil c:·µ, 

RIO GRANDE DO SUL 
o l•'ltl() 

l'Ot:TO ,\LEGRE, ,(AS.-\PRESS) 
A ~.empcratura mínima. _r ..... gistr~~la, 

:;11csta capital. nn presente,· onda. foi 
·tl.!-i 7,;w hora:-; d~ m~nllã, do din. ~-t h.a· 
,·crHlo o tcr111om1/tro -marCaclo, c?:iltâ~>.· 
quat1·0 graus aliatxo d"e zero~ A tnaxf
mn foi às J,) horas e 1.U n1i11uto·s,· co1n. 
l I gTalle .e 11ove tk1.:ímos. 
CAIL\\.',u;,\ IH:: p1,;nso',,.\1,1.1M,1Jts 

O(,'l(.;1.-\lS 00 Ult:GU,U 
LI V f :,\ JJ J<: :s;Tu, ( ,\.S,\ PRJ~SS.) 

.Afim tlc inuug·tiyar a Ex!J-osi.;.:ão da,_ 
Citlatlu ele n.l\·cra, chc:g:ou a,"_ e~tú _cf .. 

zeiros. 

CEAR A'· 
"·'º l•'.-\l',~;n Ct.:Jtso úr:: ESPECt:\~ 

LIZ.\Ç.'\O !\OS ,ES'l'A 005 li:\'lDOS. ·. 

F'ORT,\LEZ;\,, USXPHESSJ ~ Vá-. 
rios medico~ ·ce-arenses .scg.uiT·ão _br,~ .. , 
Ye111ent.e para os gstaclàs--Unidos •. 011.<h~ · 
frão fazer um ctú-so ;.de espocializ.:1.• 
ç;_ão. 'foclos .1;-~~~(,:s médi.CO.s íôr•\.m co·1 .. 
t.Cmpla.do.t. · co.m hÓisi.u,-,·· .. de· <:stutlÓs da.

.\las 1,'~1o· Sc1·1·iç·Q Bsladti~l de Sa~.Jc 
· Publica.· · · · · 

QUAL 'E' A .MA1s·· VÁLIOSA PRENDA 
. QUE··.· A NATUREZ.A: "OS PODE · DAR? 

E' A SAUDE ..... . 
Entretanto quanta gente, acabrunhada pela dor e. pelo 

sofrimento, desconhece -a. verdadeira alegria de viver! 
A· Sifi!is, muitas vezes, origina males torturantes como: 

Reumatismo e inchações dolorosas nas 'juntas; feridas, chá~ 
gas e ulcerações 11a .. boca, no ·nariz ou em· qualquer orgão; 
dormencias, pálpitações. canceit-as. zumbidos nos ouvidos e 
outros sintomas de circulação defeituosa do.sangue. 

Escolha, hoje mesmo, para defender sua saude; 'Um· te.· 

AC. R,.E 
J_, Fon:,,r EMB:méA~-~s to ,TÓ~n .. 

l>ADAS DE 1,AT,JJ)X: . 

nro nn.Axco. (AS.\.?RFJSS), ..... Em 
entrevísd concedida ao. repreMntan
tc elo ··Asn.1>rcss". o gerente de uin 
llan<,o· decl/lrou que. ·o íi1Jané.iamen tn 
j,, feito Aos seririgãlistas atinge a 
:rn milhões ele cr1t'z.eires e que éom a· 
chegada de noyos solda'Clos eia borrA• 
chá es])era. qu·e essa cltra··seja aumen
tada,· Referinclo-se à pro.dução do la
tex-, o sr; ~Plin·io ·Barreira declarou q1,10 

"já (oram c:mbaréadas 70 toneladas ·des
se produto, adíantan_do que essa .ex
porta~ão aumenbtrá consiclerarelmen
te log·o c1ue ag aguas dos-rio~ suba·n, ao 
ni\'el normal. 

o santo sa·crificio da .missa 
em . condições c·omoventes 

CACHOE,IRA 
FESTA DA SANTA CABEÇA 

l\Ials úma vez reulizou-se ·110 d'a 
15 do corrente, a resta em honra da 
m :Jagrosa S:rn t.a Cabeça, l'adroeira 
do -bairro cio mesmo . nome. 

1-Iou ve novena solene na J\latri7. 
desta cidade, send(l no dia 15 leva
da em piedosa romaria, c!urante a 
qual foi rezado o Santo !tosaria e 
·Cantaram-se varios h'.nos. 

,;. c:hegada foi celcfH·a<la. a Santa 
1\!issa. · Ãs 10 horas houve tilfssa 
cantada, tendo ocupado a tribuna 
sagrada o Revmo, Paroco. Â tarde, 

·saiu imponente procissão. 
Bem . di.:,t-ante, ao norte da RtlliSia, A despeito da carencia de· trans· 

onde reinam os frios de Siberia .. no porte, grande massa popular com-
norte do oceano Artico. exls~m as ·me- pareceu aos festejos. sendo calcula· 
donhas. Ílbas de SOlovkai. da em cerca de dois mil devotos. 

Foram ilomeados para' fazerem a 
Aqui encontra-se situado wn· terrível festa no próximo ano o sr. Antomo 

cainp:i de concentração bolchevista, pa· Rodrigues Fontes e 'dna. Ca.ndlcta 
rn o qual ha 12 anmr atrás foram· man- :Mendonça. 
dad~s varios Padres lituanos, entre os ANIVERSARIO 
qua!s o Exmo. Mori.s. Teofillus Matulio-

· nis (atual Bispo de Kaisedoriaai na Li.; Completou mais um ano de pfo. 
tuania.l. E$fameados, fracos, wrturactos ciosa existE?ncia, no dia 16 1cto cor, 
pelo frio f:lram mandados às ,flofostas 'i-eute, o nosso estitnaclo Paroco 
para os · trab~lhos pesados: ·corta.i:-. gi- 1\!ons. Dagóberto . Palmeiro de Azo.-

. .gantescas ·a.rvor~. carrega-las. 'Qua.ndo vedo. 
rcgressiwam j;í. cansados às suas· bana- S. Excia, [oi grandemente felic1-
.cas em vez de a.proveitar · plenamente ·tado 
o descanso merecido, 1evanta.va1,11-se um Pedimos a llr.us para que o con· 
por um e às escondidas subiam ao alto serve por longos anos. 
da barraca. Os guardas já haviàm se SANT ACASA · 
.retirado pai·a 'repouso, e assim· os p1·i- As obras do novo pavilhã~ cirúr-
sioneiros aproveitavam com ma.ls segu- . . gico, são de grand.e vulto, e estão 

• ·-·• 

medio de:§J~nQS_â; 
rança. .o esconderijo. Em .cima. de uin recebendo o revestimento 111terno, 

·. ca.ixão havia ·uma. toalha .. estendída pa~ · devendo ser brevemente !naugura
·ra. servir de altar. Do ,fôrro · de velh.os . , do esse pavilhão. 

. paletas tinham !eito algo, Jl!(-recido a .· , Pava O p~qximo ano já foi proje-. .- · ... -~; :, ; .. "';. :'. :·;· .. : . :· : 
paramentos Uturgicos, -- est.ola., cai;u-

PROCISSÃO 
Jlealizou-se no dia. 8 p. 11., com 

bom acompanll.liménfo, uma Procis
são - em louvor . a S. '.· D9mingos, · 1,a
droeiro da nossa cidade. 

EXPOSIÇÃO DO SSMO. SACRA-
. MENTO 

Parn implorar .a ·.Deus o término 
desta. guerra, e por .dete1·.minação do 
Sumo Pontífice. esteve o ss. Sacra
mento exposto em · nossa lllatriz .no 
c!ia lõ deste, elas 13 às 18 ho-ras, ren~ 
do às Associações Religiôsas locais 
efetuaclo a sua visita em horas pre
viamente marcadas. 

MELHORAMENTOS 
A nossa cidade está de parabens 

com mais dois íinpÓrta.ntes. melho• 
ramentos, qual' sejam o aterro já 
concluído e embelezamento· da var
zea do mo.,S, Domingos .a cargo:d~ 
Prefeitura l\1unleipal, e. a construção 
do .muro de. arrimo na rua S. Paulo 
já iniciada e a cargo da Estracla Cle 
Ferro Araraq_uarense. · 

MISSA ,CAMPAL 
Realizou-se <lia· 14, nuin Centro. da 

Cátecismo da .zona Rural, a cargo 
dos Congregados J\'larianos, 0' encer
ramento àas · instruçõe_s · r~iosas Cia 

. atual túrma· de cr~anças. . Realizou
se a cerimonia com uma 1\Uss·a Cam
pal, celebrada pelo vigário local e 
assistida .Por· toda a .. população da 
red911deza e· duránte a qual foram 
distribuídas 75 Primeiras Comu
nhões, 

Encadernação de luxo? 
Oficinas gráficas do 
LÊGIONARIQ S; A. 

Rua do Seminario, 199 

-' vanos.o especifico/para o .t'rat-a~·en.to ct-~~ ~i~~~~~~·;;a~·_.-J'.0 ;~a11rl~~
que · age como anti-sifilitico, anti-reumatico ·e como tonico, 
sendo portanto· um medícam:ento qú~: .. fàlé.:úqr ·múitos. ' . . . . . 66 E C 

la,; de JatasUnhani feitoQ cal!ce e a 
pà terut,; ele uvas -secas que lhes ofere- . 
cer.am · os fiéis, expremiatr vinho; a. pe

·qúena lampada de ·querosene servia.. em 
lugar de velas. lt. ~ssim no sítencio de 
alta. noite os servos do Sénhor rezavam 

OURO· CAUTELAS DO MONTE DE SOCORRO 
- . JOIAS. USADAS E BRILHANTES :
Compro pagàndo · os melho1·es preços. 

Rua Alvares· Penteado, 203, 
3.0 andar - Tel. 3-7720 - DEL MONACO 

a Sant2.·: Missa.; 

A ºo~~ .. ~.~.,~.º s Indicador Pl'Ofissional 
Pra1:a <fase, ~~ .•. 2,0 anoar. .•. SH!a us · ...,.----.,-:-... -:-.--... r'"!'-~-....... - .... - ....... -.,.....,.-'"'!'",....--.... --------------

Dr. Plinio Corrêa, de Olivefrà M .. ···.:.E .. ·.· ·.0.1 e.·'· º·· S J)r~ Celestino .Boúrroul 
. Bcs.: l,go, S .. P~ li.lo .. 8 . ...:.-:f.~1 .. · ·:1-Z622 

Hua (Ju.11it1n<1 l1ocà1u\1 it, 176 ·· •.. 3.0 
Arlíl>li _ :;;,rlà··;;;.•-;r .,;.,i,r·et: ~·7:i70 Con:s.1 .. R!la t Oe. Abr~l, ZU. 

Dr. Vicenté .de Paufo Mclifo · oa1u .a.a r. boru,i . . ·.,.,•,,.·. r· .·_,,:.,. ------- --· ----------Joviano 
e 

'f e 11 .e s: 

,J. N. Cesar Lessi; · 
A1f,~1,:,;1dn• 

t!llni<',i°' ~l~dl;.-,,- ·- · l'iillen-;,,i,•e;· 
• • .• 1R11ht# ·.x .. 

Dir(•f or do:· '1Su'1in'tl•rt4; ·vun lti:ué~l'tté• 

·Coas.:: H, ..... ~1;, ,-coQ.1, 31 .. - <;.o .. andar,. 
A·i,:i ru;· ii'1 -, 'J'el. 4·850 i · 

Dr. Camargo Andradé 
J>uonçiui· d• · t!'1n~ornà - l'arfoa 

01)6'1'1t\:ft ... 

Da Benéftalenilte t-ortoirue~& • .,,. 

RA 1 OS X -·---------------.-
Dr; J. l\1, Cabello Campos 

ilUtUl(;O ttAIJIULOUUfl4. 
lltltlh>•Ulai;-nliaticua - 11:llllntes 

UadlulOi.tcua a aomlélllo 

EN.GENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
\ ~nCeubclru Ai"qnt.fet~· 

:Ar<iultelura tel!glns,._ eolÍ!gtoa, resl• 
"enclaa coletivas 

nua Libero t-Íiidar0,<f61 ..; 6/IÓ Pàulo 

D EN Tl S TAS 
- E importapte ciue o espectador não. se cont.r:>te cr,m a simples cota• 1 . 

çâo lio rume ou da neça do teatro, ma~ que- .. Procure eonhecer· peJo 
rnenoa .a,liiuns· detalheis da crttlca. l~Ul Ju.stlflcará.--m'•'\ cotação. que 
afirmada. ,sem nenhum comentaria, i,oderá PI••eeer mJusià1· e .. so- . 
bretudo, .com a. leitura de uma -inaUse · Que põe ,em relevei os .;ele- .: 

··.·i;-,o. <1, rnsericorula,. i3. ,. l,aln. ,_,. Ues.: A_v. A~'léf ... Urnn_ca n,O·· -8_~ ·: .. 
t . '4'él;;. 1i2'6siu · 

Ma1ernld11<1e de !:!ao t'au10.· 
~ons.: Hu..-· Senador ll'élS6 .o.o lfli· 

Tél. ~;214·1 -.:.. ua, M As 18. :horas 
.Res.: L-tua ltarael ae Harroa, 01 

· ·cnns.1 ttua Marconi, 11•' t.ll;C11r1cto 
·euteun • ~.o and .• 'J'e1.1 4•066ó 

Uea,f ttua 'l'upt, 6113 ... :L'et.1 6•4Bt1 
· São Paulo · Dr. <.:arlino de t'aslro 

t •· :'·;,:··,,.·:·.-'. ,.· • .,,. 

. nientj)s ax>ns e maus do rume o espéi.:tador . µouco .·a- !lduco,. educil.ré. 
su~ tonc1encta e apren~ei:á._i1,,Julgar por si mesmo os outros filmes 
que lhe rorem .a.présent:ldo~. · · • - ' ·' · 
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.. , .... 
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'flOMEOPATIA 

n·r. liezende .l!'ilho 
Con•.1 l:t. Senador iret~õ. aos, 7.o ... 
andar - '!'el.1 3•0889 - Oaa ·15 

àa ts boru, 
Be$,: A-venlda Ur. Arnat<Jo, 111'1 

- ~1.'81:1 6·29l!li -- . 

.Pelo curso de · aoutorttdo tla ~·aent .. 
dada de ll'lirmaefa e Odont,,logta . oe 
Slin .t'aulo. - <.:;trurglllo Uentista dl• 
µtom1tdu em .1PU - li.& de11t1•1a do 
J,leeu 1.;oracâo de Jeaur, .. tt:111eal•ll• 
da4e11: Ptvot,; <'.orõaa, t'ootéa. Uent&• 
duras anatõmlt18ll 8 sern • b!"hH<fa pala• 
tfnA - Con11ultu '1111 IJ h u e "M 
lli ê.s 111 ltnras - cana.: 1-l. Olrelt11 u 
.... 2,o andar, saiu 7•1A ,_ H<>11.: AI., 

·.Bllrão ·4, J:'lratlcaba, 499 _ sa.o E'aulq 
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.loiffií~l{t:ilJfif r·t o .. ;::/âilli:iltíif ;· :p:e,·iliii; · 
T41vez:.~ãob/bõufi\~~fa>:nó.~/,~ltiriÍos . ~ia' par~: con·c~der~;lia, 

0

oi:\~:~;,o~;'m;, 
anos, ,upia·~~úta;w~i~,;µpty.1ehflrn~n- rec;ídos por tão -longo. e ·denso mini& 
téwen.eràda/.Pii1ci:p~i;&,de\ S!j.o,),~a,ulo · tQl'ÍO .sacerdofa!,.. ''_, .':' \ .' ;;· '.(·'.'.J 

' q1,1e·a',de ·~o~,;M,?~~Jq\'.1:'~l~éjta';I't .. , .·. . · Padre Nelson .. N:orb,ert9Ae ;Souza 
queno;' · l{Qmeni, ·reto,.,;~c)tla. ·.Vl.da . to,'.· Vieira' nâi(ceti' eni Plrassil.uuilg;1;,:iiesté . 
dn. se norteé.vâ ,pàJ,ó'.:lêµiór.de J:leÜs, ·. Estad'o;: ào$'20. ~é ;~]?'ri_l'de ;i~ii/~ez. 

• iacrisolo11:~l\fons, 4Jb~1;o;:µm ·tééoiiro ·.·. seus· estudos•• ecles1ashcos, nos S~fü, 
a:ico· 13 '.frradiànte d,e :vfilfardes .qu·e.éou- · 1ÚirÍos · de :f'itiporà e ÓeµtriL.;!lif: ip.j.• 

, ..:iliavam à,. SU8;· pess(iii/ o-,:.respêito,' o . . ,, N'el)sa,:í éclata., éin~'vil'tµde "ª·º1f . ros1 . ;ran,g-a,, ()rdenarU> isaeercJ.qte· no:dia, S. ' 
' ~mor. e. à. . .ve1ieração.'idó'.Çie1·0, .Mons, . slófes:, inapifestados ena ·J'ieitp . o' de' dezembro d~. 193,9/aJia.cM1'-tr~z~· 41? , · · · · 

Alberto era üníJ1ofoéfü/eon,o: se PO• .... S~minár'J.Ô:,(le/São- PauIÓCf'~(;es-ooÍlli- . stuªr,n_.l'ntaa·. ldf.ie·g····.ê .. nP ... !ªa~.;. '.1'-°e·. /le ... ·.·.r ... ·.· .. to·ª. ? .. ·_·d··,<;.1a(~-.-,,.: .. ,'.ri)l. ·.íúo·.it ...•.• l··,r.s.ª •. ·, .. '. if .....• "º·. . .s. •.· .. eritín .. :ar.·~.-.o! .·.Prep. ára.fo. r. i. () . d. e.··. Sãô.,.·. P.·· .. ij(rl··.~.,'-iq .• º··.·.·.e.:•.t.ª~·to. i.··.m···.-.·.·.pttl···~º ...... : d.· iit····.-i:leria 'dizel';··ec1e1:tiâalicciii,Séu 'cir• ., :dn.»i1,~\}~Ã.i;ità:.'$f/i?ifi}'.'yi~it~4ç,r ,.. ' .,· cr; .. . , , . . ' . , . ". ,, . . • . . . 'VA .. 
'<mio de relaçüés, t<lia /do' 'nfêio. sa-' > :·Ap,õst9}jc;Q,' dê<todos?O's; Setí1m1Wio11 .. Excla. Dom. Jí!s.~ '. dep . 1:1:,sua·. as- .. ~.e-rd~tais, ,ol>jeto ! de especiais ·.· atênçõesi1.:d~f;:sr~; Afc~ijispo;/. ,:~f'Se> ·ao,'•:· 

'ceraotal, nã.ci . era, pequenó,'.'IÍ:e!Íl nele • dé( J3tiµli1~\N lf.i_sê\ C!IÍ'g() _;. Pl'.esidf11, e cenção ªº :só.li o ;Í·qüi~pÜ!~tSpál;.tle: ,~. ·vfuá::? Q; •Exmô .. · Mo ris,. ,Alberto Teixeira . Pegüeno,-' e, no prim~iro . lu~11;r. . 
~. impressão cáusáda por. '.l\lq~s;. AI- . oí·i.enfou-':à,';;refórína .dôS' Senii:nârios: Paulo., Desde' ~11a :o.i·ieµ;içãó''~~<i~i4o~ ·, . . . .. rei ta, .. 0 Revmo. Pe.' Nelson Nórbe;t't'O" de'. Souza , :V.te, irá.. , ' .. \ , ... '.;, 

· 11ert0 era, D1ene>~·ou_>di,e1;sa/ma:s,es- · 1:3r~~tlejr~(.ílêf:eiiaó,se',a,$/.;E~~i!l··~ t~t )i·estou }';e, N.e.ls.01,1;~d~cl,~ç.a~ó\3:'Wxi". · ,. , . , , · .. , , .. ·.:7 , .... ·, ,, , ,. ,,.,i,,,.,· , 

1~~ r~ri~~e\~~~;j~f~~tr~it~i:t . ~~1~t;;t,'~~t~i~~f!t~o~1~J~?ri: ~;u .Je./r!~.!i1.lº .. ~ii,1,tf .. 1.~~f.c'.~t.;/~r:.e~ o·s· _):'R· .. ft· t-m·· ·E·l'R, o·s, ·. TELE· GRA' 'MAS so B R-E·~ o::J DAJlJOO?At\AltJtflf l'ff ~ 
<intre o Clei-o. .Aliás Mons. Alberto cofa:· a.;ci·iaçjo dos(Semi11ários,'Ceíi, tur da Congregaçao. '1"{ar1aµa,dos ·Alu-. · p!, ,.. ' ' · . · lf\t\l] lJ lJU1'J[]J IYJl:1 ! , 

':foi 1·eahhente, o .Pa'i É$p!rfüiaL de ll'!J,l_i•tdo'.Bfasil, São' Piúito; S~oiLéo- ... nos do 'Ginásió~.dó. ;Estado; ·1\iosh-an:·,. ' ,,; ., ' .,,.y '.' , , '. . : •, . ·: . ' . ·. - .<, ,.- ,' . \); .... ',. 
·:20 gerações 'd'ê .P:a,àrês; queAaritgs · ' llQld.o'.·n.· º· R .. i(Gran.deJlO s .. 111; e,'cida.de · dei em toda. s as·~uàs ati\tfdáà:eâ~·niu)ta: ' .< ,: • ;• ·,. . .. . . · . . . , · > ·sido·•"evad.o .. ·.··"". 'lo ·.v.e.' . .nt'o ..• , .o ... ··. ª.Pat.·.el ., 

· · · · · · ·· 'd···1· · · ·s· i · · • do' ·s.;.rv:a•'~r n,;;· B·' j, · ·· · ·d·r· · t · ··d ·1 · ' · .. ·· · s~su. µ11,es.,os. •.pr/.µieir.o. s te- o·,. avia .. o que .. tt'a.nspo1.·ta-v.a. o A1 ... ·cé9is. PD· , ... -
·!01.·am. · ·· .. os anos. q_µe· \1'g·1.u'•º ... · emna· ·.·'·"''.···.""·'.' ....... ·.ª.a,:;,- ... ·.,. ~·e.11cane.pie ª .. i.,e .. ·.:,:•· .. ,··;-.:.. '""' . .. ·s- P 1 . . E'" cl"i.to .. u·.-.. se,.,n.oJ,isp•"o .. • .. :.e.:.i.o .. •· .. ··~·· .. ir.-.:a .,.. · · · · .,... · C · .. d.··· t" d s· E· ·· · I' · · s· E ·· ,. '· ., ·, · d. - ~ · d · e· · · ,.,,,xe.ri,.ni:;.a ., ao· au o Metropolitano, de. São ~aula,: E; · xc...,,. ·· ,, . ., +-
1·io de São. Paulo/:Parece,nos vê-lo ·• . om o a ven o ·. e' . .- . ~eia .. ~eyma. . ; ' xc1a, cmons, ..... rce 1ago, o ' .. a- a· u . ~nta'veV·dO.- ct<?sastr;i o cor- . Révma .. D. José de Affôriseca.e _SUva;:álem. tos ·.n1etro1i.:da:·1'ampaf pri.nc pal 
,ajndá,. no . antigo •rProvhÍClàl", pis- .. o\Si-.. B6in) osf' qa,.~par· ·de' Aio\1;eca . bido . i\-IetropÓJ!tânó. 1:eéónienda ·,aÓ~ i·Ídi>: . têiíi :no: Rio'' dé',:Jàne!to em. . de outrns. gersona1idadcs de·.çiestâque na;- càia ... bs·.·dest1·9ç9~: c\'o:ap!l,,rel . . . 
séando · ereto·>lio -seu qúaftô: a .rezai- e jlilva' a<>i :~6!io,: ariiuiepiscopal. (e . sufragios do'. ~ev'fuo .'Cié·r\). e do~ ;fieis. ·,qGu:,t1,:., .. ·.~ ... :d .. J, ..• :.s.f···o<~xec·;ca~'..·o:,·~.· eiylvtnaf .. ·.'.P·,J .. osé. vldà · bandeirante. Essa.: notic4\,; como · n:orarii,m dois :minuto;,· pára;; . . ·. . . ·; 
0 seu. bi-eviá.rió;, ou .. ori.ei:ita.ii<lo. à .·.pa,. . Mons. Alberto . Teixeir.a P.equeno, S,ão Paúl.ó/fo. j'$.'E)l:çià: escolhido pa, as. almas desses dois :r).edic'adoilc·.·setvi- ~..,,~.- _,,,,, .,,, S todas as 1íoticias triste.<i, ·em· pqucós irls-'. , aci'esceritoü o.'capi~M. JoMii~Il:·.?.:·.;, . ' 

· · · ·" · ·1 · t ,, • · cui·a ·morte tr.ã.-gica causo. u profund.a · 1·a· ··y;,.a··1•1·0 ·a· 1·" d· • ' ,_ .. " d 'd ·d ·1 · j · · · · ·.·. •.·· .. ·.'.,'? ·. ' . .''' .. '.·.• .. ' ... ".··'···'·.· · ...... · .·· t.a·.ntes c1·a do•conl1ecu· nento.gei'.aJ·. E .. ·.o Gritos de ·socori'os,.Jacinántei;,,pa,r,ti;mt lestra do corpo· e ocen e nas recren- · .. · •. ·"'· .. , · e1;a • o .,-,,rc. e.,1s1,a .o, ores a gre a- ·; , , ... · · · · · · · · · · ã · ·· cl · ,.;;_.,;,,,. .. · · · .. · , ·. · ..... · ,,,, · ....... ,.'. c.onstern.acão no .Clero pau.lis.ta; de. 't' d. · · ., · .. · • ·. ó,· d s· .· p ·1 · 2·7 d;ê · ·t· · 'd . .-1··0·:M · ... •·'.1ttot2'i:,-('½SAFiRESS.r,~:.·são conhe- aj;pecto da cidade ipudou córriô·p.or··.en~ · de;tod9g,:qs:Ja,d9s,,JJ,.O.,W, l)S:, .. p...,,,,,,.,..,i-
ções · junto)a9.:ja,r,dim .. Tó,dos;.tem1am que·· s. E;ci.a_- era um ·dos . m<1is ·.·Pr.e, . . . ª!\. o,,ao,,s~u cargo,. oi;. neg G1os .·. ;:is .ao au o, ·• . . •. 'agos o _. e . ;,..,, . '<iicfosi;i{g<l1-à\n6vcis: detaihis . d'o. horrível canto. Os. sinos entraram a: :dob.rar -;m . ; r-0s,·.romo, dos. alunqs; e ·outr;t1U>qi,S:oil~illa 
âo Pe. Alberto,' é' 'tóãos Ó ê~tiniavam Corliregações ·. ·)1.eligiQsàs temiuiitas.. (a) Cônegó Pa,ulo · Rollm .Loui;e;rÓ, · d'SsallJ;re/âo f'·P~SPB" ~da V; · A: s. P.;, fúneral ·e bandeiras eram .. hai,teadas a ' Escolai que ·em '.barcas. ou,it' n!i:do0 foriun.-
-extremecidam·ente';,. Era . Senhor 110 . claros . representantes. ·. . , . Nesté• l)QStO .veio collle,lo a; Pi\ovidên- 'Chancelei~. do' Arçebispá.do. • . . . . .'.:1jO'!j\,làJ}péi'~etam).a,,,vtda, o• Arcebispo . rneiocpa.U IU\S rep;,.rtições . publicás, nos ·nnel:I(a. tam. eJ,J.t.é.para:.o .. · .. ·lilca. h .. < . '; ·,;·.· 
Seminário; como os ,aµ.tii;os Reis ·que · · · ·. · · · · · · ·"- · :fyl'.tJ,1'9pçlitáM a·de. :,são • l?aµlo; S,:, Exc1a ·bancos, nas casas comerciais. Assim :que · ' :' · : · : ·, · ·· · · ·· "'· · \{ ··\ 

!uese;:~!~a.~:ta~ª â)i~~e;fl,f_i~ua.s~:~~~ ;~~ria ;1_;_todo. caso, será imorrcdOU: RE·u·N· IA""O 'º;º CABIDO M .. E.IR. o· ·p··--o····L::.,I. A':N. ·o·· -:~\df~}:~i~::pe~~.!}fâ~~:;\1! ~X~~!. ~~v:!'.15ri~J~:S~º o~~p~tJf A<}~ó:~ .. o ~~LV1M~1Jgif:::11n~A/~1~::::~ . 
:Paterna coi;n qúe O 'Stipenór·· o1Iia, SEDE VACANTE · · . · · · .. · . ' : · · · désta,qüé;,ll~~ságeiJ:-ós'do. ai•ião sinistra- .séca, e Silva para a Igreja· dll, Olorla, . . . . , . - e, .. , · º · . 

. . · ·· . .. · . \. 1 · .. • · . · ·. · ' · · do,',').-./f,:'•· ;.--.·, ,,; ,':. •. , •. ·. nq Largo do Ma~hadci, a.popuJação ca~ ·. mo; (ASAPRJJJSS) ,...;.: cena. d~Jo;·osa, 
<orienta. e fórina · os. suditos. , ·., . '. • . · . :, · . :, .: .; .· , , .À,!;:. ,::9,1)5 :• p1·~cls,µo,ente, .o . '.' Cidada: -rioca movimentou-se. em !'Omar.la . para e impressionantc:Joí'i1ss~Uda})Or:c11versos · 

. Inte1igêncfá;' brillíante,, Óri.eritava-se Aviso N.º 3 · . '· :· .. '. , .. ,1. ,'.- do ;Rli>:.4e .J.anaii-o" ,bateu com uma das aguelr, . Igreja, numa . postuma. holl)ena• alunós da Escola Naval qúé Jir<icurãr.a!!f , 
'segundo unia. 01-todoxia a. toda,· a pro· ·. ' ·Aiísi)n · qu~ na· cidade se teve' c.er- J)elães que; por' ~Ótjvo"'.do :rai~eim~a:. sj#;,:n;u'h),S pai:edlio,. da .Escola Naval, gem àquele 11ue se disúnguiti. por . suas ~alvar ou . pre~tár SOQOl'l'QS. às: .\/itjmas: 

• · · · · · · · FALECIMENTO· DO EXMO, E. t d. · f t · t' .. · ·,1· · · · · · · · · ',.al.;,.··<Í"·;n··:1, .. -".UR·.,::.~is. corp .. os já, foro,m re-· abt•isoladas virtudes. O Rio de Janeiro ··· À.· riossá re.por.tagem. disse ·mu'.dàs 
·-va, atingindo a_Jfei;feíçãô de .. se a1í- Ri,;VMO. MONS, AL.BERTO :e.za,. a.'ln aus a· no ic1a ·que cn utou to ;elo Ex:mo. Sr. ·Dom ,José ·Gaspài• tir.'f4ó's '.é-.-.entrl'.;Ies s. Excia. Révma.. compartilha o luto e a dor de São Pau- . alunos,, a!nd~ sob ·grancte:emoi;.ão:,·,·.,, . 
teeipa1• ào jujzo . da .. Jgrefa., A este TEIXEIRA PEQUENO :!:: .DO toda·: a ·.,\[•quididcesé ·de. $ão, .Paul'.), . 4e Afonseca e Sllva; 'ArcebÍ~po. J\fe:. 0 ·sr.c,D:, ... .-·fo':;éi~àspar.·. · · lo .. ~ isso transparece nos.semblantes.de "Nadando .. com·· todos, .as:· ~Çr!,'a.s'.,-c(JU~ 
31roposito, recoi'dmllle do· que se deu · REYMO. PADRE N ELS.ON · . 0.l!Jxnro, Mons, Arcediago dó Cablrlo tl·opolitano;. de São Pai. o/ deverão tódos, ,poi~ calou. profundamente·. no: es- , me cre, l)OSSlveL e!;lJm,gar, J>roc.ul'e_L,gyo•. 
çom· a. condenação dê· BÍ:as~ac," au.· NORBERTO DE 60 UZA ·~fetropólitano/Moris. · Dr. .João. Ba- dobrar a· íi~ados de tr.ês.' eJU .tr'ês .ho- ·- * pirita. publico a,,noticia das lmmaravei,s x:mar-me, do av1ao que 1a esta,ya,:~llb~ 
toi· de um )ianual. de ·Saúada Escri- tisià.·Màhius.'Làde)ra., co1ivocqu 11mà· ras, entre, sci.s e dêioit.o, 01,as;-0$,)Ü· ., , .e:._:- .. ; .;,-, .*:· *:· . ·.. . - . ! . perdas. :n, José ta,mbem <ira inulto que- mcrgido: Vi então, que um: ·l;ldme.nte 
tura eivado, de ·mo4tirnis1uo,. Era VIEIRA reunião. ~trªordin. aria. de$~it. .. co.rpo· nps ,das lgre}.:1.s l\f~trii. ·,, Ora.t-Oriós . . ; R.1,Ç/:;27 f.(~$1"t'>RE::)Sl. · -'- . Apenas .. 3 rjdo no Rio. onde. lhe devotavam· 0 uma !11Ulhér, abraçafios v~ajn~en{'mi• 
· · · · · · · · · - · J ilt t· "'· · · ·· · b d Â pà,ss{l;gl:irofA..afral'~,rt:t·~e ,nl):smlstro ocors maio1· respeito .e .onde lhe conheciam as nha direção, O homém•:nadâva{~ a. 
~ntão Mons.· Alber~p . professor no , De ordem '10 Exmo. e Revmo. Moüs,- :,ra.çao ec: e.s .. ~ ,ica:,~.:cuJo enc.argo,pa;;, . JJÚ licos e. semi-pú)).!lçps, . ~:.· rq,1i- , . nli" d h .. . . "c·ct d virtudes caratcr!sticas de .. sua' p~rsona• niulher' .pârecia· desfaJeéléla'em)eus,.:bp...: 
JSemiUarici· de Olindà, •Àddtava-s'e; C.0· ··r),·. ·Jo.·ão Batista · i\Jartins ... La.dêfra-, . sa,Y.a\11,,!l: Jiéar .COJ1(i.11.~o. s,,os :cle.s.t.h10s · diocese, "a .começar. dÕ 1•eéebi1U.el)tO. l't~o:;n:a,;'.in~sl ·,a·' ~.: OJe, com º· . · ,1 ade l'dads. . ·. . . .·.· , ·. .. , · ço. s ... · Eie·'a arrastava çho.·.ránil,o,l gt;.)ta. n .. do · · · · · d . A' .. ,, .. ad. ·• · • • • • · · · · · · · ao.;.·Rib'í qe<· :Jantito",.· que. procedia.. e , .. · , . ... f i · 
nio .. auxilio de estudo v,ara os àlunos, nresictcnte do Cabido. i\leti·oiioJitarip, :.. · 0 '· .rce.,.1sp. · o,:ate·a,.ele1çao· do noyo . do a,•iseí atê .a hora .. dó· sepultamen.. ·são"s::Sa\i:to/': s~.··eres:. c'Bà!bina,. "r,1:ott.a . 'As autoridades c_ompetentes.·desta· çà-- .. por socorro. Em .1·apidas braç~t u ~ao 

. o !II anual ele, 3/lgrada .. Escritura .de COUIUUico ao Jlevmo. Clero Secu] ar. e . Vigài·io. Ca111fohir. E·$sff'reuni/i.Ó q:re to de s. EJcià. . . .. . . ' . . . ' ,, Mul1~;,;!Ari~t(i~·tátfos·,Réfmetti e. nfa- pital determin2.r2m que o. cot\k," de D- . ~r,:~tro · .. dº. :.cásal · .. e. <::nta.· o:'~ ':h .. ~~~.i1r:r.'i}:e 
V/g. uroux; Ejs''.q. ue'.ai>.are .. íle.nova.edi- Ue,,.ular 0 aos fiéis em geral,·· a· tu-. ·se °i:ealfzoµ 'à's.'.:14'.I-Íqrasi d$i dia.:,27,Ü- São P.aulo, .27 ,de, agosto .. ~e 1943. :.jor"S'.él:~o/Mcir.a.,de, Castro. José Gaspar de Affonseéa. é Silva . ri~Ó - • · ' · r d. - nl\ ·· 11 · t·' d. t · · · · chl · e·· · p · 1 R 11 - ·L' · · ··,' ..... ·· · · ,. · · · • , sej?, autopsiaoo: o e.· ói·6o. • d~· D .. Jos.é. ·~· Salve ·mmha • espoi;a,,: rrieu .. ;àn11go, 
çc,ãoº1n í·eto·Vr)stetas .•ed· 'o'.l'se·esunde1êloa1}eºnrt.·a!a~·aossn.ª1~'. 'fausta noticia do falecimento·. tlo :.1i.~6~.S$~~i.\.·i..··s.1.n. ~pa1.~.:.~1·µ·~·-t·'.ª·'1.~.: .. aç·~.·i ... \1~: . c1taª1)1.ccl·ePJedgoo .A·ª1·uee·ºbl·s:.,dmo, .- o.~~e1ro~ . .. ::/;\,:·-: ,:, . '* ..:.. ' f;;i transportado para. I,-reja da Glo1·ia: J:riád' nâ'.> pó,55.0. majs,; .esto,t( baiit~nte¾;!t.,; 

· · · · ·· . · · . ·' . •. . Exmo, e Ilevmo. i:Vlons .. ÀÍberto' '.l'ei· · ' ·. . . · ·"" •. ;· ,. - Ne~se .]oca!, toàa.s· as cla,s:,es soci,tis ·.do o, · • · : , ·' · · •. ' · '. :.-.... , · · · 
~ernistà, Mons; .Al)jérto, .··logo .à pd- xeira Pequeno e do · Revmo. Pàd1'e. exequias·e.tmiorais· .dd ·Exmo: •Sr .. D. · .SEDt ·vACÀN.TE ,.,., · .·· · · , ·· · ·· .· . · . ~io de :J[tneiro se f_ázem representar, ,:e- . P:rqcure! .. suste'ntar,, e11t,ão,•.a).l!_<iµljq1·Ji· 
:níeira visfa !ic1;c~b~u.:o,dolo; · e .clecla- Mlson. Norberto de souza .Vieira., José ,Gaspar: .dé ·Atoi1sêclt e .Silva.· · · ··. .. . · ,~?..::,,27, i*S/l?PRESS) · - 0 corpo de vf'. renciando. a m~moria·do ilustre brasi- · em meus braços .e,coiié!dzi~la/·par,a-,;,!W13• 

· , ··· · , E' ·i - · · o Cab'Ao d. Ieg" o·d · · ·· · Avi.s·o. N.,~.4· •. a•·,.wic.Jp,";•,~:1Wóta.:·.:P;\:Jqsé· Gaspar de · ·das 1a·h~"Rs ·que· ·se··a,wo,;'"'a'v•'mY;de ;i:ou. perenwnamênte: " ste ivro nao ocórÍ-.iclo no Rio de .Jm.ieíro, em. ·.:vir.-. · .. · .. , .· · ;u. · e . 011 1l erc~ Jlara re-.,. ·. -- · · · 1 ... · · · ·- leiro.· . w- ... · - · •·· ..,., -,«••. ·"' ::, . 
·. t · · · ·AI · · · d · , p1·esenta·10· ·du1·ant · · st t· · n· ·d · E·. NTERRA' .. M .-JNTO·. .·.·E, .. · ... ·F.U . .-; .. ER·A·1.s.. Afftmt.. .· ... ciw·e·;· S. 1 .. '.'ª./.c.já.: tet!ràd. º .. d. 0 • ª. via. ) ·'· m'..;., .. Logo ·no'~1·',que•·a··mu'llier··:;á'"es• ~nrnma1Sa"u1 ... " .. ·. gu.n ... s.a .. n.os .. · er101s 11 · ·• .... ·' · e e e. e111,.o e "" n i · · · ·.;.,,. · · 1 "' ~'."· .. ·· "'.- ,.,. ,· .. ,·.,··t· .. 

d 
. -. . tude do acidente q_ue co 1eu o ·av1ao . . ,.. . . . ..... p .d. .t··. ,

1 
., . . . . . . ,J?. •· r,adó,1_.p, ·transwrtado para a g1·e- ,, * . tava .. morta .. ·Mas, ni1o•deuçe1,:·que,ó.-,.~o~ 

:S. San.ti ade Pio.·X 'insorevia o Ilfa- : em cfue· suas ne1·erenrlissimas·· se~ em(:lrgenc1a ,ao seu res1 eu <l.'.l" ons. DO EXMO, ·SR, .DÇM.JOS.t)lAStA~ ·' jà;';~a,t_01Ôrla,;'.rio Lqr:/io ao: Machado. .: RIO. 27 (ASAPRESS) ·oevido' áo · mem escàpas.s~.<Se•com.'·um,dos•;!>rM:os 

;nua! de Bra$sac no· ln dice, cios livros.· guiam para a Capital da República. na · ;\r(!edian. i.
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D faJ~sce?UGenastºpar dd~ A~f-<ins~~~ia.; · sustentava 'o cadivef da; ·1riµlhê,; ê!>I1~t11, 

lJJ·oibidos. · ,. . manhã de boje. · que co i; ::1m os avisos ,segum es: . , " ,, . .:· - . , . · · · · . · o me'u :peito, com o outro braça agarrei 
. . . . .. . . . . . . . . . !Silva, Arcebispo Métrop1lit-ano • de·. Sã.o· , 0 homcm,:.prestes a sub,J1le,gir,. pelil,foã.-

. Este amo1: à Igreja, este '.' sensus i\lons. Alberto Pequeno, nasceu em , SEÇ)E ,VACANTE. .• . Dr, João Batista·: Màrti.ns: L.a1tím,, '<!Íio, ,,27 .:(A'SAPRESS) ._ Os 3 µas- . P,anlo, foi transferida "siné-.die" · a pos- misà., mantendo-ó. as:lilll,: a ''tona.:.,·;-.Ji:le 
11cclesiae'i sabfa l\l.,;>n,s. Albetto co- Icó, Estado do Ceará, aods 30 de a]:ii-11 · . · · .· ·· ' · Jiresiclen, fo_ do : .Ç,!>'letí,d,?. '.f,C:fhfdo_,' '.Me- sa'~:airos<i;.á:rvoo. d:>. desastre. de boje, ±:ºe ~t.· ~~c.· ,~."~:V~~~ib°:. J~1m~ioc1ti:.:1_eq!~.~ ·. fói · o priineiró. a .subir 'para ;t .. eh19af~à.-. 
municiar aos seus. ·alunos, e: e.ca este ele 1875. Fe,. seus estu os pr.epa(a· · · · Aviso· N> 1 · tropolitãiio,•côm,un,..ico;,aoi-JXe;r,illoiCle· 1,:j;~'"Í~çÓ'lhiilcs ::i.!J',.Hospit~.J àe Pl'Onto ,,. ção .. Não .queria.eu qúe; o do1·1>0 ,de,~ua;_ 
Jad1>. sobi·enatural dê sli;i, pessoa que tórios no Se111íná1·io ite l~ortalei;a; FALE'CI M 1fNTO ·· .. DO · EXMO .. E ró secúlar e .Re·gular"e'cao'ír::tiêúi ein. so.~on~;.· onde> ll,ies estão . .sendo minis- <'St;ava marcada· para O dia ·.1.o ·de .se- ·esi'>osa fos,se 11a ,mesrila ·: láncbá,., et.~~ 
mais · âtra.ia · a. amizade intensa e a concluindo seu curso eclesiástico; no REY.MO; · ·sR ... D ... JOSt .·GAS- . geral, as seguiiites cl~t.ern'liriações pa- .trád.S~,,t.Ol\os o~·:.ii:>c<1noS:.. possíveis. Não tcmbr? .. · ·0 ·. INQlJERITO meus. cort:tpaúheil'ós .que estav.am.no. bitr~-
veneração . profunda de quantos .ti- Semlnârio da Bafa. Em companh'a .. PAR CE .. AFONSECA E ra.· os. fun. erals:dc(Sr.'·•Dóíh. ·. ;,Tosé:C.ás• ,_ .. se .êon~e,gú.l,n·#urar ·o· .estado cm qu~. se . co, compl'eenderam: isso,: ·e:. I9go,,'cl!'l-~ 
'Veram. a, Ventura d. é teÍ' sido.seus alu- do Exmo. G Ilexmo. Dom l!'ranciscÓ . . e11co11tram. '· .. ·. . ·. · . RIO ,(ASAPRESS) .:_ I,'or· detemina-. maram outra ,.lancha, ·pa,ra,_,,m<? .·.a.j\)cj~r .. 

. SJ.LVA par de Afónse.ea· e:suvá,.·.Arc~T5lspo .·.· · '. . . .,*.~.·. çã9 das autoridades com~tentes ii f<ii Pouco··depols. ·quando ,chegtJ~i :çqqvo 
nos, Creio que· ao verem S0 ·J}ratear " elo Rêgo :\laia, Bispo Diocesano de ,' N.a.· .• QIJ.ali[Ia.. d.e. cl'e P. ;'.esicle\1.J~ .do Ca, . i\letropolita.no• de···SãÔ .Paulo:·, . . ·, ,,(.,,.;-,,.,·,.' •· - ordenada a . in.stauracão do necessario corpo na rafilpa;. papt·. o.,desem))at~nif, 
ca.belelra alva' e pU1;a de 111on·s. Alber- Kiterol-, partiu pa1'a, Roma, onde coa b 'd 1\1 t .. l't . 1 . 'd. 1 l) .. · Ch .. e'g·. a.. c1.·a.'.: do .. 'ci>'i:'p·o. ··.'. .. dê···.'. s .. ":. ·., lii'x, .. c. iá·:, .,_. .'R, .. Io. ; .. ·.2·7 ... <. ·.Á.s.·.Ã.J>R. E. SS) :-. ;,ui·gi .. +~ _ jnqueri~o para· ·ií.µurar· ·. ctevidaniente· ·.as soube .. que a ·:mulher el!~m~ila~~, ~~l'ja 
to, todo.s·alinierita.·.vai.n.'á süà.ve, ben1 111.0. alm.10 cio Colégio Pio Latlno Ame;· 1 0 ··e ro11.Q 1 ano, caJ~f!lle.,a ·. 0 0 '. · · · ·· ·· · · ·· · · , .,. """""'" · · 1··, · .,. · · 1'h d ·v·,,,. · causas ·do sinistro sofrido l!oí~ com 'o. Pais·,de.BaFros·M'..e.i.ra..de.:.c .. as.t.r .. o .... • .. t .. ·.;.q .. u,.e .. ,º .. ·rosa, incnintiência de ··coniunicar·· 0 0 o .trem,. qu.e·.tr .. ·ans .. ,Po .• rtà.'rá.· .. o·.·,c.ôr." 0 ..... 1.1.·.d ·•·~"."'".e.l'lr.~ á,,1Iva.:u.1·n.o·apai·e- 0 .. ' asp, · · · · · 1 ,. · · · 1 .. <1ue·.tl'iste.,· esp·erança: de<rodeàr seu ricario fl'equentou.as.aulas·.d.a. Uni- · .· .... , .... · · .· . , · · ... ·"·· · "' · · .. u u"· t · d!fl ·6 a Es . "-Viã:) '.'Cidade de Sã<(I'auo .:.em;vr• · li.om .. em·qu.e.a.p1.-ocm:ava·sahmr:era. .. 0 R•.set,1. · · · Révmo ·Clero e f1'"is da Arqüfdiocese S. Excía> dev,·e.ch .. ega .. r.i'á·Est .. :aç·.ã.o.·.,1.0 .. qiµ,,:,s,e·:cuoço · con ra:. 0 e· .ct ·· ª ' - ·t" d d d t 0 s · · ... · ·M'1· ·d' ·e··,·, .. ·. JeitÓ de ·ag'oniá:-pat-.à.•. llie êfor o µlti. n.10 versidade Gregoriana. Em. 9 de. mat·· · · · · ' · " · · · · · · · · · oi ... Nava,J·· · s· "Excia · Monsenhor, AI ·µ e O que pereceram · esesse e, P0 

- · esposo,· o. majql".Ser~tq' .e rll. · .e:·. ·.Mvrp ... 
d. · . · tl .. ,, · d l SOS I l . l o falecimento<doiExmo; e :Revmo. Sr, Norte· às' oito lio'ras, cTóh'dê. $ei;uiní: -~é ªt".-•fréj.~~ita '. Peq· úo~o ·. Vigarlo Gºl'aj soas. Fizera .tudo .pa.ra·· ~a.lvar,. a•.esp_osa;c' com· 

a.eus e conservar·na::-re·na a .1g1t· ~o e ' reccieu a sagra,ca orcem D·. " é··a·· • . d ·A·r· . ' s·1 1·ia1·a ·~ ca·t' .. e·a1··a·1·.·p·.o· .. ,;·1s.0·1,·1a .. ,·., .•. 1g·:.1··,,..'.';·a.',. ro .. ,·,.-- ., .. , . · .. · , E'tB,'RQUEDA . . F"AM·1.LrA· ·.n·.o·,sR. e1a.·.·.e abraç·a,;a·,, .. e·n·a·.o···•.b.'~.· .. q·u·A····ª"··dA.•s.º, 
l ·, ·e·n··0··co··a···· .··b······· d --·p· . ·1 . Pl · b't t . B 11. d. 8·- · om·,,os ·: asp.ar e·. on. seca e. 1.- • " cl.à. .. ··.' ... ·IA .. , · 1.oées.e ... · .. ·e .. vls. itador ap.·ostolico " .. , , = •= t~ "' a, : . . r _çao a euçap o a1 que < o· ·es 1 era o na as 1ca . e ao · · .. · ·, · b d · d · · , · · · · · BISPO · , v.·., •. n· t·ura.d•.-.:=n. horn.- e.stava.:.111. oi' .. a.··;-, ... , .... l' ... oi . . · · ·· . · · · . v.·a.,:·e.stim.adfasimo. Arc.e .. bispo .. Metro- de Santa·.·.Ifi.gê:ilia.,:C/ e. ece1,1··· º.·· o .. ·_.S'e., .. do$-,' .a..)·iqs d.o.:'B.rasil,. e.o Revmo. ARCE · ~ 0 v . ~e retira, 'Assim não quis a Provi- João ele Latrão, em Roi11a. . . . . · · --· · · · · · · · · · · ·· · , · p · ·· · ·· ,.T ·•v.·,.t d s v· · · · ·' · füll. a, .. : cena.·.·.·q·Úe me .. e. om. o.v .. e .. u .. ·· t,âs.tàn.·. te,·.· .. e··.·. · · · , .politm1-o'•.de ·'..t;ião Pâul.o, :ocorridõ .' ·no guinte iti11erá1io:. Av, ·Rangel .. ~sta- ·pe.. . lú,Orooi1J> ·, e• ouza rn>ra,, .. ARAXA. (ASAPRESS) ."-' Urgente. - . 
dência, Louva-ao seja. · Deus! Sua me· :\Ians. Alberto Pequeno está intinw.• }'. d J . · ··t· a· · . .1d. . 1.1• '·a·dei·i·a·.··.·.do ·ca"r~'i·o.' R ... do·· .ca·r··mo,· · Se .. ;,.i~. n .. ifr. l:;··· :p· .. a.1-ticÚ.IA. r; do ·-,,.rceb .. i.S!>O. Me- As g. 30 ·l,or·as de hoje· tonrnra.m o. ·.n. o- querguardarei ·como. ,uma reriorda,çjp:'ii.<>c- · 

· A . otgapifação da Arquidiocese pelo Exmo. 
· Sr. O. José Gaspar de Afonseca e . Silva 

i.' S. E:i;cia, Revma, D.· José Gaspar 
}1e Afouseca. e· Silva. tiriha um amo1: 
:~ntranhado para coni O·rebanho, con
U'iado a sua -gnarda pela Divina fio
i"'idéncia, e ·muito lhe preo'cti1,áva a 
sua situação espiritu.al e socíal, pro
·curaúdo serupJ·e incuicat· um incre, 
mento'tÍotavef nas .obras espirituais e· 
sociais arquidiocesanas. · 

Xcsté àspeto, gáal saHeutamos o 
cui.dado · partiéular do.Pastor parn 

. i:0111 a sua grei naquilo· que ha de 
.. lnais· valioso: a condi~iió espiritual 

í:le i;eus .suditos. 
No inicio elo seu govcri10 sui·gin:un 

in.umeros óbstaenlos. a, ·Sua obra e 
<los nla.iores sem duvida; era o nume-

. tt·o, de paroquias demasiado pequeno 
:para a sempre crescente ile popu)a. 
,:ão. - · · 
· Porisso, comemorando o aniversã
yio elo falecimento <lo · l~xmo. e 
·1evmo. Dom Duarte. Leopoldo e 8i!
;,;a; decretou a euea~ão, entre outras 
,providencias impo1·tautcs, de varias 
J1ovas pa.roquias; orgaiifaadás · em l 7 
clecanatcis e unia .Paroqúüi indcpen-

dcutc: a de ?{ossr, 
cidit, 

Senhora A1iarc, 

Com a Cl'<.~:t<.:;ão dn:-; · uO,;as ·, par?
Cjl.iis, ficaram confia,los a 'cada l'a: 
rnco, cerca de 10.000 almas, o ·que. 
po'ssibili la 111111t base solida; para. 
um futuro trabalho de grande .en
vergadura .. 

Niio sati:;fc.ito cm colocar os ali, 
CCl'CCS de Um traba]!Jo para Um· fu. 
turo proximo nesta orgauisar;ão pa
roqnin 1, l'P,OJ·ganizou. a mlministraçiio 
da Curia :',fotrnpolilana, ·com as .no
mea~ões dos Exmos. Snrs. Vigarios 
Gcrnis, e do Cnbido :\Iett·o1folitano. 

Increm~u tou a.inda a piedade das 
<'nas ovelhas com a Obn, de Adora
<;ÍlO Pcrpetnu <lcsi;;·nando um <lorniu
go ele Adorntüo para cada paroquiii, 
por um cditul du. Cmfa nfotropolita· 
1Ja de 1:3 de novembro ele 1939. 

Como ·,,ru10~, nesle ligeiro relaio 
ele suas alividacle$ cm um sc.tor ape
nas, S. E·xcia. foi de umu. opcrosic1u
cle incansavcl e muito -.reeuucla · foi 

. .ro.e·an!lffo.v11ma eum .. acen.- ~u ü ·"· • · • b' d t···t ·. ·1'·· · ·\,"' 
te que. des.truiu .. 0 aviá9 ~1n. que s. Rt;a. Santli 'l'eres.â;:Pi'aça,da''Sé; •Pá, ,ti;opolitll:~Ó. ·'. · · · .. · turm µaulista em Barrinha, _com .desti- . remo O

. r~.'s.·e -.cº.\1c um.· \.··. ··' ·?.· •. ''·.·.''·· ·; .• 
. . · ,., · · . ·· . y· . . * :, e. &i.o Paulo. :i, familia .de D. José ~· 

~xcia. · seguià; i>ara··:a Càpital do Pais. teo, do. Colégio, .viaduto Bo:i,'. · i~b.. : ,., ,,< ·:'• . .·• ~ ·*, . . . G~spar de Affonseca e sava,:qüe. deve- FA···· LA ... ? ~Px0 .. n.,i .. nº .. E'.Ec'A:.,R.·fylf: .. VP ... ·1fyl." .. ,O,.· •.• ·· ..• 8·.-,·s.· R.·.· .. ·,·,".:B,· .. • .. I~,-.. ', . o Corpo de.S. ·Excia. viaja1:a: <,rtlbal-, .Rui Boa Vista, Largo ,'de Sãà Be)ito; ' 'B!O;:. 27' .<AS4PJ!!.ES.S) :-- :f; ft segu!:1- ri cbcgll.r ,a C~;pital bandeirante· às .,,. 
Sllllllldo cm carro: ~spccial 'ligado ao Viaduto de Santa, lfigên!a; Ufgo fü! ~; ·,a •.lista çle. ,,1)8:-~ª\<ell'~ do avir.o G,50 ele s.nànhã, . CAMPINis: (ASAPRÍ!:sá'..:.. Nó]mo• 
trem.que ·parte do Rio de Janeiro ./,s· Santa.lí!genia. O ·cortêjo se·'.'tàs~''dec .... ·J?-.·.,S., :F,, P. D. , .c1dad? do Rto. de A DESCRIÇAO DO ACIDENTE mento em que emb;,.rca;vâ pa.ta;S~/P~u-
20,3~ .. l)Qras., !l,Wendo chegar .à. estas carro; senclo :os i ~i~!S _<:g#yldidci,( ·.a , 'J(l.foil.·ot, \sinistrado às 9,05 ele hoje , RIO, (ASAPRESS) ~ Multas'. pess:iás lo, o sr, Bispo Diocesano. D., 'Paulo· cde' 
çãó do'Noi-te às 8 horas de ámanhã, íot'mar alas ao longo das Tuas do 'lras. <it#iiido>chegM·a, nó Rio de ,'.!aneiro, pro- inclusive no,550 representante, viram Tarso co;iêedeú 'à: reportagem':do>PiaíttO-· 
cfoncle 'scgµii·á. em carro para a Ca- jeto. . . . . . ... · · ,. , :ce,Jt~Iit~:S,de,~.o l"lÍulOc • . . · c;o1no se ver .. ificou o desastre. que. vit.i- . do Povo e ·à .. da. Asapre.ss, · as'.seguínte.!; . . . . . . ·-.:s; .. EJ'i,:,~/Revma·.,.n. José Gaspar de m. ou D. Gaspar. de Affónsec.a,. e palavra.s: . . .,·• ,-/:·:~··_. '. 

· ted.ral Proviso'ria,. Jgreja de Sa\lta 2} Ao chêg11r à Ig1·êja. · (!e, Santa: .Afonseca .. •.e ... l>llva, . Revim. P.· Ne)son .mais 180 pessoas, entre as quais ·o jor- "Quando o soluço ainda ·nos e1111)a.r .... 
If.igênfa, ,onde o corpo fjcará' exposto Ifigênia have1'á · ,MÍÍisl( ·cle ·,ci:ifÍ>.o· pre• Nbr.bertq :·ct.e: So.uza . Vieira,• s. Excia nal!sta Gasper Libsro e O Mónsenhor ga a. voz• é quasi ;mpossivel tUz,er;'úma.. 
à·. vi's!tâçã'o dos fiéis. até segundá-fei- · sente, celebrada ·. pel0-"Rêvn19. · Cón:i- . :Mofü.: 'Albei'to' Teixeira Pequeno .. J.oão .f,lberto Teixeira Pequeno. palavra sobre o grande Arnebii;po·.,,-que • 
ra,. clfa 30 do. corrente;. dia ·em que_. 5é go . Dr .. Antonio de Càsh'.o, .Ilfa:/e·< · a~· · :Anfo.s Coilen·, ~lias Salomão Negri,Mary Naquele momento O pateo .da. Eséo- assim. de, maneira c1'uel, desapar~:na. . 
realizarão as exequiás, com Missa às sístente geral da . Ação. :êat6lica; lio ·Igtà-ii'Téi'í·iµ,Qullsn, Walter Nearin, An- la Naval estava cheio de . ,dunas, uns radiosa>· plenliude _<!e suas espletiditla.s ; 
9 horas e enterramento às .16; 1i.01•aa, N · b ·· · .teri~cidiigu?5Motta., BalbinaMotta. Mul- que tinham acabado ·a aula e outros que energias e .. em hora tão.trabalhosa pa,ra. 

Por e§pecial d. éfe1·ê .. 11ci.a de S. E.'>=. ci.a.-. Arce,bis~ado, . es~e ,ct1a . em, .:dcomso ler' ($8.\va);_-Antonio Carlos ·Refineeti .{sal- se dirigiam para os. seus compartimen- a Igreja. . . . . : . , :, : , 
, no. e ommgo segumte;.o::cor.po · e': : ,•o),:m'l\Jor Sergio Meira de·.castrn. (sal- ,e.. t t' · e t · Sem· nenhtl..;.,º an1pJ)'ação. ret.o. ii. ca,·'., 

o Sr. Nuneio Apostólico, dignOU·8C Exc:a: ficará éxposto à visitaç~9 ·do .'VO)' ·~adrià: .. Paes de. Barros Meira. de ;;;;;;dt
1
q1i::';rr~çã;.rce~~\a~ ªJ:n:,a~:;:: Sr. D. José .Q~';par de Affônseca: e'.Sil-- . 

.tomar · a si.' oficiar nas exequ!as .· elo Revmo. Clero e.; fiéis, i,\!,ndo•. os ··calMo,:'.Jüllo·CJ:>insard, ·dr, Gasper Libero, cão, o capitão de . corveta Victqr va, représentava no vasto cen.aicfô d~·. 
nóssci P)'auteado Arccbis.i>Q. ,Revmos., Padres· convidados :a· recit:ií- ,otavio :Ail'e-s· Bàrbosa, Guy Danin Wcl- Johanson e5tava daµdo uma aula a nu- Episcopado Na,cional lnapreciav~i.s ·: re-· 

Co. nvoco o ReV-mÓ, .. citero. Secular l)Ol' turmas o oficio dé d·efimtos etn( t.1.= ll.~ ... : ... ?ta ... ' y·I···º.•.; :'1. att~s . e A.ti;io . .C. oreia ÚlCl'OSos alunos, A. sala· fica exatamcn- 001'vas •com queé a .. todos ins¼nte$;.'.j,a-·. 
R ·1 A - c ól' · f · d 1 ·d s E · ..,,..,, · · tl te .sob o parte onde está localizRdo U!Jl "ià;., contar os ma. is alto. s infére . .sses, <!a; e egu.ar,.· a çao, at. 1ca e asso- · su rag10 · a a ma· e .... X<!ta, · :. .._. j:,· av1ão· m:vegava .. sob o comanda e . , >' 

ciaçõ.es. 1.·eligiosas. é. demais. fiéis Ilara . 3) N . .. .d· a f. . . d' .. 30 .. • . 9. ·Romeu . .Fa.vero, Frederico A. Ewald e dormitorio, em que o ' Cidatle de. São Igreja e ·do Pai~. . ·:· , . .- ;·,r,· ''.- ·: .. 
· . r a segttn · eira, 1a·. ,.,·,<B... '.1."a.·ld·.·en' ~.·a .. ·i;,.M.',a:ye. r. .. . .. Paulo" bate t com uma das ·asas.' .A A •ele se podet'iam; cQm:muitaJj1J,st1-

compareoerem a esses·. atos. . horas, hav.erá solene. Missa· PQÍl.tifl~ ' . nossa. re1Jortagem ouviu a proposito o ça, .aplicai· aque1as palayras ,<1os•,J1yros. 
. ·Recome11do ao;·neiimo. Clero, Co, cal cl!'l. Requiem, oficiada. .por s. E.:cia. capitão Johanson, que assim nos des- sa,ntos: "- Amayit.Eccleciam,et; tr.adldit 

munidades Religiosas e· fiéis· em ge- 0 Sr;•· Nuncio Apostólico, oa>mesiua. .. , ,,·s. *"' · crcveu como ocorr-c,u o desastre: · seipsm;n •pro ea. Ainou a Igreja:: e,;_sa·-
ÚI encor.ne.ndem -'a··o. eus Nos&o Se- 1 · d s t rr· *. · c·t d 1 -' $erlam nove horas quando se ·veri- crif.icou-se por ela:. Pe1a·Ig1·ejlt':.e •. pelM 

greJa e an a .· ig.,ma; . a ê 1'8 RIO, :i1 IASAPRESSl Entre as ficou o sinistro. o .avião d.a VASP já . a.lma.s viveu .todos os. s.eus. · moll)en.to. s.·~. · 
11llor·a pr. e.ciosa. a.lma de nosso saudo-· Pro ·s61··a ·A esta missa compa1·~ · · · · · · d · t· · · vi 1 · • . . . u• .vltima.s d.o· pavoroso Cfóas re que se ve- havia passado .uma vez sobre a. Escola, .ainda em holocausto pela IgrMllifo!': c:o·-
so .Metropo!_ita. cerão o Colendo babid'o 'lÍ1·etropóli: rlficou· éom·:o :avião "Cidade cto Rio de naturalmente procurando vento favora- lhido em .seu jnstante · supremo .. : . : ,; .· 

São l?a,ulo, 27 de agosto de 1943. tano, as .A,uto!'idades. civ;ls e wili· ;.,aneirô·" cncontí-àvacse· o· dr .. Gasper Li- vel para poder aterrisar no· aeroporto Não é somente São Paulo que· C5 pran .. · 
Pelo Cabiclo Metropolitano. '- (a) tat·es e as Associações de Ação, ca- berÓ,'' üni., dos '.mitis antigos jornalistas $autos Dumont-. Mas, em face da den- teia. J': toda esta ·proyincia Ecleslastica. 

Mons. Dr. João· B. :Martins Ladeira, tóti·ca· ftmdamentai·s e· auxi'liares. · <'.é..São :Paulo; e diretor· dç ·Vespertino sn. cerração. o piloto não enóontrou faci- é o Brasil inteirá que perde 'um dds,~us ·a t · ··''A.'.-Gazeta.."; ·• . · lidade em descer. Voltou, .então a· voar mais eminentzs filhos" · · 
iiresi en eS, .EDE VA. CANTE Ab1>6s '~ :niss

1
a s

1
i!·ãó

1
daRdas a.s .cinco ·o.: dr. J.asper Libero regressara reem- sobre a E5cola. Vi, nessa ocasião, sua · · · · · . ! [L 

a solv1çoes < o .,itua omano. rementedos Estados. ·Unidos, onde fora. s;Jmbra imensa refletir-se nas '.grandes 01::rENS.\DA A ·AUTOÍ'SIA . "í .-
4) Às. 16 horas·,· ,eni'· .segúilla< à em·, c§mpal}hia de outros profissi1Ílais janelas da sala de aula. cujas vidraçâs · · · · ,, .. ,, Aviso N.0 2 • · 

FALECIMENTO DO SENHOR 
· ARCEB.ISPO 

Dobre éle'..finados 
De ordem do Exmo. e Revmo. ~Ions. 

Dr. João Batista Martins Ladeira, 
1>residente do Colendo Cabido 1\fo· 
tro~olitano, · 001111.mico aqs H.cvmos. 
Pir,xo!. Reitores. de !;;reias e Ca· 

nbsolvição. ·sobre o. cadaver· pàrtfrfi da ·Imprensa· brasileira, ob'szrvar o cs- estava,m arfladas. ouvi, então um,~~ '.RIO, (ASAPRESS) ...:. Por uma.cori4 
. . , ·:ídrç.<i. de guerra norte-americano. e s,,as trondo e percebi que alguma coisa era cessão especial do tenente coronel l'fetsdn 

ela .Igreja de Santa Ifigéliia, com des- impre,55(íes eram . objeto de artigos pu- 1:recipitada sobre o edifício. enq·1antJ . de Mello, chefe· de. Policia, determino1,1 
tino à. cripta da. Catedral,'Nova, iin.'le , b.líca~os J)Ol' .aquele o~·gão. · · ·outra coisa. que depois verifiqu·.,1 ~er que fosser.; dispensadas ·as. formal!d~dci; · 
será in_humado,- o cortejo, funei:H'e, 11:·.1a asa do avlão. caia, junto às j,:inei.as cli:. autopsia nos corpos.do SI' .. ·Arcebis.Pa. * ., _r, , , 
obedecendo o; seguinte··-itinerário: . il: · * e ia projetar-se ·no mar .. Outro ,;ra.nde D. José Gaspar de .Afonscca e Sily1t, e.de 
Largo Santa Ifigênia, R. Antonio· de estrondo se fez· O!IVir e dessa vez era, ·a seu secretario, de . Mon,senhor·. ·Albc1'to 
Go.doi, Av. São Jôão,·R.J-Li.bero Ba- RÍQ; ,' (ASÂPRESi"/. - Causou a ma.!s cauda do avião qui, caia no pateó. Ron- '."eixeí:·a P~queno e do jornalwta Gi,1S})1lr 
l P P R P, r·o.·.·un· a··. ·.·.·.·c·,,nis•6·.·•1a',•áo n.esta cap1·tal a cando violcnta·nente ~em núr,o e tem ?,1'•A~1. a·iretor da. "A Gazeta",··· de·Sãr < aro, · . raça do . atr.•ia'rca .. , ua·· Di· w • ~ • ' . . · . .. · • .. , .· - =v · i11faust~i.n:,,t.icm . .:ào .de..a.,·,re.0 h&victo ccn,. quald;\rr mull!Jn:,., como se· houvesse· Plluló · · :'' ·": '' ·· .. '"' · · 
reita e Praça-' d.t' Sé; · 
. ·. Ko ··cortejo . Funebre 'só ·ton1âtão 
parte as Ordens Tercefras·.e R~vmó~ 
Clero Secular e' Regulai;; déÚnrlo 
as Associações Rejigi!)Ms'i ils ~Jels 
formar alas ao longo do ne1•.éiirsô., : 
· . 5) Chegando 'à PÍ·arja dá.Sé ii'ó Jn'. 
gressarão no recjnto da .. Ca;'teél,ral Nt
va o Revmo. CI~rci e._as ,AUtQrirlád~S 
CMs e. MUitares, . , . 

6) Juntamente com o corpo. de 
S, Exc.ia. Hev1na. o· Sr, ,DÓm , .. José 
Gaspar de. Aíonseca e Silva, ·ci1ega
rão, tambem à. éstação .dó ,l'fort-e: às. 
oito horas dti dia de amànhã. os cor
pos elos Revmos. Mohs. · AÍbertó T. 
Pequeno e Pe, Neifi_oÍl N< de. /Soui;a 
Vleira, Estes corpos segttirão;-tam. 

. bem para: a Cafed1·al Provisoria, ôn
. de após ·a, rniss.a· de c_ort>i{I!f:eseuJe 
• serão. inhullir-do.s~uo C:,einjté~iq;;de{;Ss, 
, . Sa.crl),mento.,.,O cortejoª.se,rá;:,d•! carro, 

Pcir atenciosa · gentil~,."ôi';El:i11'.0'. 
Senhor P1'.esiderite· da Repúbiica · far
se-á representar nas ex.eqilias •ao 

.. ··"·Eim10 .. ·e Revi.ncF·•Sr;- ·not11°';J'óii'é';Ua,.: 
.par ele Afonseca .e:Silva, .Pôr 1nefo dq 
E;fo10. Sr, Dr. Alexa:n'dl;e Marcondes 

; Ji'_i!ho, .. l\tiJt.i&t.f.Q·. do• . ...Trabalh\'.>a'e clnte.: 
rino da· Justiça. · 
·• Em ~inal de luto, a··C\lriallf~X:~PO
htana manterá seu expeliiebtê:'f~a
do até Quartà,feira, dia 1.0 <le set'ém-

J)!omento§ .após o desastre, o Exmo. e Revmo. Sr •. D. Bento. Afoi~i.,!"la$ella, ~.!!IJ,ciQ·· All.ostQ• 
.li~or çhe~~va: acy .!Q~aJz ccrcad o. d~ sacerdot~s 'e _.autol'idadea. ,,-'.-.' . . -- ·-

bro às .. 1,3 horas. .. . . . . • 
São Paulo, .27 de':à-gos.to: de:1943, . · ' · · · .·. ·. · · · ·· · · · ,. · · · ···· ·· ·: 

, .. ··. (a) ,Cllnego;, Paul\'.> 'Rolim Loureiro, [QJkÍf P. âspecfo ,tomado". no . local .. do ·desastre, . vendo-se . o. E:xniÔ. ê .Révmo/ .Sr.'..:NuíiciÕ ·Âpi>i!•' 

~nce)::':::':=::: .•. ::.~!~t::~~,!r~~,.·~~~ •. ;,~~~1;~~,:ra»iwr .. · .... 1 .•. 

-/ 



.flMONt IRO A Al lURA 
Dedicou "A União", o tradicional se~ 

mJ,na_rio católico da capital do país, seu 
ultíinc, -numéro; cm edição espcclal, a; 

a. Exéia, Revma. D. Jaime de J3arros 
c:v:nara, Arcebispo eleito do Rio de Ja
néiro. 

_.,._ 
; Entre as brilhantes colaborações publi
. ~~.::..·~ :figura; sob o titulo acima, uma 

i:to · Exmo. e Rcvmo. St'. o. Antonio de 
Alm<?ida. Lustosa, Arcebispo do ceará, 
que, cmr. a devida venia, abaixo trans
crevcmo.s:· 

ANO xviI 11, PLíNIO 
Direto1·: 

CORRÉA DE OLIVEIRA. São Paulo, 5 de Setembro de <i943· 
.l

íl Du-etor~Gerente:. . . . ·.1· . 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 
NUM. 578· 

-, 

"_I\ Igreh marcha sob a i11spiração e 
assistencia do Espírito Sa11to. •· Fortitcr 
et · suavitcr'", ele a conduz 11or ca.mi
J1hes i:1ue a· inteligefrcia huma11a 11ão 
JJÓde advinha1·. Às vezes, porem, os ho
merui coi;isegLtCm prever ·os traços divi-
110S, com gJ·ande probabilidade. Os dotes 
raro:i, Que ca1·acteri2am o novo Arcebis
)}() do Rio de Janeiro, haviam indiscre
tamente revelado o.plano de Deus quan
to ao .sucessor -c!o Cardeal Leme. 

USFUNERAISlltJEXMU. D.JOSÉ GASPAR.DEAFON~ECA LSlLVA 
. .. . \ 

Asslline. S. Excia. o governo espiritual 
.cto impo,tante. Arcebispado em uma ida
'<le, qU! alia. todo o vigor da vida à expe
riencia, d;; que ele se em·lquccen nv ma
nuseio das _c,usas do espírito. Illte!igen
cia abert.. e culta, já ele conhece a so-

. Jução dos grandes problemas que pu
lu_lam nas Dioceses, mesmo pequenas. 
Coração· grande e generoso já ele .sabe 
co1npadecer-se das almas que Jesus Cris
to lhe ·confia,_ Os tempos que correm ~ão 
ôificci.s pará. solio arquiepiscopal do Rio 
Deus ··sabe onde encontrar os homens de 
acordo éom as Ílece.ssitlades. Esperava
sc,. p~rtánto, um timoneiro à altura, p~-

-.., l'<' a grande Arquldiocese. 
Com a· eleição de D. Jainic - julgo 

.cu'- todos os Bispos do Bra.<;il se scn
tlran: coi1r61tadils tambem pelo fato àe 
~er ·s: Excia. _conliececlor de todo o po
v:) b~àsildro, desde o riogranden::e· do 

. :,ú!.. ".tá t amawnensc. 
Da capitál ela Republica rcceb~m to

das as Dioceses influc11cia bem scnsivcl. 
De )ã, nos vêm, na orden1 temporal -
tão ligada à espiritual - diretivas, a.u-
5fílios. O ArceÍ:ii.spo do Rio bem sa.bc que 
:,. :',<ile devemos. por vezes, rcconer para 
a .solt:çãa de probletnas, que, na Mctro
í:><>le: Fluminc=, têm suas i-ail5C;~ Gran
de· . vantagem µara nós · termos em s. 

<Excia, 'Qnt conhecedor das no~sas co.i-
~as. é; dos nossos diocesanos. 

Reconheço, iie)a minh. parte, um ges
to delic!do-da Providencia cm favor ctes
ta .Arquidiocese a esco!Ila do preclaro 
Pastor pará · o .sólio Arquiepiscopa.l <10 
ruo · de Janeiro. · 

. Pacoti, J 7 de Agosto de J 943 

O Governo do Estado fez celebrar 
às 10 h9ras do dia 2, na .basílica tte 
São _Bento, as solenes exéquias de 
7.0 dia pelo eterno descanso ela alma 
do Exmo. Sr. D. José Gaspar de. Afon: 
sec:a e Silva, Arceblspo dé São Paulo, 
tão tragicamente desaparecido e C!1ja 
irreparavel perda ainda choram todos 
os fiéis. · · · 

O solene Pontifical· de Requiem ioi 
oficiado pelo Exmo. Sr. D. Jaime de 
Barros Camara, Arcebispo eíelto do 
Rio de Ja.neiro e contou com a pre
sença de altas autoridades .eclesiá!l
ticas, civis e militares, dentre as 
quais conseguimos anotar os nomes 
elos srs.: Interventor .B'ernàndo Cos
ta. que se achava acompanhado dos 
chefes elas suas c.-aqs civil e mililar; 
SS. Excias. Revmas.. D. l!'rancisco 
Borja do Amaral, Bispo de Loi-ena; 
:lfons. José l\laria 1\Ionteiro, Vig,í.r:o 
Capitular;· Colendo. Cabido Metropo
litano; · Dom Domingos· de Silos, 
OSB,. Abade de São Bento·; general 
.João Pereira de Oliveira comandan
te da Segunda Regiüo \Vlilitar; ctr: 
Gofredo T. da Silva Telles, presiden
te do Consellio Administrativ·o do ms
tado; co1·onel aviador Appel Neto, 
comandante da 4.ª Zona Aer0a · Jll'Ot'· 
Teotônio illonteiro de Barros 'Filho 
seeretário da Kducaçãci;, Luiz d~ 

Aullaia i\Ielo seáctá.rio da Viacão · 
]lrof. Francis;;o Dauria, secéetâ1'i~ d; 
Fazenda; Coriolano de Góis secl'Ctá
rio da Segurança Pública;' Rui No
gueira Martins, re_sponsa,vel 1>eló. ex
pediente da Secretaria da Justiçà; 
membros da familia de.·o. José Gas
par; desembargador Francisco l~er
rci1? França, pelo· Tr'ibimal de Ape
laçao; prof. Jorge Americauo. reito't' 
ela Universidade de São Paulo; Ga" · 
briel Monteiro da Silva, diretor geral. 

D. JDSÉ E O NAClONALlSMO 
. Umõ:t das feições .mais simp:ttic:ts com certas idéias inhum;;i.nas, ·que jú 

· tla pdrs,onali'clade do 2.0 Arcebispo 1le siio reptHliadas,JJor todos os espil·itos, 
São :p_;1ulo, táo inespernclamente ar- clerrotadas nos campos -c1e batalha e 

. ra.ncai:lo ao ca.t·inli.o e ao respeito de que só se podiam atribuir a um .~10• 

;;;u·as ovelhas, era o seu entranhado meuto de d·esvari.o, 
,·únor. à-- terra brasileira. O !3rasil Co11t11do. no auge· :desta onda, l). 
ocupáva um luga·r de eleição no gran- José se manteve tra11qu_ilo. Se havh 

do De]Jartamentp das '.\Iunici]Jalicla· 
,eles; 'dr. Robêr~9 Sinmonse1i, Luiz. Pe·_ 
·reira- de Campos Vergueiro,' diret61· 
geral. do Depa·rtamento Estadual. rio 
Trabalho; prof. Caudiclo !\fota l<'il1to; 
diretor geral do Departamento Esta· 
dual de Imprensa e·Propaganc1a·; ·rm. 
Relig-iosas; membros do corpo· diplo· 
mâtico ac_reditaclo em S. Pauló; ·coro:. 
nel Gaudle Ley, comandante da l<~or
ç:a Policial <lo Estado; coronel Cris
tiano Elingelhoefer, comandante da 
Guarda Civil; Francis'co Ga!oto clire· 
tor geral ' da Secretaria da V lação; 
juízes, prôfessores, jomalistas ofi
ciais elo Exército e ela Fôrça Poi'cial, 
representantes· (!() entidades de· cla~
H"e, sodalicios religiosos e graudo nú· 
mero de fiéis, os quàis enchera1u 
cornplct111neute o vasto templo. , .. 

-~s lOhóms, precisamente, S.'Excia. 
D. Jaime de Barl'os Camara iniciava 
a celebração do solene Poút!fical de 
·Hequíe111, acompanlia!lo com religioso 
respeito pelos- JJl'esentes. O coro es
teve a ca1·go do Seminário Centnil 
da Imaculacla Conceição do Ipiranga. 

Finda a .Santa i\Iissa, o êelcbrnute 
clirigíu-se ao centro do templo para 
a. e11comenfü1ção, na eça alí arniad;,. 
Após, um a um, todo$ os 11res-e11tes 
espargiam agua benta sobre. â eea 
rl')tirando·se. a seguir. ' • •, 

NAS PAROQUIAS 00 ARCE, 
B1-SPACÍO 

As 125 varóqnias do Arcob'spac)o 
fizeram celebrar dia 2 solenes é'Xé• 
quias e111 snri'âgio da .alma elo Sr D. 
José Gaspa1·. D:a 3 e 4· novàs (miq~ias 
furam realizadas em clivcrsa.s paro· 
quias. Dessa. fori1ia, em tod'as as nos-· 
sas lgi'ejas l\latrizes, grande multi
dão de . fiéis se associolÍ' 'às. referi
das míssas de 7.0 cl:a, nas ~quais rn 
realizaram · 1>iec]osas e coúcorrichís 
comunhões gerais, 

NA CRIPTA DA CATl;;bRAl. 

Na cri11ta · da Catedrál, junto- an . 
túmulo' elo Sr. D. José Gaspar ,Je · 
Afonseca. e Silva serão celebradas 
diariamente, até o 'aú,0 di~. •às· 8)íoi·-as, 
mi_ssns em S!ifrâgio de stia 'Pied·osa 
alma, por Saç:e1•dotes do. Cle.1·0 Se-. 
cular e Regular -da Arquidiocese. 

tro11olitano; o Colendo Caliiclo · e o· 
Revmó. Cle~o Hegnla1' e Secul~r fa. 

. rão ,celebrar,. na Catedràl Provis6ria., · 
solene Missa Pontific:al ele Rec.iuiern: · 
Oficiará o Re.vmo. Sr. D. José Car· 
los Aguirre, Bispo Diocesano de So· 
:rocàba. O Exmo. Sr. _D, Paulo lic .'l'fü"· 
so Campos, Bis.po de Campinas pro
ferirá o ·elogio fúnebl'e do iÍustrc 
fa!ecido. 

A, cerimônia ·dos ..... .funerais ·de S. 
. Excia. o·sr. D,'J:osé.Gap,!)ar.de,t\fon

secll, e snva a:1fre~entot1. nm espeti
culo impressionante':· Vitleu .po1.: uma 

· vei'dadeira c<i11sagração/presÍ:ada pa• 
lo pO\'O .pai.Úistano à.· vénêra.vél il· 

.gura ·de seu. ArcelJispo,.fão·tragica· 
· ménte falecido: 

Esti1. com;à.~ração teve inicio logo 
após . a' exposíç'ão pú,bliça dos; res
tos.·mortaiS.'de S.·Excià., .atrávés de 
umaimensa rnassa. poimlar que e.o.' 
meçou. a:· desfilar .peraµte o' esiruite · · 

' ; .:-, . '·_; 

de coração: de D. José, que rene.da uma questão' a· respeito".de.-estrangci-' 
-tifo' bem em sua vida, em seus habi· ros, ele s~·bia .. como:.:r.esolve-,la:, ·Criou 

Durante todos esses dias,,Í1ão tem 
çcssado, a· visit.açào pública ·ao tJinÍiJ .. 

. lo .do 2.0 Arcebisjio:Mctro.pólitàn_o'de : 
,'São- Paulo. Inúmeras jiessóas; ·ci-e' to· 
elas as condições soei ais, ali vãC>Jaz,3r 
suas orações · por intenção do· 110:sso 

tos;.na. vi.da 1iublica e na intim:clalle, as Ca:pelanias espec'ais para· diver-
os traços ·mais· autenticos e típicos <lo sas colonias estrangeira;;, uni cios 
~tratet brasileiro. Bis).l,o braslleirn atos nota veis de sua. curta e dinami· 
ele o foi; e todos ~inda ~é lembram ca administração. . .• . : . 

• . .·. . do :pr-l!,l)!'Jl' ~-- i:io_ enternec1mento_ com . 'A solução,' uãó _poq.l,jcj:1,; s .. maiB, 
,,;~~i~H1~~-;.,,_,~l§.CJ.Q.!~'ii.tfê-&.9E~;)1·1,iWc§:~A:i"',~f~g.!IfQt~~-~1::" ". '' - . . . .. 
• · • .· · ' ÍÍ!Ilil'ia:, - . U:ím'ã''cenmoma rehg10- S11a Exciá; pois qüê"sê tÓUÔ . • 

' sa;· P;re~)1ida vor D. José, em que o trangeiros _do Brasi.l fossem me<lula.1'· 
BrasH -nao fosse lembrado e exal-. mente · católicos, cómprcend.erfan1 ,t~d~ · com pa!avras candentes. s_ 11erf0ilamente se11s·(le(ve1·es para com 
E;~crn .... -comun1cava a seus ouvinte';, a patria adotiva·- ama.Ia-iam· de!cn-
o_.entu~lasmo de.um vivo patriotisnl'J. <le,la-iam, não· ll;e fàlfariam' com n 

mntretanto, o. n_aciuualismo de . U. gratidão, e se íntegra.riam nela sem 
J.osê na.da. tinha. de exclusivista ou resistencia.. A mesma fé. c1uê formou 
de agressivo;. à sua alma ele cristão, o Brnsif, fo1·1íiaria os novos ·e aute11-
repli$nl!,vam as barreiras e os odios, ticos bras:leiros. . .. 
que_ o naç:io/1alisruo pai;ào de nossos Por mais este serviçó . reievanti.,;-

.dias quer erguer entre os rnllos da sinJo. se .tornou D. José credpr ·d.a 
Jgreja, .separando-os com rios de san. admiração e elo lou,·or de todos os , 
gue. e muralhas· de ressentimento. D. brasilei-ros. Seu' patriotismo foi· srn-
José amava eutrarihadamcnte o Bra- ccro, leal. e, sobretudo, eficaz. 

11rantea<10 Prelado:· . .. 
Ass¼il nova1úe11te .. pode'Sei,~Í.l;111â1r . 

.. ··~ , :·: · 1: , 'l'e,ve1'. -n~~;-,\Qe\;~; .···· 

..Jüesquecivel guiá e .clÍefe esplrltual, 
ate:;Urndo que, colhida. ,pelos cle'sig- . 
nios imuta:veis· ela Provicl!)nciii. . souile 
render, num pi·eito de gratitlão · e ,Je 
Enudarl_e ao·. insigne Arci!b'fspo. tão 
abrupta e 'pren1atúrame11i.e. dernpa1:e, 
cido, uma. das 111aiores, se não a 
maior, das l10menage11s postt1111as-q1ie 
São Paulo tem 'prestado .aos seus 
grandes homens.· · · 

EXEQÚIAS DO 30.0 DIA,,·. 

Dia 27 do corrente·, trigésimo· dia· 
do falecimento do Sr. Arcebispo l\Ie· 

si!, mas o Brasil, q'u'e D. José am:1-
va era, uma parcela da Cristandade, 
membro da Igreja de Deus, filho •ie 
Déus, _e .cheio de Irmãos no mundo. 

Por.)sso,- D. Josê acolhia benigna· 
:niente a todos os estrangeiros, não A D O RACÃO. ·p ERlEJUA 

• véndó neles, por serem estrangeiros, 
inimigos, mas amigos ll, mesmo, ir· 
~ãos. 

~-· . 

.'l'alv_çz como consequcncia de c:er
tas doutrinas exotica.s em alguns cios 
11ossos ambientes um patriotismo, não 
arciênte, o que Sl)ria louravel mas 
e~agerado e jacobino, agitou e1~1 cer· 
tá, hCJra. os ares brasileiros. Este seu
timento de nacionalismo, como disse
mos, assumiu, algumas vezes c:er
t,às_·, {ormas e:xacerbadas, senão' mo;·. 
bidas, qUe. viam em todo estrangeiro 
um· inimigo da Patria, não po11pa11-
óo mesmô - é doloroso dize-lo - os 
abnegados Sacerdotes que, tendo 
abandonado sua· tena, sua familia, 
seu conforto, vieram ao Brasil en
sinar'o caminllo <la salvação aos' bra. 
síleiros, e conduzindo-os por ai mes· 
nio; à verdadeira civililação, quo só 
l)ode ser católica, Por causa disso, 
Padres foram arrancados aos púlpi
tos, -e s.e criou a questão odiosa do 
Clero estrangeiro, como se num pa18 
11ue nasceu da· expansão da [é católi
-ca. o Clero 1iuelesse ser cuusicleratlo 
estrangeiro! 

_Graças a Deus esta onda já passou, · 

REFERENCIAS AO SR. ARCE
BISPO 

MANAUS, (Asapre;;s) - O Exrno. 
Sr. -p. Pedro_ :.\lassa, Bispo de l{io 

· Negr-0; fala])do a Asapres~ cfüse: 
i(;São Paulo é a maior e mais bem 
org·aniúida. Fi·ovincia Edcsiastica 
,do Brasil e isto se eleve', cm gTai1-
de parte,. a obra relevante ele rui5-
ISÍOllal'iO .de. d. José Gaspai· de· .A
foris~ca e Silva.>) 

O· Sr. D. ,Joi[o :\[ata Amurai, 
l3Úlpo de l\Iauaus· tratou um ex
'.Pl'cssi,ó elogio a d. José Gaspar, 
-citand,o as -suas pastorais, ínclusi
:ve sobre «jogo, a dignidade da Fa
milia· e a· defesa dô BrnsiJ». e eon
culti'indo : .. <<A morte de D. José .;i-

.· gnifica uma grande perda para o 
Brasil. catolico no que ele tem t.le 
mals. digno no amparo das da~ses 
trabalhadoras pois o Arcebispo ele 
São Paulo era.· u111 grande amigo 
dos O[)Cl'Íil'ÍOS a eles deYotando U 

maximo -;imór e trabalho>>. 
lSão Paulo .é a maior e. mais bem 

Crcada cm Sã-0 Paúlo .pelo Exmo, · 
Re_vmo. Sr, D. Duarte Leopoldo e Silva, 
pr1111c11·0 Arcebispo de São Paulo,. a obra 
da Ad~ração Perpetua desta Arquidio
ccs~. encontrou na pessoa do Exmo. e 
hevmo. Sr.· D. José Gàspar de Afonsc
ca e Silva um grande aúimador. · 

Quando Bispo Auxiliar, 'a Ob_ra 'da 
Adoraçãó Perpetua · -to! translaÍ:lada da 
tradicional Igreja da Boa. Morte, à rua 
do Cat!llO, para a. nossa .magnifica Ca
tedral Provi..soria, Igreja da Santa E_fi
genia. 

Quet· na Igreja da Boa Morte,. quer 
na Catedral Provisoria, milba.res de ho
ras de adoração, foram l'éalizadas pelos 
fieis d~sta Arquidiocese, .. em desa- · 
gravo a J~sus sacramentac\6, pelas !nu
meras ofensas recebidas .. 

Durante o dia as associaçõc~ . femini
nas da Arquidiocese, horas a fio, pos
tadas junt,o a Jesus Hostla aplaca.ram a 
Colcra Divina, mais· contra · a tibieza 
dos bons que pelas · ofensas dos maus. 
A noite, lá estão os Valorosos·· CôngTe
gados Marinnos. nunca· assaz louvados, 
quer pela devoção filial· â Virgem; · quer 
pelo apostolado fecundo. todo · vazado 
num amor e numa dedicacfLo incondi
ciona.l à Santa Igreja. Catolica. So-. 
me11te quem jà teve a ~icidade de par
ticipar destas !Joras de oração, durant~ 
o silencio profWldo da. noite, pode ava~ 
liar o valor da Obra da Adoração _Per
petua, t~da ela feita para a maio1·. glo-
ria de Deus. , · 

Agora que o corpo de Sua. · E:xeia, 
Revma. jaz inerte em nossa · Cat-edral, 

os · fieis ·vindos de todos o.s i-incões . da \ 
Arquidiocese. naturalmen.te àssociarão 
te das as 1·ecordaçóes das horas· de- ado
raçM a . Jesus Sacramentado, feitas na
quele. mesmo lugar, ~.os cuidados que 
Sua Excia: Revma. dispensou à..· Obra 
ela A :oi'ação Perpetu:i. . . 

Não . podemos deixai· ele qotai: ainda. 
a colaboração do _Sr. ArcebisPo Metro· 
JXJlítano; na confecção do. magnifico os· 
te1,sorio. feito com- o ouro e pedra
ria paulistas, como humilde homena
gem ao Nosso Redentor Jesus ·Cristo. 
FJndido sob seus atentos cuidados, cons
titui cl~. n .. trono· humiléle que -per-· 
petuamente ostentará Jesus Sacra-

. mentado, ao culto çle seús filhos fieis, 

. EXEQUIAS · EM MANAUS 
::\IAXAlTS; . (Asapress) .. :.__ Rca\i

,:aram-se dia: 31, 11,1 Catcc1ral destit · 
capital solei1cs ,exequias por· intl'n
~iío tle'. Dom José Gaspar :de Afonse-

. ca, Arcebispo de Siio Paulo. li'oi ofi
ciante D,, Joiío :.~~a;:, e-alem, do 
grnucle nUlllCl'O. do fieis . e,th·c1•am 
presentes representantes de todas-

. as cil!õ.scs sociaiil, altas autoridacfos 

. civis e militares, o COl'po co1!:,§lila1' 
e o sr. general cornandante ·da Re
gião. 

O PESAR DO SAN.TO: PADRE PELO FALEGIM·ENTO 
DO . EXMOi SR. ·ARCEBISPO· . ' 

A,,sim que teve 11ot-1cía do falecimen
to do Exmo. Snr, D. José Ga8par de 
Afonscca. e Silva, Nosso Santi&~ímo Se-. 
nhor o Papa Pio XII se ·ciis·riou fazer 
envia~ ao Çolendo Cabido Metropolita
no o seguinte . telegrama, -. . ' 

"A O veneravel Cabido da catedral de 
São Paulo, · · 

S, Santidade; chorando pa.tern~lmcn• 
té a perda dolorosa para a· Arquiclioccsc, · 
em;ia o conforto de su~ benção apçsto-. 
Hca. 

c:arcteal Ma.glíone, Secretario de Esta
d(\ ..:... Cidade, dÔ Vaticano, 29 de,: Ágos~ · 
to ,,e 1943 " .. 

====================~-,: 
A POSSE D O EXMO. l RE·VMO. AR G E BJS P O 

DO RI O D E JANEIRO , 
RlO. <ASAPRESS) - .Segundo co

municação da Curia llfet~·o))olitàua D. 
Jaime Camara, tomará posse tio At;_ 
cebispr.do do R1o, no proximo., dia 
15. Em vil'tude do luto, em qu~ se en
contra o Episcopado braslleiro,-.a. pos
se de D. Jaime não .terá carater- fe~-
u~ . 

RIO, (ASAPRESS) ~- o Vigario 
Capitular i\íonsenho1· Cósta Rego, fa. 

laudo a ASAI'IU;ss.- clissc. que D. Jai
me Cama.ra comunicou-se telefonica
mente com ele, tendo· i11formado que 
chegará ao · Rio 110 11roximo' dia, 12. 

. AcrescentoU ter ficado resolvido não. 
haver recepção festivà. -D. Jaime afir
mou textu'àlmc11te: "De- fo1;ma algu
ma quero ser receliido festiva.ú1ente 
11a Arquidiocese· em· que. pereceu de 
maneira tragica·D. Josê Gaspar'', 

. . ,, ' 

O TESTAMENTO DO UMD. SR.tD?füSt 
.\: , ·(·· -... •' ·' 

1 
f 

E(t J9fJ, devendo realiza( pôr via.,ae1:c_a: _lo11ga, viã-geia 
ao Clnlc,.oud~.lª rcptcseiltar. nosso pais 110 Con°óSsso Eu-. 
caristico, ,Nadôna 1 _ do. 1\1 Centeüâdo de Sa.ntiagó~ ·o-,Ei1rió. 
Rcvíi.10.D;,J_osé Gaspar d~ Afonséca eSifvâ esêre\'éu:'as:·se
gt~ntcs. disposiçõçs de' 11ltii1ia 'vófüadc: . : ':; ... -. • . ; 

':Em.nó111cdo Padre;,<ló::Filhô c'M :Es'pirito ::);dito .. ,. 
Jg-1ioran<lo o dia de )lli!:il~a. 11wrtcr ~qm -o .111â_1s coi:npleto, 

e absolutoespirito·.dc· filial subini:ssão ·acéitó Q'.]no·dó ·efa data 
. de mi11Jia)ncirtc áue_J)cus Noúoi.~ihJiof '11~9 %~t1ve~\1~s~_g1:~-

cto. Dcçiai:o, ·para cy1t;1x. qpalqtrer:_1pc;ônyc,n1~nt~'. parà,,a;acln'iJ·::° 
. nistração edesiastica çlo Arcebispado d~ Sào ,Paulo, .c1.Ú~·'naida . 

possuo .. atuah11c1.1 te. Qúàndo , foi, 1iomeado·jArcebis1iQ\Úâ111. 
meus ªl?,CllaS as. ro~1pas de tt_i;?; ,11111 ·auto11Jóy~l:"Pbrit~âc'~ ,,que 
comprei ,quando Bispo Aux1har e a,,111inha,'.p~qUei1a. b,ibl,ióte
ca que· formei. qµando professor do. Semina,r,ioi Tu<lo.-isto en- • 

· tretanto,. cloe:i .. crn . vid·a . ao }'.alado· $.ãô Lhiz: :,Nada, têriÍú:i::·e 
nada, posstw ·atualmc,ntc._1\râo', qtiài1tó ·'Se_ eii[ontrà.inb .PaÍa
cio, 11~ :· Vila Betania '• ou . na . Cu ria.· C111 -tn~i.t in<?~l~-;:'í)l'.!l'teri,êe 
cxcluswam,entc :ao Arocb1spa'<lo: . . . . - .· ,. :. ,-, : · 

Espero, pois; que n1iiiha: fai-úilia; ·fiel :éJ.o' seu: proceder ele 
em nada· se .. énvolvér ;do{11e-gotios eclesiastiêos,·· :11âüa:·i-eivÍ11• 
dique 1n9:a ·.si. e 11e.nJ1üm. ol:lstaculo ven)ia a ;criar,: aó Ar6"ebis~ 
pado,- _ . . ·. _ ·.· .· .•... · · _: .· ', .. · .. 

·Est,( é'minl1a::vo11tà<lc. e)déi:<:o:csta déclaraçã_o,cm,mãos 
do-~'yevmo,: Sr: Cônegó Silvici:de:.Morais. Iv!a;fôs. · · ~' .. · -

. ' ,' .. .. . 

· São-Paulo, 2, G!e Nôyem~ro\te 1941,, · 
. _.· '.,. - ·~·:· :.' '· .. :· .... ,--··,,•; . . 
, (a), JQae, ,llrceb.:;-Metr.op., ._.. · 11 

"< ~:·.,.Y,~. •, •} • 

A · SAIDA. 00 Ftt.RETRO '.· iorrilando extensa e Ininterrupta. fi
la,· que cJrcundou · dois quarteirõ·es, Numa. carreta. do 'Cprpo <l~· BJ)m• 
p'assou -de fila -simples a dUJ.)la, e_ eh~- : beirôs de São· PáÚ1o 'fof c~Ioçado' o·
gou 1l constituir :uma mµltidão cak ataúde retirado c\a. ega :pefos.' Jllerit-· 
culàda éhl 400,000 pessoas. bros do Cabido· ,Metro.l)oFtano. . 

A, Igreja de Santa· lfigêriia. come, s Ex:cia •. Revma. D. Bêrito Aloísi,. 
ça1:·am. tt chegar, poi•. Volta da:s 15,30 ' · l',fa~e}a, eÍn. companhia dos !il'S. foi• 
Íiorás do dia 30, às. altas aut'oridaMs. nistro Ale:w.1"dte Ma.recindes. Fill:l,o, 
eclesiii;tiéas, civis C'. militai·es, bem 'interventor Fernando Costa/Go!reíJC> 
001110 as numerosas representações da SilVà ·Teies .e· general Ali.tónio: 
de entidades religiosas; uão· só des• Ferreira vinham logõ ·atràz ôo': cai• 
ta capital couro do Distdto Feder:tl' xão ·ao. reclor do qual se· eI!contra•_ 
e de outroc1: Estados,- afim• de aeom: van; tamb'em os menibros da-1amj!ia, 
panbár :os fünéi·âi~; · .... ·. . . . · . de D· José Ga.:svar. · · · , 

A ·essa: hora· -todas as imediações · Reinava profundo silêncio /0 'a 
tio' tenip!o. já'.-s'é acb.áyant., iuteir:1.- . comoção era. .. geral':no largo de Santa. 
mente · tom.adM pela prnltidão, en- rngênia quando foi dado inic:o ai, 

. quanto aó iongo:das vi;i.~ públiéas po~ éÓi'tejo fi.'mebr~- . , ' 
onde dr:iv'eria óncani.inhàr-se o c_ort1- Do' acompanhainenti;>. participarain 

. jo 'j:( ae' iám '.illinha.ndo as ·retWésen- àlein dos pm;eutes· :d·e D. José G'ás-
tações·· de en.ti(ladcs. teligiosas que, Terce;ras, · as Revmas. fü,_ :adtçeoá, 
desde a Jg1·eja. até· à.. Catedral, na. Terceiras, ·as RR. Religiosas' e:.-o 
Jirar;a .da· Sé, fórma.ram uma única Révmó. Cléro ,Secuiar .e Regular;.sen• 
fila, · · .·. · · . .. . do, eônio se i:lisse,:as asod~çoes·1·ê_lV 

.À entrada da.'.lgrejá cie Sa;nta, m- gÍO!!as e Ciéis. eni geral convidado(! -a; 
gênfa, o . Il.evino., Cqnego, ·João· ,pa- formar· alas nó ··decurscr: do ,tra,jeto.-
ves'o Cerimoniárlo dÔ Trono, ,au• . . Óeixahtló o largo de San:tií. Uigênfa;. 
:xilia:do nesse· 111i~ter. P<ilÓ Revrno. Pt:l. o coi-tefo. percoi·reu as seg11intés' vias .. 
João· Pheei:ieY. ia .recebeu do as· auto• públicàs:' l'Uà A_ntôni1{de. Goilõi,'-'.a1'e•: 
1:idàdes. é coudüzillcl<>-as à ,nave cé1- nida, .. São. )ôã'o, · rua. Libero: Baclúô, 
fral,.-ôrtde se· enco11h'ava à eça i3lJl praça 'do Patriarca, rua 'Direita :e, 
qué ··.1·epousara.· o. corpo de .D .. José . praça da Sé., Alem: do. incalcµfave!-
Gaspin·; .. glia!'dado pelos membros de núi:nbro de Jic.sso_as ·que 'sé\aglomera· 

. sua familia ~ por aluÓÓs da ES{;Ofa v_am por· "todo () SéU, percurso,. ai;-,ja• 
de Óflcials da•Porça' Policiá!, bein. CO• nelas de todos ·os. ediflqios pró:dmos 
mo por eleine11t6s da G11arfa Civil. se achavam tambem apinhadas· de 
No' pátio fronteir1ço.' à\l tem11lo, alem · geÚte; . . · . .. · 
das a~socia(:~és religiosas,. viam-se 
igUàlmente i:i Ba;talbã0: de Guardas NA PRAÇA DA·S·t· '· 
da. irorça: l'olícial e os integrantes Atingindo a pràça.: cliih:lé, a/càrréti 
da bàndà musical d.;issa milícia, que qu.e conduzia o :ataúd\'l :de,-D1 ·Josl5 -
execiltaraín' a ·Marcha ]'ú1iebrc da· Gas11.âr estac'ou e1ii frente à no-ta Ca• 
ránte' ·º cod:êjo. . tecl'1·a:I, óuVindo:se Íle'í;Sa oéàsião. un1~ 

Anotou a repórtàgem a 1íresança salva de tirÓs. dáda peio Batálhãifid0 
cli1,s ·seguintes a11toriÚades. 110s !U11ê- Guai'das da Fql'ça Policial. ,-
ra!s' dti D;- José Gas1,âr de Afonseca À. ·fi-ente, 1lo·.1najeatoso· ·te.\]ln,lo,, 
e Silv;i.: ministrú Alexandre l\far- aguardava ir· cbegàda:d!>-. co~t,<ljt>, a, 
éi;Ítrdés F.iiho, titÚhtr dás pa:stas do Comissão, de obr;i.s· da .CatedraL 
'l'rabalho e: d'a. Ju;;tiça, representà.n- AS Cl;:R!MONIA$ NO :INTERÚ)R' 
elo, o Sr. Getúlio V\\rgas, presidente . DA CRIPTA OA .CATEDRAL.· . 
·da.' República, srs. Ferllando Costa, 
interventor federal; Salgado Filho;·.·. >"-~No Í'écinto ·dt'i(i'~~·::C~~eth'~I)q~e 
:ministro- _da·· Aeronautica;. Gofredo se-· aclia:ya inleh:atnente .tolllado 'por 
T.·cla'Silv.t Teies, pi'esidente.do· Çóil· grande•,número -de ,Sacerdotes. ,em· 
sellio Adnüú'strativo do Estado; ge- seus .))".:iranieiltos'.aprÔprllÍ<ló$ pallâ, 
ne,·àl Antonio. -Perefra. de. Oliveira, a ,ce1·in1011ia~ ·o; C'aixJo. fOi ~onduz}do 
comandanté da ,2.,a ~egião · Militar; p(llós,parentes de;D. José'-'Gas'parJ1té 
b1•]gá.deit0 do Ar . A[!pel Nétto, êo- a· eiltràda da Cl'ÍJlta., onclé só ·pude•". 
niandante cfa 4.ª _ Zona Aérea'; Rui ram/ter·· ·acesso as '-refl'lt·idàs pessoas . 
Nogueira l\:Iari.!ns, represcmtante dó e aut1:n:jd<1:des.. . : . . _ ...... ·... . 

· secriÚárlo qa; J\1stiQa; Teotônio 1\Ion- .De~éido o ataíl!Ie para, ó inte~iOJ.'.: da 
,t~ll'Í:/t]e l:lan:c.l's ']<~,prç;, secretál'ió- ,la .cripta, foi !eva(j9 P<ll;ª :a· e\)a;ii âr· 
Elç!úcii-~ã:0 ;· Lui~ Õc __ j,.uh~iai Mcllo, .se- niada; onde receb-eu a, deáadelra ben· 
c'rcfatió da V.fação·; Fra11cisc0Dau1'i:1, ção, miliisti.-ad;i pêlCJ Revm:o .. ·ll'Io11s. 
secretário' da b'azeuda · ·. Coi·iolano .·dé João Batista 'rliartlns Ladeira. Ou• 
(lóis; secretãho cta·segui-ao.ça PqJlli- mtte O .-désenl·oíar d? ~íedoso ato, 

_ ç,a.; _Ar! ;'l'orl'~S, feJ)re.isetitatido O ;mi• , com que foi 'assinalado O término' da. 

.,ui_s_ ... i_._rº_·_ ;,,,;,b;>_· ·_ã. ª_·1> º_,,.·c·_-illi. · _kk~~ . .tl .. t .. i9-f.i it1,_ ,Md.ª e_J! s_:,ee.J.l i;t;.lJ?ililªl!aclo,:c ~i~®!!lii'~ ,,_' 
e -~~!"l/l'ç'e'l',~""éeb:isi'>o ·W:S~o. a"\1101···,ouv 

. d\dó ~a Cillll\a .cwt,1'.a,e Jo~q}l,im ~al'- • cànti\!'OS relitiosc:is· entoa'dos peló ~o-
. lmzll. · de -AJm.eidi!;. -pelo_;fribu,ral -ele- to dei: Semin,árÍO .• Central_.do Jpfr'anga, 
'All,~lação ;cl~ São PauI_q: .. Prrst_BS : qu:C 1)01' . (iltiino • câutou , é "Ll~ei·a. 
,\Ia.ia;. : pref.e1to · .da, .. Capital;· :coronel :me", · . . , · 1 . 

A1·ttir I-Ias),et·_H.a:11, _ reI>1'f:lsentaMo' o . Á]')ó_s a leitura da ata,' dôs' túnêrâis. ' 
gelter,il 1rJrmo Freire; ,cheíe da: Casá:· . de D: José ·Gaspar 'dfÍ A(óQset:a'é,e Sil· 
_i\Uljtar d:a Presidê1;1ci~ da .Repúül_íca; · · ·. fa,':'.pfoéêciida/ i>'e'lô :'Re"V'liÍÔ~.:: Cônti;Q. 
Joi;gt Americano, reitor, da Un1ver- João· Pavésio .e contendo uni-:breve. 
f!id~de ele São Paulo; Lui~ _Ga_ud'.'e relato •biogrãCic;o -ao<extinto, ·atá cs~ 
Ler; 

0 
coma:nd~nte da ·Fôrça; l'o:l.lcíal sa.na qual pilseram suas·Ííssinatil1·~s·,. 

ele· SaQ Pa1.1Jo que se: acha-.:a em. _com- todo:c; os membtoS\do: Gibido ,11tétr;0• · · 
pan4ia. de _to1o o .seu e:sta,do ,maior; poiita.uo e dentâis àntôridadés,'·pfo> 
llobe1:to Simonse~1; P_residente da F'e- _ sentes, fo'i ·o -a.taud~-cl:_e~~idt>;'ai{jázi-
clera,çao d_ai; _:Industnas; cônsules ela go, o p'l'iméiro _- à.o. J:ido - dlteifo:•da. 
I1ig_laterra, Po1·tugal, Uruguai, Pai·.a- cripta, 
g_uai .é ou.tr.os .representantes diplo-· · 
1,1iâÜcos.; Luiz;, de, C.anrl>ós Vergueirn, SEP!J ~ TAM ENTO. :. 00 .. EXMO, 
für.eto1' do DepârtaiUE;nto _Està(l'ual dó REVM.O, , . MOf\lS;: • ALBERTO:'· · 
Tràhàlho; Josê Pi Rosa, pelo diretol' TEIXEIRA PEQUENO;· f DO · 
dó {?epartamento de Eàucà:ção,de s. '~EVMÓ PE>NEl;.SON-NOR;,,. 
l?áulo; Jacques Fnnú, presrnente'U() , Bf:l'lTQ . DE .SO~ZÂ _VI Éll\A . 
comité da ·França Combatente,. ein' No _dia 28, lo~o após à Santa Mis• 
n61ne do, géueral. De GauUe; Alce11 sa celebradà. pelo' Rivml>>éó:ifo,:o. 
A1noroso Limá;' presidente da. Jmitá. Antônio de Castro Mà:yéi- sob tórtei 
Nacional de ;\ção' Católica'; JoãóGoú- e éomoventeéoilstrangime~to da:enÔ1' 
<-alv.cs redat_ôr ela ·"Cru·z., e' Mam·o n\e massa P!)pular que ié.<io_inprlruia., 

, ii.ronte~um.:1, díi'igente'. d~ Jn·,entudg no largo de S:µ1ta 1ngê1iià'-'.•tixifo.. 
Universitária Católica do· Rio de Ja., mente às. 12,15; ·saiu o éói,tejo:rüne." 
neiro:- . . . bre ele l\iorts>Alberto -~equeno·~e·l'e., 
· . cÃe:éíA o SR; .NUNCIOAPOS. Nelson de'souza 'v!eifa,:,,v1t1rilàs::da 

. · TOLICO. · . intau'sta: ocorrêüêia;que '.enlutoúºápo• 

.}lrecisaménte às 15,45 hota.s che-. 
gàva à. Igreja de Santa Ifigênia. S. 
Excia, Revn1a. D .. Bento . AÍolsi l\Ja.· 
seta; . Núncio- ·Apostólico no Br<!,!3il, 
vindo' ;i.. S. Paulo. expressanie11te p(lrn. 
ce!ebi'ar Solene Pontificàl de·Requie'm 
eii1 sufrágio·,da·--àlma de D. José Gas-
11arde _Afonséca e Silva e; beni assim, 
participar do:i seus, fone11als. O em
ba.L'i'.adôr dó ·Sárito Padre íoi iniedlata· 
m1ciute condu~ldo. pelo R.evmó. Cônego 
João Pavésio-à naV'e centr!ll d'otein:' 
pio. · · 

ULTH.1AS CERIMONIAS NA 
CATEDRAL PROVISOHI'A 

.(l_s 16.hoi·as iniciaràm-seas últimas 
cerimônias religlpsqs na Igreja, pí·o· · 
cédencio,se então, · pela:s mãos do 
Exiúo. iievmo, l\lo.ns, João Batista 
Ma1:tins Ladeira,· Presidente dó Ca-

' bido, . acólitado pelQs ; Revmos. Pes. 
Castro. Neri e Lui.,; l\fartini, Vigário 
de Parnaíba, à ,encomendação dei'· 
corpo· cío Arcebi$PO de Sãb Paulo. · 
Nessa ocas.ião, viani-se em frerite à 
camarà. ,mortuária, ·a1êm.clo1;,. parentes 
de. D. José Gaspfir e elas autorldades, 
os meril'brÓs do· CóleJ.Jdó Cabido Me- . 
tr.opolitan9 _e .. numerosos· Bispos do 

·. intefi9f :-li-º lllstadq, , . ·. . · . • 
, Miriistràda · a .. beno:)ão .. pelo . Presi• 

d~ii,te ,do Ç!!.p\do 11.ietropolltano de 
Sâo,P,a~~o,,.J1.1·ecêdim 'aoi~écharu.ento 

. dó cij.µão fúneibt'e,a ,tociitite cerimô· 
uia dé ,. despedida' i:ló inortó -qlie . fÓi 
ent.ão l)eijad9, p\31a últiu1a' ve; por 
seus- venerandos ·pals,-.seus 1nuàos e 
clemals pá.rentes, seguindo-se: nó ato 

· as autorldades.-pçes_entes. -Proce()eu-;;;e 
em. seguida ao fechamento .do cai
xão, . O que foi e:.écutado ·pe!03 
Revmos., Cônego_s. João Pavésio e 
Si! v_io. de. l\(01·ais Matos. -A parte co
·ral. µessa, solenidade esteve· a.. cargo 
do$ aJunos do Seminário .. Central,do · 
lptranga, sob à regência ·(lo, maestro 
Fúdo "..Francesch!ni. . Durante_ a. enco- · 
menda,.ção do .· corpo, . o Revmo. Cô
nego Ma,miel . de. ,Macedo, ·proteriu 

. U!U, sen~ido nei:re>lõgio de D. José 
G-!~Pª!. ,.· 

/'' ~ ", 

. pulaçãl'.! de São Paú~o. '· · ·. · ':.1 

Atendendo ao pedido das-Freiras ido 
convento de ;sinta Tereia. :de, onde 
Moris •. Alberto Pequeno er~ cá'pelão . 

1 -· • ' . - ' ' . ' ' . . . . . - ~ •. ,) • 

os corpos ,de )lio11s, Alberto>l'.'equ~~o 
e.do:P.adre Nelson souza·v1eira.:fü. 
ram 'levados para :a'u. s~ndo enfaó' Í:ei• 
ta a · enconienétação, dos m.esnios. · ··· 
. Gra_nde ·multÍCÍ~ · assistiu; à/pâssa.
_gem dos câi•ros notando~se em todos 
um forte_, e · doloroso pesar, · 

. • Reprl:lsenfando o,Jn~erveutpr?fede• 
ral: esteve .·presente:ao ·eriterl'o o te•. 
ueJite .. Costa . Junior: tendo.· compat"e· 
cido tall;!ll~m i·epresentantes- de' altas 
autol'.idades civis e militares. 

Falecimento•· do -Hevmo: ·._ · Pe. · 
:Eu~taquio .. Van·• ,Liesnout·· 

' D,{Bel<, Hoi:izônt</n~;\:h~gii':a''no; 
. ticia do _falecimento.do Revmo. 'Padl'& 

Eustaquio ·Vau Liéshout •. · 
ComoÍ: os' llQilSOS leitores hão 'de 

estar .leí,librados,..;esse . virtuoso :sa.•. 
cerdote, pert(lhcente · .. à. Congregaçã,o 
dos Padres, .dos Sagl'ados_: Córaçê!Eis, 
qna,ndo ,Vigàrié:i de P()á, alL deu .-ali~ 
vio ao sotrjlnento .de inuI)leros. dqen, 
tes, chegando· mésmó:a realizar -curas. 
surpreendentes. aU·áy,és .. de ,beüçã.ôs 
ministradas em· estrita obsérlancia 
do _que. dlspõ\'l, a rei;peito .. o ,ritÚa.! .da 
Santa Igr~ja Católjca.. . . . . 

Obrigado _a. 4oix11r o Estado:'de, s; 
. Paulo. por t•azõ~s-:e~tranh,ri.ss à ;sua. 
vontarle, ·, fixi:iu resldêricl;i. ·, ern .. BeJo. 
Ho_r~zoP:t.~, onde. acaba _de· . fale,cér, 
apos var1os . anos de uma· vtâa sa., 
cerdptá.l .· intelràmente déyotàda ·. a 
Nosso Senhor e à. Sua Santa. Igreja. 

Os Revm.()s. Padres. dos 'Sagrados 
Cor.al)õ~s .·. celebrarão nils!l_a . d~ :$êÜ. 
mo _dia pelo ,êt~rno. descanso -da alma . 
do . Padre·. Eustáquio ··na !1-fatrlz., .de 
Santo Emídio, ponto, fig.ai. do, bonde 
Vila Prudente . (32);, na Próxima. se• 
gunda-feira, 4i; t-. d~ ,-setembro, às 
dez !w'a&. - ·-· . _ _. ,_,· 
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lf oBREl}. EDIFICANTE 1 

Plínio Corrêa de Oliveira 
O p~queno e grande testamento deixado por Dom José GaspÚ de Afon

seca ~ Silva não pode passar sem ~,m registro e um comentarlo. Ele servirá 
pará qµe, nesse exemplo de desprendimento e austeridade do Bispo, se ·edi
fiquem os fieis e sejam mais um titulo para admirar a Igreja os que. tem 
'a desdita de viver fora. do aprisco do Bom Pastor. 

Quando, na 1.dade Media, a civilização cristã .imeaçava des.viar-se de 
seus rumos pelo exagerado apego· dos homens ao dinheiro. e aos· prazer~s 
que pelo dinheiro se obtem, a Divina Providencia: suscitou São Francisco de 

LEGIONARIO São Paulo, 5 de .Setembro dê 19*3 

e A T o··L I e os DILECTUS DEO ,E T HOMINlBUS 
na conhecida Comprem 

Com extremos à:e 'êarinhos, D~us ,,, v~Ílturoso, um- predilefo do Cora,s,CJ. 
derramou uma torrente volumosa de de Nosso Senhor: "Dilectus Deo•; .. , 
inefaveis bençãos, sobre o ilustre Pre- O padre, porem, uo desempe111/-d 
iado que a Arquidiocese paulopolita:- das. sua;,·' fu!lçôés· s.att'adas;· no exe;·-
na, e, eom .eia o Brasií,.intefro, c:hora. ci<.:.io d.a caridadé ciµé ·~fé deve ~is-CASA 

exclusivamente suas jóias e seus presentes 
J O A LHA R LAi 

CAST.RO 
Ernesto de Paulà 

RUA' li l)E] NOVF.Mll!W N. 26 • 
• 

OFICINAS 
S,ROPRIAS 

• 
• 

.Unicm1 conce~sionarioi. doa AFAMA- .. ·. No amanhe<.:er rnd.\oso da adole• . , pe1isaÍ:, sen1.·ec·õn'on1ia, a éi1.1antos de-
·. cência despEittou-se-Hie .O . fúlgido la carecem, na diStl'ibUiÇftO do COl).SêJ. 

A 

(Esquina da Rua A11chicta) DO$ i/:lQgi94'. « :E L E ,C T R A • 
·.' 

ideà! do siu.:erdó1..":0, hoiá~ jusigJ\8 a io e 'do co'nfôrt.b entre a.s almas -~11.e 
que se nilo pode as<.:ender. sem .as . sôfrem, é semp1;e o ai,ilgo. qu;eridô,tle 
caricias· do clrnmado divino, ·.todasashoras,:h toráçã2,.que sea.br.a 

A flor Iiei'fumada.''.'e füilicádà· quê ·· '·a tmtos'os-·áis e que se éonVerte-'em 

alocução do' S,. a· .. · ·. ·n· . . t·. ,O: __ : __ :::·~·.:_ t.:~··· .. ···,'..·~_:.·_:_e.'.-. I.~.:.d· . ·r··· .. ·.· ·.·.· e· . ~~~l~~~g~4~~:~:s~.fa:~~»\!~l#t 11j: • ~~síde~:;tªiáli~6ªiªiu~ztefe:ª!J;~ 
. o. Se\! .. 1)1;)!\~ito lar; vanspla_ntara'O O· ingratidões. . . 

' ,;. -.. ·e.;·, · · • -:-,-_;_.:·· ._..· ·:;;: ·.--, .. ·, -~A?~-~-~pr_,J?,~fa. .. -~~~~t~ff-~.:~ Pt~.~ícl~l.- -;~a 9 :Pe. Gaspar. tinha a _nilnlJar·l~e 
• ' d. ·e,, · · · . : ,téçJlndca,ção, do, jder/<!•:ciue s,e · esconcha .. a fronte esse )1alo de.: ouro que· :a. 

das palavras que Sua . Sanbda1dê . , lrigiu,raô' ,,110 esc:riuro do cor.açã,o jovem e,,Que 'simpatia':e º afeto de qum,tos º .::0 • · · · ·. · · · • · • d · , · · · ·· · .,- ',. cr.·.:,,·, ... ·, · · dê' ,ífrtJmper :ao depois, ua ma- , nheciam ou com ele tratavam soube-
mund~ no 4.0 an1v_,rsano a guerra~; .:.\ . llife$Ütiã:;'e$pléncHââ .. d'Os' d\,s!gníos !'RIU tece1·-rhe: "Di!ectus honünlbús". 

. ·~.--··----- ·----,-----
~-1 nfegra 

Assis e as gloriosas familias reiigiosas que fundou, para escandalisarem',san-· 
tamente o mundo, pelo exempla impressionnnte de. uma pobreza infransigente 
e uma: invariavel mortificação, O cxemp!o valeu, e arrastou atraz de :;i 
multidões inteiras. A Europa se regener·ou ao ca!or da mortificac:ão francis,. 
cana, deslumbrada pela indigencia do "Poverello" muito m:a.is do ·que se des~· 
lumbrariam pa~ãos. ante os tesouros do mais ri~.o dos.. potentadoli.<l.~L.en~ak1. ,i;: 
a expe.riencia demonstrou mais uma vez que o melhor .meio -de···abater ;quüf.: 
quer vicio consiste em lhe opor o exemplo completo e intransigente· dá v·ir
tude contraria, Neste nosso seculo' argeptario, em. (iue o vulto diúi;'pos~~s:d~' 
cada qual parece ser o unico padrão pelo quaLse. medem. todos .ós .valore3,. 
humanos, o exemplo de desprendimento e pobre:i:a. diÍdo invariavelménte pelos . A S:.1íitfoadc de 1':osso SciúÍlol' o 
Bispos da, Sant.a Igreja de Deus, agora repetido de modo tãõ- singe;o, tão. Pava. Pjo XII pronunciou,' cm 1.0 de· 

;,. . , .' .. ,;:.',:, .,i,.",•'..;.' >.. <livJÍl.o. s. :'.'.'<J.:Coléii.'o .d.<>' Hú. foi·. O dú1F isCi:ired'ile .. çôes <le .... Deus. para, c;i{in 
·.1,.0· 1·a, .. q·1·1··a11clo a tal.los t .. oc.a a .. trú.g',ca.• · c.111 .. "er.lio. a.'· ·.ê. i:Úé.h.t:ia.·., a integrid:~~ · · · · .. -. · · , · ·· ,. - po · fàrtil. que lhe apontoli com, segu- •seu· jovem miliistro mais uma ve;r se 
.i.·.c. alio a.de. elos 'fatos, Em· to. das. a. s.· pâ_;·· d. é.·. é. a l1ó11.;·a, de. ~euJ1,ais. · , , · ·· · 

laconico, tão , despretencioso, por Dom José Gàspar de Afonseca e Silva, ~·et.enilJro · último a alo<.:u,;ão c·11J:i 
tem um perfume evangelico que não se pode perder, É preciso que es~a io- Úúno·. pnlJlicamo; ülmixo 8 qiic fai 

· · ·. , · · · rança a-.·· esteira, tu. rui.nos.a. do .. ·. s. antua- · ·vatcnteaN1m ao gufncla-lo à' plenit!l• 
tes os homens, co.m. os· olhos fixos · · .. J3endit.ô.i;,.,sJ3jam ,aqneles fJ.ne,. co:n · , · · , · · 1:io,. onde as alma~<,.Jqvens·. se pl.aá- . ele dó ·sacérdóciô tler B .. iiipo da Sa:nt.t 
nas tuinàs so refu. gialÍ1 em, si n. ms• ·. · de.· s'in.t. lirtfS .. $.'i:Hl .. a .. ·· .. d.e.cts·ã·º· ,· lraiJ. alham·.' · · , · · · · · · · · , 

brcza voluntaria seja registrada e comentada. Oesperdiçé\r ,esta o.casião ê. ii'ansmitida pela Rádio Vatkaua. · 
desperdiçar um dom de peus, autor de todo o bem. ·, ,-Trnnsco,Te hoje o qtÍarto anivcr-

, · .ni. ai.n jiàra a·s. âltür'as subliiliàd. ã.s <lo, · ·rtr.ej,i._·.-.. e.··. s_··u.ce,iso.r. dos.· a.Pº .. stólo.?.; é mos ... É' verda. deira. sab. edoria .. aletl•' 1iar.a.·.· .. ·." .. 1.··.~.-.·Jl·. a.r.·.a.·.r.''.:.o. ·_.:t ... ·.e_i·.·,r,.e.·.i1.o ond. e;vos:;a.· :,· ,. . . ' . . . .. .. . ' · · ·" · , · Sacerdócio: AlJrJudQ·S!il:lhe,· d!l par,,e.m ser n\uit0 . mua·do ele Deus. , 
t::dos e 1·econforta,los em sua prova. ge. rm.·ü1.a1.; a. ·.s.;ê)rié.' . .Ii. t. e.:ê.·.·.cresc .. ·~r e all)a~.:.I: , 

Dom José não morreu simplesmente pobre: a expre~são "pobre" pode· .. sa.rio desse terrinJ d a en1 que rn 
indicar'apenas uma insu·ficiencia de bens, e Dom José morreu.sem bens ·de·. inie'iou a guerra ma·i8 .destruidora e 

elen.1st. adora de todos os tempos; guer-nenhuma especie, É esta realidade que seu testamento revelou, · 

, · · · · ·· · , par, as porlas, cio saudoso .Seminário Bispo e Arcebispo,.·. D, · José grliças 
Dcsaiupara-los seria· cegueira fatal. durccú o fruto i;la vchladc e da ju<;- i': Prov .ncial da Lüz, o· joveil1 levita, .. iis suas vir. tudes, ª'·) . seu· aposto!. à e.lo 
1,;111 totlas as terras, o pe.risarnenío tiça internacionais! ··. d fl ·c1 · · b · ,, · · , ntm1 ver adeiro nt ar e azas · ran-· · · dinamicci, .::à.· b.ón .. d .. adc j .. ama.ís en .. ·rr. a-
c.los home1.1s.· se apar.ta d.o culto da Bênrli.t.o.s ::sejiil.i.1'.· .ª.que.· les - .. <11.·.\aI··' ' ·· , · · · · ·. · " · cas; atirou-se· em a:giganüidos ·vôos, qnecida é à. grand\l ca.l"idade, .arreba-violência, pois 1·êem na heJÍ'rivel eo· qtrer .que seja o g1·i1p·o, lJeligerarilé, a ra. a que ·se opõem· todos os que pos-

Segundo o Direito Canonico, o Bispo faz jii~ a ces:os proven.tos parà a sua' suem coração e sentimentos hmna· 
subsistencia, Estes proventos, ele os pode aplicar como entender, e pode, por- no~. Prevendo este desastre uni-

. . . ,. · pelas regiües. alcandoradas da pie- tou as sufüf ovelb.·as,. ,fa. zendo-se ·:que-
lheita de destruição seu me1:ecido ca~- que pertençam ,:::-.. ··. · qµe .. c.om idênJ. lca., d ,., · , "' d . , . ade e do saber: ·roí tiulli cresc.,n· o rido, amado e vener .. ado. ,; Dlléc'tus tigo, r-:m todas as nações aumen',a jmparclaliditde .. coopereú1 para r'om,:. · · · · · · · 

tanto, regular de tal forma sua despeza que lhe sobre alguma economia vci·sal iine entfto ameaçava a grande 
para as eventualidades ou ocasiões que tiver em vista, "É cl.gno o operaria familia humana. dirigimos, a 24. de 

matavilhoso que ás predileções di- homini!Jus'', 
a aversão à !Jrntal'clacle dos métodos per o ponto morto em que se encon~ vinas se manifes'lnvam · ria carrei,-a . · · · · '·· · ··, 
de guerra total, que vão muito alem tra a balança fatal da guerra e úa Levou-o Deus, muito embora de'Ulll 

de seu salario", nos diz o Apostolo, E o Operario por excelencia, isto é aquele agosto de 1nn. aos governos e- aos 
a quem Deus cometeu o encargo de trabalhar cm Sua vinha, ê digno ~viden- povos; um eloquente apóio e uma se-

. , fulgurante do jovem semina~ista, de n10·'0 "lole11t.a111e11le t1·,'1g'. co, pa1'·',1 a ele todos os limites e de todas as paz, u , 
. par com a estima e admiraçfto que pátria dos eleilos, "Diiectus Dco,·. :< 

temente "merced~ sua", Nada impediria, pois. que Dom José procurasse acu- ria ,tdvertêuc:a, ~:ntrPtanto, sep;i.ra-
mular para si um patrimonio individual. Adem;iis, está bem viva entre nós;a vam nos pouc:os dias do rompimento 

normas das lciff divinas e humanas, Benditos sejam os que conservam nenhnm companheiro lhe poda ne· 
Mais atormentadora do que 11u11ca, a si mesmos e a seus povos livr.~s . 1 r· 1 1 d Fi<.:aram consternados, managmros . , gar, merce la 1c ~ guja o seu trato, 

recordação de quanto foi estimado o pranteado Arcebispo, lmpl ica isto · em das 11.ostililladcs. Nacla do que c1 :sse-
dizer que Dom JÓsé foi presenteadissimo. Pertenciam, a todas <lS classes mos se verde' c.:om a pai e tudo se 

vem perturbar o, pensamento, e os (las resU:l~ões .. impostas. po1: idea~. iio.··.fêncanto das iiias :iiian.eh'.as, e so'. pela dor, os seus qtlêl'lt!Ds dioces::rn.os 
corações dos homens a d(1vida sobre p(econccfüdas, ',pela'.paixi',o. deseú, · . b · ido da condútà retfün~a u,o cunl'. .·e dílétos .âuügos, TaJ11lforif •esta? cir-
se se pode dizer ainda que a conti- freada, pm: -1ml· egoismü- · exeessivo, ento dos seus deváes,: 0 jovem ciinstaucià dolornsa, serviu para'.,_ç!e· 

sooiais. as pessoas que porfiavam por lhe oferecer a!gum mimo, a titulo perde corn a guerra. 
de homenagem de respeito e s'mpatia. N.ada impediria que ao menos o· !"-:ão <:onscguimos levar a· hrn ;10 

nuaçâo das hostilidades. está confor- por-uma sêde !fogakde poder! :Gaspar era· beui O '" Uilectus Deo rnonstrar' cHJuanLo era.amado e ll!Jlll 
m,r com os interesses 11acionais, ,e · Bendit.o·s sejam .oii que. ouvelll 'PS -i~ .. rt:Jiomin.ibÍis", · · .. ··, ·. ··.. . ·: .· · i1u0rido· d.os homensfna' cQn,sagrriçiio 

A~cebispo coi1servasse para si a posse dos obJetos que recebeu, Entretanto, unnsamcnto cios holllcns nem pcne-
nao tendo eco11omias proprias, e possuindo apenas alguns objetos de seu· trar cm seus con1.çCics. 

é razoavel ou justif'cavel à luz da apelos (las màes .que deram. vida a , .. ,lfA,, 12 ele agosto clti tn3 num elo- ímpú .que lhe·· fizeram .vár' seu :se-
<.:onciêncla cristã e humana, seus filh.os para .CJÍHJ crescessem na fifJÍlgo iluminado tio bençüos. 110 , aiu- pullamento, , 

uso, moço, ainda e na pujança de sua saude, antes de partir para o Chile quiz: o cspirito da violência t.rinnfoa 
fazer. seu testamento. Para que? Para que ficasse bem claro que nem sequer sobre O cspfrit.o · fla concórdia e ,.!a 

De1wis de tantos tratados violad,s, fé e pa.'1'<:k,_ •. · a ·tJrática· generosà n.ào · ·1·, · ·t · · d. ·c1·'·· ·· 1·, ' "'' • hiente saturado de fervorosas iJreces, ·. or ·.que lllU.1 o amn o .. º· s.· .. seus -e .. 10-
cle1)ois de tantos couvênlos calcados 1nua e11.1.· atáss_em otr fossem mor-' · · · · 

estes objetos lhe pert.cnciam, porque ele os doara à Arquidiocese. Era a conciliação, mas esse triunfo fqi uma 
renuncia meticulosa, intransigente, deliberada, a qualquer propr:edade, Era derrota, 

caia-llle sohre a fronte a aureo)a .nu- ccsirnos a sua tumba ,fla de vJv.cr 
aos pés, dopo1s de tantas promessas tos! ... · \. , · · · · · rífufgente do sacerdócio, através das inü1terr;1pcamen'te corOacÍa ele afíiias 
rotas, clepois·de tantas modificações Uen<J..__ 'jam .aqúcles ·que ouvem mi'ws 8 agraclaii do.sêu venáandti m,~, que, de joelhos, através de prece.s- e 

uma expressão daque_fe desprendimento que D·om José professara praticar Hoje, nos nm!J:·ais (lo qu'nlo anó 
entrando na Ordem Terceira de São Francisco, da qual era membro ilusti•e, de guerra, aqueles mesmos c;ue co)l· 

<.:ontraclitúria.s de propósitos e rle os augÚ~tllÚlos · apelos· das. familias · tropol:ta e depois saudoso .anteces- de lágrima,;, traduzirão a :;ua dof e a 
açfio, a ·.confí.inça entre as na<>ües a. flitas· JJÓ\· uma se. para_çâo for,·ada e 

Numa epoca de tão geral apego a todas as coisas t.errenas, parece-nos bem ta v;tlll mm rápidos triunfeis milita-
importante frizar este ex_emplo, Vendo Dom José cercado. do decoro habi.tual res e com o imedil\tO con<:êr(o de 

> ' s_or, sita imensa preclileção pelo PaslN" 
caiu a· um p!ano tão ba:xo que debili- que atendem. a.o <ifainor cada voz ma s · · 1 Quem- 1·ecebe elo ccu a graça : ,1:1. muito ámad9. · "Dileclus· Deo et ,: 10-
ta e desalenta todá decisão generosa. insistente do povo q\ie, depois ·rio · 

que a magnitude das. funções arquiepiscopais exige abs.olu.amente, serão 
poucos os que o possam ter conhec,do debaixo deste ponto· de vista, 

Serei ln.discreto pondo em relevo mais um pormenor. dentro desta ordem, 
de ideias? Todos conheceram a grande sensibilidade de Dom José. Podem 
pois, imaginar. que .satisfação lhe causaria qualquer alegria e~tre os de, 
sua famiha. Estimaclissimo ,em São Paulo, e dispondo dé todas as relacõ~s 
seria suficient:e uma pequena palavra de sua parte, para franquear· ao~. 
seus· o acesso às situações promissoras. Dom José entretanto se mantê",' 
ainda aí dentro de sua linha de rigoroso desprendimento_ E a evidencia dos 
fatos fevela que ··não só Slta auto~idade jamais se moveu neste sentido; n;ia:; 
que os seus jamais quiseram invocar os ti.tufos de tão honroso parentesco, 
para galgarem .apressadamente situações largamente lucrativas ou lison• · 
jeiras, 

Dom José deixa, pois. atraz cie si um grande exemplo de sobrio despren
dimento,· Seu. testamento o proclama de modo inillldivel, e, em luminosa. 
continuidade com os recentes exemplos de Dom Duarte e Dom Leme edifica 
todos os fie is. 

=========··---··---·=--=====.:.========== 

QUANDO DOM JOSÉ ERA ESTUDANTE 

· Des~ulpetn-rnq o.e; __ lclto'rcs ti rnocicsto e 
dcsoi<iimado ctb,as nohü,. 0 golp0. que 
a toSlwi nos fei'íu, a. mim me prostrou, 
Tznl10--já as. pupil2.t enxutn1-:s. lTiilS o ro .. 
1:.1çã~:_,=a.ind~- .tn'~ -~stá, dobra:1üo a fitla
do~. ;tf·natur.:tl por i&YJ Q'Ll€ 3- pen~, ~C 

me negí:e a e-Jrrer sopre o pa,pd. r,,r,;a
da a;)iegulr devagarinho, como se c~ti
wsre1, cadencia.da pelos compassos de 
11 ·a rhàrcha funebrc, Tudo quanto me o
corre; neste instante, são apcna.s farra-
110s de reminiscencias, pobres ima;;ens 
que se recortam sobre u111 fundo cin
~.cnto· e são ·por vezes substituídas pela 
figura do um ataudc, 

Conheci Dom José, há vinte e. dtwo 
nnos, 110 antigo Seminario Provincial, 
1:ierto .da estação da Inglesa, :!:<ão era 
c:ntão:-1 homem robusto, corado e sa.dio, 
que t-0dos admiravam nestes ultimas a-
11os: magro, exc=,ivamente magro. sc11 
aspecto doentio inspirara: cuidados ao.s 
clfrl!tores, Grandes olhe;ras· lhe cercavam 
OS Olhos negros,: O pe!tO; era CaV), a ca
beça inclinu<la para a frente e os om
bros !lgdranientc descaídos, Tiio poueo 
esportiva e juvenil era a sua aLlt,uc.ie que 
d1egou a itnpre.ssionar O proprio ·00111 

Duarte·: tive já ocasião de me referir a 
este ca.s<- há quatro anos atrás. quando 
rias preparavamos para receber triunfal
mente o segundo arcebispo de s. Paulo, 

Dom José não era tambem o homem 
comunicativo e .iovial que alguns co-
11lleccram em Roma e na Freguczia do 
O', Tristonho e silencioso. esgueirava-s~ 
r..clos · e~·uros e longos corredores do ~c
mi11ario. provocando certas profecias a 
respeito da curta vida de certas almas 
cleita.s soh1·e a Je1-ra. suas mais floridas 
::unizaº' ele as cultivava entre os ve
teranos d'.'. casa, gente e.scolhida que se 
cnc:mtrava em ponto qe: ordenação. Seu 
espírito reflexivo, espontaneamente se
rio, ti11ha afinidades mâis • fortés com os 
colegas, pacatos e maduros. NM horas 
alegres ·do recreio, quando ·nós outros or
ganizavamoS' .. a "barra" ou tima rui
dosa partida ·de futebcl, ele preferia dar 
lentos pa~selos ·pela i:hacara. '-i·espirrndo 
o ar '.picante das hortaliças e pratican· 
ào, com os adultos: acêrca de cousas cs
r,irituai.s, 

Já. o tínhamos por uin dos condisci
~ulos· ri1odelos, Ele e .Melinho (Jnsé A· 
maral 'de Melo) erari1 os semi11ar!stas 
mais · e.:.emplares do meu tempo. Afa· 
veis e mansos. àplfca9os aos estudos e 
observantes· do regulamento, 11m1ca ti
veram conlra si· um ressentimento dos 
colcgaS. OU tÍma reprinienda dos SUIJC· 

l'iores; As mesri1as de\ooções os uniam: 
Noosa Senho1a da :Corice!çâo Aparecida, 
São .Josê, o Cu\'a de Ars e S,anto Inácio 
ele Loyola, Eraltl 'ambos da mesma tur
ma. Muitas vezes, quando os demais se 
achavam em ·~~scanso,. sob. as· velhas 
n.agnol!as do ,parque, fui cnconlrar os 
dois Josês de joelhos peranfu o Taber-
11àculo. ou percorrendo aá. estações da 
Via-Sacra na penumbra ·vespernl da ca
pela., G.Í.spar e · Í\1elinho ! Sempre insc
paravcis. A ainbo.s o' Senl1or 1·cservara 
uma santa missão na terra, e a ambos os 
cl1amou, de maneira inesperada, com 
diferença de meses. 

Pe. Castro Nery 
Engu:1 h1brafoa. ·Tfio adliu;tado-.se Lor-'. 
110ti- úéla,. qn_c-",i~r~ceu "ünia'~ da;/tniiÔt~~ 
n:1t.,1.~ at,ril.lmrlas Jamals .a ~Jg;iÍn ;a11Í11~. · 
11<:iu-- ll'-litc ela nrHeri~-r~ P:ldro 1\rnald<> 
<l-1" :=.::ou~a Percirâ . .it . .:-,,,-\Pkío· que .Do1n ·Jo
_ta: C(H\:~;;r..,rn1 <ül· o i,in-1;-;. _sur1 <:H.i't-a ex::,-
1·.~i1:·ia. f'-'1-~·_: 1u:,::nr bs SK.r~ra(la~· r~.,crH.:n-ns, 
e ,~--=P~-·r·!.aü>iC'nte sos sn.lmo::..; d( b1·crh1..
no, Ainàr. poLca..s 13cmanas ,Rntes de pe
recer, tzve orn,5iflo de pronunciai· pan, 
as RcligioEas da Assunção uma notavcl 
conferencia que impre&>ionou a todts 
pclo substanc;oso e profundo c11tc11di
mento dos sagrados textos. 

Em literalura. ponde>u s2mprc para os 
gcn~ros graves. N,mca o enlevaram te
mas ciuc a nó.s outros, rapa7RS de dezQi
to anos, nos e,1c!Jiam o coracfio de al
Yoradas e testas. Jamais s~ preocupou 
com a arte de ·fazer versos, nem tam-· 
pouco roubou parcelas do seu tempo pn-. 
ra se lançar nos iogos da fanta.sia. Scu.5 
gostos literarios o concluziam para ó 
discurso e para a. historia. Tomou-se de 
entusiasmos pa.rn cJm as piramid2s elo 
Gisch e pus.sou lm1~·ô tempo a estucla.r~ 
lhes o pasrnclo. Das leituras permitiôas 
110. scmlnario. a que màis lhe enchia a.~ 
medidas era. a de Carlos de Lact, tr~l
vc~ pelo ·Castiço da linguagem. vigor ele 
sentimentos e .segurança da dCJutrina: 
mas era igualment<> sensível à l>elcza das 
lendas dos santos, contadas por Eça de 
C: ~ciroz, Nesta convivencià !iteraria ga
nhou aquele sel\so da !ingua, que alguns 
criticas lhe notaram na.s pastorais rc
(.i~idas nestes; ultimos anos. Tinha ideias 
multo suas a respeito <ie estilo e comi
go a,s discutiu. com superior finura e 
bom· gosto, numa viag·en1 que realizamos 
cte automovel. 

No Colcgio Pio Latino-Americano, pa
ra onde eram enviados normalmente ~ô 
alunoc. que se houvessem notabilizado 
pelo talento. o Padre Afonseca, tal co-

• mo ·el'a chamado. não passou desperce~ 
bido; foi dos estudiosos mais eficientes 
da Universidade Gregoriana. como a 
rrincipi,:, não manejasse· o JaWn. com a 
ncccssa.rii:I destreza, pediu aos supÚio
res da ca.sa licença para ter consigo, ·nas 
idas e voltas caminho ctó Palazzo Bor
glle.sc .. 1,ttn LOlega pel'ito naquela Ung4a, · 
e com o qual se exercitasse ·diariamen-· 
te. Empenhava-se em ·sér assiduo,·às 
classw. não fa!táncto às mesmas nein 
quando o inverno tivesse convertido· cm 
chan,os as ruas de Roma. ou quando 
sopra.'l.Se por cima elas sete colürns o 
terrível xiroco <que pàrecia · d.isso !ver ôs 
essas e as ideias, Levou muitos: meses a 
J,.cparar os exames· finais, -.-Andei com 
ele repetindo os pontos do .\)rogramâ. 
quando não !amos· a.ce1·to fetlro vegetal 

· do Pincio, ond!! os canonistM se Jirre
messavam à ca·beça os nomes de Qjetti, 
Vida!. Capello e" Mostaza: com a' ines
ma furia marcial com ·que, trava vamos. 
no inverno. as nossas ti·emendas 'bata-· · 
lhas da neve. 

Porta11to, vollari10-Nos para aquc- tantos sofrimentos, privações é 1n- dignidade sacerdotal, é sempre üiri mü1 m.u;; •·. 

les que se pre.ocupam. em orr;an'.z:!l' 11as, suplica apenas por 1iaz, pão e, 
tuna paz vitoriosa, a0 lan(;ar se11s 

olhares 11ara o espetáculo que se lh"s 
a.presenta, dcnti·o e fora de seu pai,;, 
véem apenas dor e <.:ontem11:am uni· 

conferênd~s e tomar providênciaB tralla,lho! ,' · · ' · ,. 

p::tJ·a ª paz, com um apêlo que vem Benditos ·sejam 'finalmente, aquc- r·. R. ·A G I C O A C ·1· o· E. N T .:E 
carnt1 n1e t·ninas. tio fuinlo do Nosso coração àag1is- lcs que compreende1u que a gra111Je · . · ·. · · · · · · · . . · i1 ~' 

tia do pela tragédia' para lh€s dizer: tarefa do friar u'mavcrcladeira nov,i .· ·•·· ., . .·. ·. . _·,' · . . . , · . .· ,· ·. ·. · ...•. • ~Juitos ho.ive que pcrmanceo;·a:11 
surdos ao Nosso. chaurndo: A triMe 
experiência e o e,;pelác11lo· que hÕje · 
RC lhe,; ofercec demonstram com qu,i 
filialidade cor1·espo1Hl'ain nossa ad· 
vert,11i'cia e nossa previsiio à reali-

.Os vHdadei1·ãment.e fortes não tc;n ordem entre as uaçôes nâ9 6 poss.í· 
po1' que temor em serem generosos. vel sem élevar· ás •o!hus a Deus, ,J,rnr'~ 
Smnpre têm .melas para se as~eg11- nwnte-los fixos Nele que, ·como·: s11-: 
rarem contra toda int~rpretação f,r- premo juiz do todos .os acont~lmen;·· 
rônca ele sua dispo~ição e desejo de tos humanos, é f011te,,,guàrdiâo e mi' 
fazer a paz, assim comó contra outras nistrador de toda ·jüst·ça e· c1e· todo c1ac1c. 

Nossas palavras, na[Jnc!a ocas!ão, 
eram insp;radas por 1t)11 amor impar
dal a tód<lB os povos, sem e:;ccÇ:âo 
e por urna a nsieclade vigilante por 

possiveis repercussões. Não destruas u)rcito! , 
nem sufoqueis os anse:os lle paz do Uesgraç2dos, porem cln.quelcs qt11l, 

povo com atos qué, ao i11vés de prn- neste momento terrivel, não ti}111 pie-

seu lie,ií estar. · 
.mover a conf:àn!,8, engendram e avi- 1ia .. conciê11<.::a ele. sua' l)nornié, res-
v;im o sentimento ele ód'o e anni<m- poÚsalJÜidade pelo destirto tlos vo-

O nwsmo amor e a mesma ansi<êcla
de .:-,;os .animam nesta hora grave e 
cont tÚ·hada, e traz<.:lll. aos Nossos l,t
bios lllna men::-mgem imparc al, (!~te 
visu h(·r1el"ieiar H to(los. 

tam a vontade ele ,1·esistêneia, Dai a vos, que ·pro.inovem o ódio •e a clispu-
to,1i1s as 1taçôes lundada'I esperan- ta entre os líomens, ·que alicerçam 
ça8 rle. uma paz digna, que não ofcn- settpoder sobre. a injustiça, que opri· 
<la ~cu direito à vjda nem seu sen· mem e rortn1·am os indefesos e os 
ticlo ele honra, Tornai bem claro, sem inocentes! 

ao dar Iug;ir a dúvidas, qt~J vossas A ira de Ueus se abaterá finalmen-
1 l\ld~1-Poderoso pa:·a qU(' r:..:c;<.t e.11r.·:;:H' 
f'~ta t~\)i">i~J ,m.~!n:::;l;se1n ao c:oraçf-1_; e 
<10 t1ensamenlu rlae111cle:, Que tC:m em 
su::i-'s tn:1os _ ó .. d1stino. Ou aflita hn--

conc! ,rnõcs e~ti\o ho.ucstamonte ,k t,; ,;oure eles com toda sua força. 
a.eô:·· .. o c·on1 Vll:-;~ios. pl·inc:i!lic;. Prc1..za au uostio Divino ne.dentor, 

Só asslu1 Ke poderá .cr:ar ·-urn ,:;~,! t1 1~ cujos !übios sttiu a cx.cia:na<:~o 
h[eale sereno; l?ó 9mtl o povo menos ue •• Benditos sejllúl os que per~c\:~. 

nurnJel>ld<', ·, , .... · .· . . . ... . ..... 
-·. ,·A~.·fuir1tJ~?tpssai~ :,.,: '?'3) 1 el(ruos 

prnlilem:1s.d4 guen'a ,:cW:il!.lrllximar;; ,, 
cnnvc1·~1,~111· J'.41'.i't · ót tft'!())01fh.:('._cntri!i._ 
!J::lJlL<' .h.1m2.i::f·a. e.xo1·f.:.a:Ç11n' dtH:l'. HS<~;1~~
t1,:·at1. ·1' lif'(;(:'bf· ln~t.ru,;,iú:·:tâ··r_n'1c -~··.il
gi.'.r, '· JJn terra'\ ·,tx11'p ~-;d-!1 :Wilh,·, iJlvíJ
cada f:! tnais urgeute se tcn·11a ne . .st~t 

fa vo\'ecido, .Pela, sOJ'.te:. <la guerra, Nn rum na p.tz ", ilumii1ar aqueles que 
ilr,10 W!Jfll!lJ}ti-~wis;-Ja • .!i~!;editu IH) Se .. ellC<JÍ!tram Jw .. pciilm.- e:àos cli)'lgen--
J1,;. ·cimento é .il.1cremiént,,. rle uni 11'.>V{J t'e,; dº$ povos, .. -. .·;: :: · 
11\IIBdo,. guiacló'. peht j11i;U,;a 'l·: p'Jti,. , Qúe,,,. !:i,•'.,1() Ü'Jífeiri~ir i1J1es dirija 

i,ata<.lrr ut,i.re, 11s 110«~;:;.,~,, e 'tos.iia', . ·.·.~t .•. ·.;.::.t .. ta_\:.,r.:;:_t_,.~_:'._~t.i.'.::.J.1_·.t!.·,.~_-_1:.~;~_: .. i.~_;_,,·.,_·.,_·~.~ ... ·:·' ... b.~ .. ·.~-'~ .. -·.,l.-:.;-./~ti,:::;~1~!;~)
1
~ ~i:1;\r . ;:~lJ~:;jt:-~;)};~!:~•H.~{~~~~:;~.u:~:'i;.~ 1ªi:\1:~t .~ y ~V ~ •• ~ ,H (~ ~ ~ 

grande,fê no ,utui'O, sern temer P?}}; :~it![i11¾~ii~ilíift~ f}~';i~l~~'.~~ 
· ·· · · · 11hru.,ti.os,,que7de-:.:mu,wreparar e con-

B· 1 ·s ·,·p .o-. . -·.r a·. ·o .. ·v·1··.o· .· E·.N ·c.1 ... A. t'· .. •. x: ,,':':;~S~ll!/':JijÜi'f':'P~t\{~tt.a·::c; ayradoura, .·· .. ,;;c,Qtle:-.fi:,:úidUei'iíçãó'., ã fii'incza e o 
.. ,•., ·····:'viv:oi:ic1úi'ií1eJjto de. beiiev;)êne:a da-

.'",.'_:· iq!lf,}ÔSi,éon~igatu diftrndir um. nlio :]e 
<-:onsoJo. 110 eilsangncnta<!o umhral 

Carlos de 1'1orais Andrade· 
Na ccoiiomia de nossac santa reli- confirmam a delicadeià .senhoril, a 

g1ao católicà, apostúl ica, rom:rna, a confiança c;:ilma na p1·oteçüô divina, e 
· Provid~ncia Divina ordena · tudo de a transbordante vida interior, e· me-
tnl modo que todos os seres como to- lhor se apuram as valiàs daquela be-
<lds os acontecimentos. devem servir la cultura e íntrepida decisão, A mui-
para nosso ' bem e~piritmd, bastando tiplícação das Paróquias citadinas e 
que de nossa parte não impeçamos es- suburbanas, sem Párocol;l nem tcrri-
S<" beneficio, Tudo ~ucede na ordem e plos, nem meios humanos de os con-
no tempo ·preordenados, e de, manei- seguir, é indubitavchnei1te· um dos si-
ra conforme a nosso maior bem, Nes- nais. marcantes sobre todos, daquela 
t,:; sentido. tódos os seres e todos eis atividade, daquela confiança, daquela ' 
fatos siio prnviclencfois, mesmo ague- decisão. As reuniões pcriodicas dos 
Jes' que:· por sua maldade intdnscca, Srs, Bispos sufraganeos gue convocou, 
parecem . afasta, decisivamente ta\ a publlcação das corajosas. oportunas. 
pr·edicàdo, mas que. pe!a's provações e apostolicas pastorais que .dai provie-
que acarretam· ou pelas reações que ram, a explendida unidade espirituai. 
provocam aos fiéis. são ocasiões de dll Provincia que· assim se patenteou 
aprimoramcnt-0 destes na vida sobre· a~sinalam maravilhosamente aquela 
111,lnaL delicadeza pessoal; aquele transborc?a-

Ha, porem. ce1ias pessoas n quem ,mento de espit'itualídade, aquela cul-
especialmente se ajusta a qualidade de lura exemplar. Cuidando de seu Cle-

. providenciais, seja por se distinguirem ro, com o mesmo carinho de· quem 
no apego indcfotivel à Providencia e foi zclow mestre, amoroso educador 
na confiança n'Ela, seja por terem si- e diretor exemplar, ele quis cuidar ,da 
do colaboradores particulares. instru- delicada scm'ente das vocações clesdo= 
mentos ·vlvamentc eficazes da bcnefip seu pl'imeiro gerrµinar, de wn lado, 
cericia providencial. Assim foi, nosso como quis ignorar afastamentos e fric-
saudoso D. José Gaspar, 0 Bispo pro~ zas, que reduziu com· delicadas aten-
videucia:I de s. Paulo! ções, oportunas deferencias, e pacien-
. Eleito · auxiliar do grande D, Duar- ci~, longanime, de outro !ado.· Contra 

t<!, quando a idade e a mol.estia já todas as adversidades. ,de um tempo 
faziam curvar a rijeza daquela tem- calamitoso, resistindo ,a todas· as amea-
pera aclmiravel, e quanclo o brilho' ex- ças velados' ou diretas. vencendo to-
plendente daquele espírito de escol das as .tibiezas · ou ·removendo todos 
começava .. a· .reclamar a _sombra cios os tem9res, sacudiu toda .à :Provin-
des2amds, D. Josê Gaspar foi o cola- d<1 cm todo um ano 'dé preparativos 
b01:ado1: ·. fnteligentc e. i11fatigave1, º e espantou toda a Nação com. o•- e:,,.. 
substituto prestimoso e sempre ,atén·- plendor do IV.· .Congresso Eucaristicó 
to, 0 Cirineu solicito e amavcl de seu Naci.onaL Providencialrn.<mte:. · ·âtivo e 
McEJtre,. •Providencialmente àtixo e dclic~o_. ~01~fiante e :Pi~dos_o, éultó 

qnc • leva ao qniuto ano ele gucn'a' e 
proporcionem ás víthnas soh1:eviv~n
tes ·do cruel conflito, (Jne se d:ihra>n 
sob· a carga esma:gaclora dos ~ac1:'
fíc.ios, a alentadq1•a 0Sperança ele· (J!lC 

tnlve:, . este ano· n'(io seja tarirb:étfr 
01Ju1nhrado pela' morfo .e, pela âói
tr.uição, mas sim ,qiie" a~siimle- .a au
rora <le. ·uma nota· ei'à ele inconcifi:l~. 
1,no. q·n ter1lal e de róconstruçiio pa
cífica 0 Jqllorfosa, 

Com esta .confiança, clamas a to
elos os nossos ahúdos.·filltos e filhas 
do mundo católico, a lodos os qu.e 
se sentem uni(los a Nós no anior e 
no trabalho vai-a a paz .. Nossa· pate1, .. 
nal bcnçfto · al)ostóllca:". 

A MULTIDÃO EM FRENTtt,t. Á 
BASILICA. DE. S, PEDRO" 

Enorme multldfto enchi;i o espa,;o 
s·tuaclo em frente à Basf!ica de Sf10 
Pedro, afim de ouvir a alocução d<J 
San to Padre, transmitida pelos alt•J· 
falantes,· ·Ucpois· rle terniinar sna 
oração, S, ::il(11ÜcÍatle, apÚeceu, à ja-; 
lle.la de seu1, · apartaii1entos· .e doú· a 
benção apostólica à multidiio t1klJ-
ll1acla; , . 

Kuma manhã brtimosa e :triste, co-·· 
mo.· se a natureia, rrntecipadamento,, 
quis<.:ra se coln-'.r ele luto, ocorre\!, 
na foúnosa Guanabara, trágico de· 
sastre de aviação, no qual perdeu sua 
preciosa e.xi~téncía. 0 emine11te Arce
b;spó ele São Paulo,. D.om José Gas
p;1r ele Afonscca e .Silva.. 

De luto a provinda ecl<1siàstica 
paulopol;tana; de luto o Brasil ca
tólieo; rle luto a [greja, Não tenw
mo~ fazer St>lllelhant,.. afirma.ção, po;•, 
quanto a 11101'1.c premat111·a de um Pre 
1aclo tilo nu,-:·tn.--: cemo o Sr. D. JG!-:<:\ 
,·.ousl"i I U.€ urna vcnla <JtH~ nfio f.;crá 
assns lamentada Ern lllll grànde iio- · 
mom, que ocupava umaltoi,posto. 
. o·· exÚutiJ ·:Pr.elaiio.,,.qu<ã, :;,o,Íi9tiÚ,/:' 

li%'W" 1rnh virÚ1cl0 pelo suhel' e pe'o 
xêlo apc,stólico, uliriv;i um feliz cou- .. 
.iunto ele dotes .u .. ~ e~pfrHo·;· d·t· ·q_n.i.> 
1:c1a,i,:s rlc, l'.an:ite1·, rln prer,das. <le ~o
raç;io, qu" lhe, a~segurava1J1 1.11.11 po+ 
to especial llo seio do Epkcopad:) 
brasile'ro, O cargo elevado. que. 
ocup<1va na hierarquia catóii<.:a, iL 
frente de nma grande, populosa. ·e 
riea provi11cja eclesiástica, fazia que 
pn.ra a pessDa de S. E'Xciél. R(~vma. 
se volta~sem. rle modo u,cto especial, 
as vistas do Clero e dos fiéis, 

Pleno de cncn;ias e cheio· (!e vija, 
al'menta\'a plano$ grandiosos e ·mui
to prometia fazer e dele muito ,;e · 
esperava em prol ela expansão cio. 
reino de Nosso· senhor Jesus Cris
to; na Terra· de Santa C1·.uz, 

O ep(e D, José realizou· em menos· 
do quatro a11os .. do governo da. Arqui
dio<:eso .de .. Siio Paulo e o que esla'v,i , 
em via de realização õ'ii em e~tuclo 
·nos pnrmite calcufür o que s lllxe:a'. 
Revrna, pocler:a [azer em bem da,; 

· n!mas; se lhe fóra concedido urna 
. i?nga existência de tecuridos labore~, 

ÀHsunilnrlo o governo do M:celiis
pa<lo. a 17 de setembro de 193~. o'no
vo metropol ta ,entrou em· ação. to
ma11do menida~ ele alta importa11da, 
lnstit,iiu três vigararia~ gerais, para 
des(:ent ral izar o governo ecl.esiás-
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. Pe. J. ·. Cabral-
llco, Enca1:ando as. ;~-er:e'ssidaeles\\is· 
11iriluais de seus súditos fez 1íova 
divisão elo 'Areel.lispadú,' ~riando 5tl 
paróquias e 26 decanatos ou vigáÍ-11-
rias foraneas. fleinieiou as funções 
litúrgicas· normais n4 catedral; pre• 
end1eu as vagas do Cab:clo e fez v,i
rias nomeações, Ilcn1odelou os vá.rios 
cleparta_muntos eclesiàstiéos. pr'.l• 
curando imprimll' nova atividade .e 
máxim:i eficiêucia na a<lnünistl'açiio 
da Arquidiocese, Podemos dizer: (Jue 
11,io houve setor algum .ela Virla 'reli· 
giosa de São Panlo <Jue tii\o l'ecB· 
bos:.;e i11dt1xo do zelorn e iuddeBso 
pastor. · , 

Merecem .espec'al cjta<;ão a~ >PiJ5· 
, tor,al.s fk s. !G.:trla: J{ev,1ü:L, .querco
; n'!ü>.cenr10 hiíii1 â~/ííné:essic1ár1e~ FJs 

mJ:st,i:.l,~,J; de no~~:a é110C>a, tra.tava~ de 
rl~~---ilf,()1,:,;~orretívO e··.en1t!Hla, 11a: ll1i>· 

- ·di1la _·_r:fi ·:-H1s:;l\·ci. 

.··n . .-·.1o~ê o~io -ae- ~:,irH entav;.1 apQnJs 
com tle1i1m<: ia 1' o mal e ve1·be1·;Í,r O 

êrro;. fa, mais longe; t.i:nt.,rva vepccr 
as difit,'Uldades e inclicava os n(iicis 
aptos :f mod if:c:ar a situação: ·· 

O problema elas vocnçôes sacé1•do
tais merec~,u toda a ate11r.i.io dó: 1111?

trnpoli la, qne crioÍ1 oito e~~olas aií'os
tólicas e mais urn curso propedêutico, 
na capital para os 1111iversitários-·que 
mostrassenl desrejo de. ahraçar a cai·
reira cclesiást ica: A Ação Católica 
foi tam 11cm ol>Jeto dos eles veios e 
cu;claclos elo Arcebispo:· Não se co!l• 
tental](Jo com um apostolaclo brilJtan
tc sobre .as elites sociais; D._ Josêtvol
veu as vistas para as massas· [lOPll· 
lares; dando . assistentes ·eclesiás.i
cos aos Circu los üp\lrái·ro·s·' e aó · clns, 
tituto _de Serviço Social,· ,,,.. 

l\Ias o c:oro,~mento (lesse governo 
s.'.d1io e fecundo foi o lV Congres~o 
l~ut:arístico N:tcio.iial;· que· excéueu 
todas as expectativas e constituiu· a 
!llais bela .e, grandiosa tuanifesti'l,çiio 
de fé <.:átóliea realizati'l.l- ao, 13rasff> 

·Por tão grandes-:,!! ·tão· riumerósos 
serviços ,>restados à causa de Deus, 
a morte cio .preclaro Arcebispo de,:,,, 
Paulo estava madura para à eterna 
colheita, pois. em breves anos, ··,1)1·e
encl!cra todo o traçado de uma 'dI!a
tada existência. Na sua pes$oa <'veri· 
fica1·am-se aqnefas palavra'ivdo livro 
sagrado:· ·consummatus ·;ri • brevi;,• ex
plevit ·.tempora múlta. !Bap/ 4,13j:? 

Ao. saberem· 4llll. • Roma .havia sido dêdarada 
, 'ffüdade Aberta··, agf adecidos os romanos 
· · ·· aclamam o Soberano Pontifice. 

.·. 'tn1vinn1·· Notlcias · :Católicas que 'hrt• rodeava, • 01'ar com EJe:pelos .. lllort<i'i, e 
, pbneA~s [llanlféstaçõc~ , verftfoa.ra,in-s'é a iniplorar ccim co11ffariça :a: .. Delis. : à caridos(? cari·cgou o maior , peso , do .·, ~, dec1~1do, fo1 ·bem· o e Arc,eb1spo .. pro

cargo; .providencialm,erüe de,dicadi>. ·.e · v1dcnc1al de qu~ .· -~ecessitava~<ls, 
estudioso ultimou a. grandes passos · quando sua hora soou,, : .. . · · · ·. . , 

ma, Cidade. Eter1ia. .. por·•i?arte do ,.pç,vo, '. Sari'lssima. Vil'gem, pàra gue ·t1vessen1 
;_ ,; ,:.::: , . . ···. , •. ,. 'que' se: reuniu . em ·diversos: Jugares ná . 111isericordia da Cidadf\. Etefoá 'e de:to-

, .... ·:c·,t PARELHOS.····· • êidaúi' para. render· homénagei:fs··ao so- ·ct<· a humanidade sofredoi'a. i'. a forma~âo de seu espirita de .guiador.. , Tão: ch~ip de ".ida ailJda e d,e pi'~- · . 
~à vacincia ·da séde. dispopsado de-' messas virentes e chamado. a ·reccll,er,, 

-agirr:' rei~lhe~se a se.us befü:n1:1a_qos . · de J?eus o J5_remio de. ~e.us assi.1:alados J 
.exerciciosi:e entre estudos . e medita- s1rv1ços e virtudes, ceifada a vida no . 
çõés, 3 -c~ltivar ainâa m'ais a int\';li~ tra~icq inesperado episodio _de ~m . 
gencija, ·a' 'retemperàr dobradamente o: - aviao des11edaçado, ~rovl9encial des~ 
cara.ter, .à 'aprimorar su~ já, ·tão .·so- fecho d~ uma_ carreira tao conforme 
lida' piçdade, 1). Josê Gaspar, parecia ;i tal Íllll, foi .º bem,-amado Pastor 
ter esquecido o mundo e toda!:> a.s suas c~ham,ado ostenSl','./lmen~ç. à,: coroa. da 
vicissitudes; dcspresando · , qual!iqlier Gloria, perecendo tp,tm' désas~re ó~.ot- · 
c~,gitações terrenas, como se, não 'de- ·1,ido .. · contra ~oda;(.as , (j,sp~çtativa~-:/e: 
vesse mais ,há ver-se cpm: elits:·liúila.::·, cautel?s! ocas1011a~o Pº.1:. 1_1c1dente · me-
v;i Marià sem cuidar de quem. se- teorolog1co excepc1onahss1mo. . ... 
ria sua M~rta; praticava confiadamen- "<?, Senhor no-lo deu_,' o Sen~ór n~-
te a lição do Evangelho que nos man- lo tirou para Sua Glona: bendito seJa 
da ve~ que os passaras não plantam, o nome do Senhor!" 

. nem os lirios tecem. e, entanto, aque
les· se saciam e estes explendem no 
vestuurio merce da Providencia do 
Pai. Providencialmente paciente e hu
milde,· · aguardou providencialmente 
confiante a sua hora. · 

Eleito Arcebispo de S, Paulo, trans-
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·"-.~--~-.;>/·-···_ :.:.,.-:~·:•··,,ê'" ... :: -~'.; .,~· 1 ··11 ··•·• __ .•· ;.'.': · · :tin ·. ··B1 :,·a-··a. -· .: -~- 'd . s be P tift .. 
c·f; - '(1ata€HA'c-Cí\'FE ,.,. l . .:(!~h%t~W,~ró6iíia1°pêr~'io~~iio ;ita~ ,' . to,;:''t ~u~tidio ·::;~iu~~ a~r:ia :~: /!;~~~:;::fi~:lii:i~~f\>' 'i -t~'llâno, -d~ que,, havia ·declaradq .· Ro~· \ tcdra!. á. BM!lica de Ll\trão,. CJma, vez 

:,Naéje'~~i(f_'e)}ta.~geiro·s - :.}.".·:·,?i.fi :~.·.'tti~\;.,i.:~:f Fur.r~.~F,i.::i.F.];;'·· .:· · ~r:~~Injiil~~:.:4:~~~t!:~nr ~!~~ 
1
·~ f:,ft\;1;l~11l ::,~!~\ '::1·· ,· · 'ru?·:,entabola(lãq des..«à.<; nég-oçiações., Na. · ra ctue tivesSem · fé em. Deus e que vi-

merifo• pelo ••l'lanól~à•e", ,;. '· praça de. São: Pedro ver-ificou~.se uma· vessem como cristiio,'\ ·fervorosqs, Logo. 
. . :'· . ;r,: '.', ·', / . .d~s . detnOllSt;raçóes ·mais coricor1,1das. e ' aproxima;1àn-se. O Vigúlo de úrist-0 -ôrou 

fü1.i !M .de i\faio, 80-90-5. Paulo 

. d,ura11te(i9is,dfas,,91Papa teye qu_e asso~ éom seus aiuado..<; dioce:sarti:iS'. E aó·;1e
. ,nar.,'(luatro vezes ·l\O bB,:ICfí,o ,· pontlficío, '\;antai;-se·, deu a, fodbs \)S presentés a 
· para aLei:içoar a multidão. que·,.o acla- Eenção. •.Apostolica, · para Íogo se dírigi1' 

niava e ·v!tóriava, · qo, Vaticano acompanhado· pelo clàmor 
Pouco depois de se verificar o · scgun- do povo, · 

do bombardeio de Roma. o Santo Pa- Imedla,a:mente depois que se soube ·que 
dre se dirigiu pP.si;oalmente aos lugares · ftow>'I havia sido declarada "Cidade 
~"fetados. para- consolar o povo de Sua aberta", a multidão correu à Praça· 'de 
D!oéese, sendo rodeado duas vezes .P<?r São Pedro, expreSllando assim sua. gra-
seu.s fiel: pa1·a, orar com eles. ti.dão a- Papa. pela influencia da Santa. 

Elll todos os lugares que visitou. a Sê no dtsfecllô das negociações, A ma-
,,rnltidão aclamou o Papa com comoveN . nifestação conttriuoiJ até que sobrevil)dO 
doras demo11strações de grat.Idão e devo- ~, noite, o Papa. acompanhado por Mon-
ção. Ao descer de seu automovel em uma senhor Montini, apareceu duas vezes no 

· Gaspar aplicara-se as disciplinas do 
curso êom toda a en~rgia de que era 
capaz. Sem ser um estudante dotado de 
qualidades excepciona!-3. sempre timbrou 
por encontrar-se na primeira linha dos 
estudiosos, Tinha já, por esse tem1>0, pre
dileção para com os estudos· bíblicos. 
Encantara-se com a poesia do.s salmos 
e, para melhor lhes selltlr a-vibração sa
trada, dedicara-se ao conl1ecimcnto da 

Antes de entrar no-Colegio Pio La
tino, Afonseca era tünido no falar cm·· 
publico. ·hesitando na escoll,a dos vóca
bulos, incapaz do se abandonar às !11.s
piraçõcs do· momento. feli?. apena., nos 
assuntos opacos, onde a sua voz notur
na conseguia tirar .tdmiravefs IJemois, 
Costumavamo.s clizpr-lhe, por brincadei~ 
ra, que tinha o tonzinho de fazer chó
rar, Ma.~ em Roma o seu talentQ ora
torio se ctesenv:01veu: certa feita, chegou 
mesmo a surprender-nos, Padre Corna
glia. velho e feio, avezara-se ·a tirar a 
prosa .. dos oradores, concedendo-.lhes a
renas dez ,minutos. de. preparação. com 

·(Co~clue nà 5.ª.pagina/"' 

muda-se-lhe portentosamente 'tiquck1 Rua do Semina,i;io, 
·;aparc11te ,<!l?f\Hf:l .. J:1§1 _ n1ais, OP,Hgsa. aqyJ- . ·:e·-,,._,_..,._.._ ______ ..,__..,.._;c..,...,. 
, ''dade, ao mesmo passo cm que se· lhe ~ 

elas ,zon 1 mais devastadas,: o ·So!Jetan<i.· . ,: lralc1lo · de sua· ,e~idcnr.¼ particular· para, 
.-~ontifice. ~c.on.victou ... a ·.ÍnÚit'ÍdãO.':_~que'..'.·ci· ·'.:.._~'abeil~oar O.:."i)oyq._ -. - ·--

:.· .. ,. _? ; .. . '""ª·-~ .... 
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,, São Paulo, 5 de Setembro de 194.3 r; E G I O .. N A R I O 

Aspetos das ·mainifeslações do pesar, de São Paulo 

Ao alto, chegada do corpo a São Paulo e a ~istencia à, Missa de corpo presente, na Catedral provisoria. Na segunda sede vemos a cerimonia da absolvição do corpo, pelo Exmo. · e Ren'llo. Sr. D. Bento Aloisi Masella, 

Nuncio Apostolico e s. E:xcia. Revma. eli'ltre autoridades, por ocasião dos funerais. A seguir vemos o desfile dos coches funerarios, na ·Av. Rangel Pestana, por ocasião da chegada dos corpos a esta Capital, e a el\trada 

do. coroo do ~:,,;mo. e ;Re:vmo, Sr. Arceb.iE~o na Praça da ,sé, tomada por iménsa multidão • .As duas ultimas fotografias são das solenes exeqúias · realizadas quinta.fei.•.1 ultima na igreja abacial de São Bento, por alma 
do saudoso 3:rcebispo, celebradas pelo Exmo. e Revmo. Sr. D. Jaime de Ba1Tos Camara, arcebispo eleito do Rio de Janeiro. 

J 

.. 
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O MISffRIO DE FATIMA À LUZ DAS FEDER AC ÃO MA&·( ANA ·FEMININA 
Ul TIMAS E SENSACIONAIS REVElACõES DOM J ·o S E' ele l1a de sorrir lâ das alturas . dq 

Pa-raiso, 
. TenhamoJl se1111fre· '-, '.' comJ.)Jeto; 

aio.s desde as escadarias da Ca.t.ed1·al na 
prar.a . da Sé, ao longo do peré'àrso por 
onde pa~!lria. pela. ultima vez a.quele 
que em. _vitlJt, scnrnre se ~ntlra bc1n 
entre. elas, já. acost,uma.das a oµvir a 
fra~ tantas vezes repetida: "Atê hoje, . 
11ada. pedi às minhas Filha§ de r.ta.rla 
que não. Tosse prorltfl.mente . realizado". 

P. Valentim A. de Maria, C. M. F. ·Ko pensamento, no coração; ilos absolutó espírito de-:filiàl.submlssão. 
lábios de São .Paulo inteiro, está D. à Vontade do Senhor". . .· , · 

AS TRES APARIÇOfüS vú ANJO 
DA PAZ 

Um dos cpioodios mais interessantes, 
e até agora. desconhecidos, ni historia 
de Fittima, ê, ce1tamente. o da., mira• 
cul'.).Sas aparições do Anjo da. P.tz aos 
três venturosos pastorinhos de Aljus
tr2I. 

Episodio ou fato esse: a tal ponto des
conhecido até agora, que.:sua Eminen
cia o Cardeal Cerejeira, .Patria.rca de 
LilsbJa, reportando-se. ao mesmo, no 
niemoravel discurso Jubilar das Apari
ções da Fátima, em 13 de' l\faio de 1942, 
proferiu as seguintes palavras: "E a 
mais nos confirmar nesta fé e nesta 
cor.fiança - a particular proteção de 
Nossa. Senhora. sobre Portugal -'- sejá li
cito revelar aqui. Que esta. proteção es
pecial fora de algum modo prometida, 
ha · vinte e cinco anos,. às orações e sa
crifícios ( sem que até ba pouco, nós os 
,·ossos Bispos o soubes.scmos) de três 
criança.5 humildes e· rud~ por um anjo 
que a si mesmo se chamou o Anjo de 
J>ortugal. .. 

Duas (essas aparições, a l .a e a. 
S.a deram-se no lugar denominado "Lo
ca do cabeço", situado no cin1'.o duma 
p~quena. colina que se ergue nos arre
dores de Aljustrel. a um quilometro 
aproximadamente da Cova. da. Iria. A 
~-ª teve lugar0 na localidade de Aljus• 
trel. 
· Tev~ 'certamente em mira. a divina 
J?rovidencia., prevenir por' esses. misterio-

. ~s cami."lhos, o a.nimo dos futuros vi
dentes, para os ·fatos .Que breve han
t·iam de se realizar. 

Pa.ra. não desvii~uar o brilho e uem 
êesfigurar a. beleza. que emoldura esse 
quadro encantador dos. coloquio& entre 
o mensageiro celeste ~· os· anj<Js te!'l'e~
tres, preferimos traru;crever· :iolmente e 
l·etransmitir intregaJ.hlente a.os gentis 
.leitores a na.nação, cheia. de ·expressão, 1 
~1,aturaj!dade. e colorido . õa propria. ~
dênte, Irmã Maria L,llcia de Jesus. 

Na, opinião da Vltlente, eseas 11.pari
têes angélica.; deveriam ter se dado en
tre o:; mesês lle Abril e Outubro de 
1916, um· an~ 'porta.nto··antei das Apa
a·ições de I:Iossa Senhora. 

l~ PARIÇÃO DO ANJO 

"Pa'rece-me ·no entanto, -que devia ter 
~ido na ."rima.vera de 1916 qu~ o Anjo 
110s apareceu a primeira vez na. nossa 

· aoca do cabeço. 
Por. este tempo.Ô Francisco e a .Tacin

ta pediram e obtiveram. licença dos 
;pais pa.ra começarem a .guardai· o seu 
rebanho. Combinámos então pastorear 
os nossos rebanhos nas propriedades de 
:meus tios e· meus pais, para não, nos 
tiuntarmos na.· serra com os demais pas
tores. Um belo dia., fomos com as nos-· 
1,5as ovelhinhas para · uma proprizdad.e 
de meus pais- que fica ao fundo do· dito 
:monte voltado ao nascente. Chama-se. 
t:sm propriedade. Chousa Velha. Ali pelo 
:meio. da manhã começou a cair uma 
clmva miudinha, pouco mals' que orva
lho. Subimos a encosta do monte .se
rttidos das nossas. oi·elhlrihas . cm. pro
cura de um rochedo que. i1os· servi.s.'.je 
Í!o abrigo. 

F; 1 :então que· pela primeira ,•ez <>n
tramos nessa. ca ver11a; a.bançoada. :Fica 
cm meio dÍ;rn olival pertencente a iuéu 
padrinho ,Anastácio. A vista-se ali a. p~ 
.<1ucna aldeia. ·onde nasc:i, a. · casa de 
:meus 1~·is, o.s . lugares -da casa ve·lha 
lil Eira. · da . Pedra.· O olival, .r..ertence a 
:varios dbnos, continua. até se confundir 
com estes pequeuoo lugares. 

Af passamos o dia, à-pesar da chuva 
haver passado e d~ -o S()l se haver des
coberto lindo e .claro. Comemos a mc
:rend'!. e ··~samos o têrço. Terminada a 
:reza. t u·.eçamos a jógar às- pedrinhas. 

Alguns .momentos havia que Joga,·a
inos, e. e's. que um · vento .forte· sacode 
as arvores e faz-nos levantar a vista 
para ver o que se ·passava: · pois o dia 
estav..i. s, reno. e eis que. começamos a. 

• ver .. alguma distancia, sobre às 11r1·0-
:·es que ester.:iiam em direção ao nas
cente, uma luz ma:, branca que a ne
ve, cc "1 ~ forma. duÍu Jovem· trnnspa
:i"ente. l"ais brílha:1te que um cristal 
atr::.·:=ado · pelos _raios do sol: À me
dida que se aproxim~va. iamos-ll1e dis
tinguindo as feiçÕ(!s. Estava.mos sur
preendido$ e meio absortos· e não dizia-
111108 um· palavra. 

Ao ~hegar junto de n'ós di5.Se: 
- -- Não temais, Sou o Anjo tia 1'.12:. 
Prni comigo. 

E :\joellla.ndo em terra. curvo•, a fron
te ·at~ o chão. Levados por um movi• 
ruento sobr~na~ural, imitari10-Jo e re
J.JCtirnos as pa,avras que ouvimo~ p1·0-
;nuncia.r. ., 

- Meu Deus, cu: creio, ·adoro, cspc1·0 
,S aJllQ•Vos. Pcço•Vos l)erdão. para· o~ 
qu~ não creem .. não adotam, não cs· 
;p,~rain e \'os não amam, 

Depois de .i·epetil' isto trés . vezes. cr
ti:eu-se e disse: 

- Ora! a~sim. Os Corações de Jesus 
,i de !\Ia.ria estão atentos à ,·oi 11as ,·os- . 
t1as suplicas. · 

Encadernação ·de luro? 
Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO·s'. A .. 

Rua do Seminario, ll:J!) 

l 

• 

.. 
E desapareceu. A atmosfera de sobre• 

na.tural que nos envc,lveu era. tão Jn
tcrwa que, quasi não nos davamos con• 
ta da proprla er.istencia por um· gr11nde 
espaço 'de tempo, perm!lllecendo na. IY.l· 
slção em que nos tinha. deixado, repe• 
tindo sempre a mesma ·orru;ãÕ. 

A p1 ;sença, de Deus sentia-.se tão 1n
tcn6a e intima. que n~m mesmo entre nós 
110., atrevíamos a falar. No dia seguinte 

. :..2 .tis.mos o esplrito ainda. envolvido-por 
essa r,tmosfera que só multo lenta.mcn• 
\e foi desaparecendo, . · . · 

Nesta. ap.rição nenhum· pensou ·em 
; fa.lar ne·:i rec.omendar o, segredo:· Elli, d~ 

si o impôs. Era. tão intima que . 11ão era.. 
facll pro11unciàr sobre el:i. a menor pa.
la vra. Fez-nos talvez tàmbem maiorJm
presi,'l ·1X>r ser a primeira. as.slm mant-

. füsta. 

A 2.a APARIÇÃO DO ÁNJO 

,Jo~t--se-ia que ainda não tios i·eco· Na; dellciosa·e.füme Esper.anta. de 
. bramos inteiramente dá. surpt;esii. do· . ·\HU .,.d;ç1;, lã <11a vei·~ad~i.l'i Pátria.- nos 

· · · · · · · · · · · · u11 irmos a, Dom-;J.osé, ·.a,lnda ,uma· vez, 
· Jorosa., que:teriu um rebanho todo, na· .. agit~!llºll • 11~sllqp, brancos: -véus.-.-·. 

manhã de 27. 
'Como :1:1utrora Jerusalem choraúdÕ ~alve l\l~~a! · 

Esequlas, .~ão P.aulo ·cbo1·a ,hqje a . A ili'. M. F. 19g0 _ que- teve. con~cci-' 
partida do· seti Pastor. : · . '. _. mento. da. morte .. de .. s. Excla.. Revma •. 
· É eon{ justic;a,:. e, com razão- qµe á o. José ·oa.spar .'de Afon.seca. e Silva. .e 

cidade· inteirá. · prantea · l!eú · ámádo seus · cd'rnpanhelros resolv~u :: 8uspender 
Arceb!spô. Nosso Senhor 'tánib'ei'.rt · · 
chorou a morte do Amigo Lázaro.'':, . . o· expedient& d.a. séde por, trça ·d~s e. 

· .. No ·moniento difícil em. qué' ·sem·· pa.rticipar de tqdas ~s.,h.om,en~gens pr~s
nada 'compreender rios curvimos'àos. - .ta.das ii.queie que .110.,periodo ·de· 1933 

- · · · . · ·~ 1939 foi o ·devotado -e incp.11S{l,vel dt-
imp~eaqrntave!s desígnios . de Deu$, retor 'desta. Federação, ·aconj~ilhando-
nesta hora, o singelo Testamento . do . . . · · 
nosso·' saudoso Ar<;ebispo ·e'urilà 1luz · ª nos.seus paisso.s .a.Inda. :inceiws, e tor-
qué llü.wiuà. e ergue àté O Intlu1to as nárido-a. úmà. organização ·'eficiente a 
almas de seus tilhos espirituais. serviço da Arquldiooi~. 

tHtlrua: lfção que ·ll'ôs deÚ!. >. ·'Tal, . A Diretoria: .da. F'ederação e represen-
·. 'Vez· a· mais ·preciosa!·· · · . tações · ,.c;aà . Pias Uniões' tom))ll.récera111 

Ali não ha. riquezas a·· 1égar, nem · • A estação, na· chega,cta. do. corpo :dÍ! s. 
oúro, a repartir. Herançà- de' ensina.- Exc'.a..- ~vma. e· de· seu.il éompaJ1heiros, 
mentós para a Arquidiocese inteirá. tmdo,dtpois assiStldô a. MWiá de 'corpa 

Aproyeltadós, prod11zlrão frutos presente, .c~lebra.da na. Ca.tedral _pró\'1-
verdadeiros para. a verdadeira Pá· sória: Durante ·tcdo' ô dia., de sabado, 
trla. · · Filhas pe· Marta. desfilaram: diante do 

. À' P. ,M: F.,·.juntamente com toda.s &3 · 

Pias Uníõ.~s 'resolveu1 tómar iuto por ' 
frlnta. dias .• ' · · ... 

·~.:")·*··· 
. A P. M, F, fa.rã. -edebrar Missas pe

la.<; e.lmaa .dos Revmoo. · Monsenhor Ai-
. bérto · .'rexelrà/ Pequeno 'C I'e. Nelson .. 

NSrtieitô' Vfoiià: tericio pa.rticipàdo das.· 
hom11riá,gens que lhes .!orain pmtadas,, .· 

'l'elegi;ámas · envia.dos pé1a. F. · M. F: ao 

A segunda aparição devia ter sido. no 
pitu d~ verão, nce.ses dias de mii,ior .ca- . · 
lor 001 que íamos coni · os rebanhos l)a.ra 
éasa ao meio da manhã, para os ton1ar 

'Na siinplic:dade tocante. dó seu . corp:> de seu pra11te&G:>'Arcebli!p0; cóin· 
sincero coração, escrevera· Dom José': · cict!.ndo esse. dia.. sei, o dif A'.doráçlio ,ao .. 

"Ignorando o dia de mlnhaait1orté, Ssmo. 8?,Cranientô,'·<'!Ue me11S8,Jm,elite ra-
corh o mais çompleto, absoluto espí· .. Y.em as Fllh11s de l\iJ:arw da. -Arquidlocc:ie. 
rito de filial · submissão, · aceito O Na.turn.lmente ets11s h<iraa de oração fo-

Cole11do' Cabidi{ Metropolita.no.: )t~sta. ;. 
. hora de.profundá' maiua pàri a.. A!:CÍÚ\- i 
-diocesa '<!e· S .. Paulo e. para. a.. !am!lia '' 

•. catóÚ~i liriislléh·á\ : a Feclera~ão: Maria.• : 
'nà · Feminina. aprJ)Siiiita. ao Colendo" ta- ·' 
bicÍ:> lii:etropoJltano . a. .·· eipr~ ,ele: ,seu i 
,unemo pesar, pela. .morte p~mlitura· de 
D. J'osê' Q'a.spar .de ,Afcnseca. e fiilva. Oe• 
nunex.a.. hofa dútnlé dó ss. Sacrameríto, 
na. Igreja. de. Sta. Wgenill, e. r~colhida, 
am~llhã · no Colegio Ássunção, tráúsfor• 
ma.rã :em orações suas lagrlmss, pedin• 
cfoa Deus .pélo eterno descanso. da alma. 
do nooio sa.udosd e sa.rt,to Ãrceb:spo. 

a abrir. ·1 à tardinha. 
romo.s poi~ paswr. aá noras da sesta à 

sombra ela.~ al'"oris que ~erca.vam o poço 
(no Arneiro. a., fundo do quintal) . já. 
vui·ia,. Y.?zes mencionado. 

De repente vimo11 o mesmo Anjo jm1-
to de nós. · 

- Que ra1.ei5? Oral oral muito? Os 
Corações de Jesus e de !\latia, têm aobre 
'l.m del!ignios • de mi<iel'lcordià. OfCl'êfi 
con~tant.emente ao Altissimo orações e 
sa<iriflcios, · · · 

·- Como nos hM·emos de sacrii'lcar? 
pcri;-untei. 

- Oe .tudo ~ue pudereis, oferecei um 
faerlficio em ato de repara<;áo pelos: pe• 
eados com que Ele é ofendido fÍ de su• 
plica pela ·conversá.o dos pecadores; 

Atraí assim sobre a. nossa. patria. ~ 
pnz. lfa sou o Anjo da. sua. guarda, o 
Anjo de l'ortugal, · 

Sobre tudo aceitai e su))Ortai com 
.eubm~ão o -sofrimento que o Senhor TO!i 

Cll'l'ia r. . ;j< . . 

Esta.s pa:'1.nas do Anjo gµvaram-se 
cm no , espírito com a. luz que nos :t:a-
1:<ia eompre~nder guem .era.. Deus, . como·· 
11os amava e querL. ser -am~o. ·o valor 
elo sacriflcio e como _ele Lhe. ·era agra
el?.vel: como por atenção a. ele, conver-. 
tl.r. . os pecadores. Por isro,. desd~ esse· 
moment<- . começamos a. -oferecer ao· Se
, hor tudo que noo mortificava, mas sem 
discorrerm(ls a procurar outras mortl-· 
ficações ou penitencla.s exceto ·a .d~ pas• 
sarmos .11oras ~guidas· prostrados pôr 
t,.rra repetindo a oração que o Anjo nos 
t'l11Ji· ensi1:ado. 
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A tercúira: aparicão. parece-me gue 
devia ter sido em Outubn, ou fins de 
f 0 tcmbro. potq11e ji_ não iamas pas:,ar, 
n.~ 110•·a· da sesta a casa. 

Pa.;samos da "Preg·ueira" ( é um pc~ 
c:ue11, ·1val pzrtmcente a. meus pais) 
p~~l. a lapa, dando a volta à encosta, 
elo m<" pelo la.do de Aljustrel e ca
sa V· lha .• 

Rezamos al o nos.50 terço. e a .. ·oração. 
qu,. Jlà primeira. aparição nos: tinha· cn-

. sina!!o. . · · · 
Estando pois 3.i, . ap:1rcceu-nós pcl~ · 

t~rceira vez; trazeuçlo .. 11a mão um. ca•, 
licu e, s0brc ele uma. àost!a ~a. qua,1 
caiam clc11tro do calioé -algum:i.s gotas 
de. &'1.ngue. Deb:ancto o· calice é à .Hostla 
suspcnsJs no ar, prostrou-·se · er.t .terr~ e 
l'epetlu três vezes ·a. oração: 

SantL,,sima 'l'l'indade, Padré, .Filho, 
Pspirlto Sàhto .. Adoro-Vos profundamen~ 
t, ntu.-~o-Yos 11 preciostsslmo ·C1>tpo,·· 
Sangue, Alma e Dhin<lade dé Jesus 
(l'i,.to, pm~nte. em todos ·011 .Sacrúlos' 
da Terra: em ,·e·,aração ·dos ultrates. sa
Cl'l1egio11 e indlferen(as com que .de é 
ote11dido. E· pelos meritos Infinitos dÓ 
acu Santíssimo Cora~ão· e do Coração 
Imaculad<1 de ~fal'ia, .t>C<:o-,·os a. ··con1er• 
são dos pobres pecadores; · 

Depois levantando-se. tomou .de· novo 
o calice ~ a Hostia e. deu-me a. Hostla. 
o. mim e o que continha o cal:ce deu-o 
a beber à Jacinta e ão Frarielsco, di~ 
z~:-<lo ao mesmo w1111,o: Tomai e bébeJ 
• Corpo e i> Sangt!e de Jesus Cristo, .hor-· 
ri\'clmentc ultrajado 1>elos homens ln
gra.tos. Rc11a1·ai os seus crimes e. consow. 
lai o Vos"O Deus. 

De novo se prostou em terra e 1·epe- . 
tiu conosco mais três vezes, a. mesma, 
crnçáo. "'autíssima Tl'indadc etc, E dc
sa.1,areccu. 
' LcmC:,is pela força do sobrenatural 

que nos ~nvolvia. Úuitavamos o Anjo C'll1 

tudo. istÓ é. prostando-nos como. ele e 
t•epet!nd'l as orações que ele dizia, A 
força da presença de Deus era tão. ·in
tensa. que nos a.bsor\'ia e aniquilava .qua
si por complete. Parecia privar-nos até 
~o uso dos ~~ntldos corJX-)rals por um 
grandl' espaço: cte tempo. Nesses dias 
fazíamos as ações materiais como que 
ícvndo.s. por esse mesmo ser sobrenatu
ral q u~ a Isso nos impelia, A paz e fc
licid a :le que sentia.mos 'erà grande nus 
só intima. completamcute conceutrada. 
a alma em Déus. 

o abat•mento tisico que no.s prostava 
tambcm era grande. · . . . 

Não • Ji 1>orque as aparições de NOllSfl. 
Senhora. p1·oduziam, em nós, . efeitos 
bem dif~,·entcs. A mes1na alegriá · inti
ma. a me.sma paz e felicidade.' Mall, ·em 
v~z ·\Jsse aba~imento fislc_o. ,lna certa 
1' al:Jllidade expans<va: cm vez desse. anl• 
qullam;,nto da Divina presença., mn 
exultar de alegria: em vez ·dessa d!fi• 
culdade de falar .. um cc1:to, et'lt!Í4iaamo, 
comunicativo. Mas; .a~pesa.r de68e-, sen~ 
tlmentos sentia a' inspi.!'ação "pará 'calar-, 
sobretudo algumas coisas. · · 

(A. seg-ul1·) · 

TA NA G R A·N. 
Oti11.10 fortificanté 
feminino · exclusi
vamente teminino. 
Mêrce de seus hor• 
monios especiais 
Tanagran t•cjuve
nei;ce a 1111ilher. 
J;anagran é, o l'C• 

médio indicado em 
todos o~ ca,os de abatimento. -
rugas precoces. envelhecimento 
prematuro. c•ahPlo~ hranf'f'l!'I an~ 
tes do tempo. P:111 todas as 

<lrng~1,ias. 

• 

modo .e a· data· Jla morte que I)eus ram ··-a.irli.ldas ,ã De~ .pelô· de11êariso ·áa. 
Nosso Senhor. me hou vet• designado'', álma de D, 'Jos6 ·Gaspar-•e,.-toda,f as ou-

Ainda so~. • a impressãà da. t.oíorosa 
ôc(l11"encia '.que. :v,eio ·. éncller de luto, o 
ccra.ç11.o da Arquldlocúe · de -S: Paulo e 
de ,tç,do o Brasil, a. Federação Mari:ma 
Feminina apresenta __ ao Colendo · Cabido 
·M:itropolltano sincera.-, condolenc:as p~la. 
~rda dos. virtuosos Sacerdotes Mornl:• 
.t1hor· Alberto ·-Pequeno e Padre·· .Ne!s011. 
·Norberto · de Souza. Vieira., elevando prt.?
cê.>i .à; .Drns pelo etern0 descans:, deste. 
dois am.t los ministros do Senhor . 

Eis a luz que nesta hora 110s acb- tra.s. "itlmas "dÓ desastre. · 
.i·a. vastlssimo llorlzonte. . ·· No di~ 29,. as Filha,s de :Maria, con) 

•·Completo, absoluto espírito de fi. forme anteriormente- se tlnha comliinR• · 
lial submissão! ••• " do, reunlrám-se. no COlegio'· Assunção; 

Olga.mos como O 'grande :sábio Ín3· nmna ~ã .de :,recolhlmentó, o!ere-
pira.do da· Chalcléla: cmdo 'a Santa· Missa; celeb~da.· ptlo 

·''Deus nô:lo tleu, Deú's nô-lo. tirem. Revmo, P, · Diretor da .F: M. F., -pelas. 
BeJJ<)lto ·seja o· Nome do Senhor". mesmas lritençõ~s. Por proposta. ·da.. Di· 

. . Legou'.nos 0 · qúericto. Arcebispo ur-1 -retorla ela F. M,. F,. em breve reunião 
tes'ouro de profullda sabedoria:· Cou- rea.Uzada. neste mesmó dia.,. ficou dellbc-
fia·uça 'filial em Deus e a plena sui.J- radç, que a :so1sa.· pefas·.\'ocações-Úcer-
missão' â Santfssima Vontade do Se- dota'.s, 'passa.ria. a c;lânominar-se "D. 
nhor! Repousemos em ·neus como a José Gaspar de Afomec.i_e Silva'\ .orer-
crlancluha. adórniece· descu!dada 110 ta .das. Filhas de Maria. da. Arquidioee-

Teleg~imas ' recebidos pela . Federação 
Marlà.na. Ftminirià: . 

. cole ·de sua. mãe. Aceitemos 'tudó- 0 se en memoria. de. s. · Excla. · ReYma.. 
qu~ ci Senhor nos maridar,·~té mes- Resolveu-se tambem. fax.er ceiellàr 30 

FÚlera~ão Filhas Mar:a Rio, Em fra• 
tem~! união imeDE.:i. ·i!ór. 

n10 a 'ddlorosa:,- surpreendente,. e. te,·- · .MiBsas c;,ruiecutiva.s e qu.e- u F11ha.s de 
rível morte do nosso querido Arce- Márta. compareceriam unJ.form!Sl!-~as nos 

... 
• .-_,!: ~ • 

. À "':.M .. F. receb~u ainda pesamcs daa 
FM<!re.çqes 1e ctimplnás e santos. bispo. . . . . . fwiei;a:s de 8, Exç!a. .Révma.; !onnando 

Yaça-se, a: .vontade do Altíssimo e 
. nãó a nossa. . ·., . 

li'flhas · de . Maria · de .São Paula, 
quando nos enle .. vo$ do·. seu ardoroso 
entus!as1no, Dom Jo~é· se d:rígia_ a 
11ós .- reunidas en1 .alv1ssitria asslôlm
b léla ·,- .quando, nos -!ropulslonando: 
11ara 'as- anurás do Bem:-C nos falava 

. com. tão .grande ...eloqu,ê11cla, pedia
nos que, em· resposta de. aprnvação, . 
agltassemos nossos brancos. véus. 

· Ent~.o, no reclnto -se.mpre· grandi•)· 
-so, viliravam ondulações ,.alvíssimas 
como 1111\:ens nas alturas .de Ulll céu 
d'istànte. E· 'IJom .J.ose sorria feliz 
aítte o quadro sugestl\'o. · 
· 11'1Ihas de MarJa'. de São t>a11Íó, à.'!i· 
temos espirltu!Ílmente nossos brancos 
véus como respost{I. aos · ensinàmeu •. 
tos qtie nos delxoil ·o. nosso· Amado 
Arcebispo, 

Vendo é»sa grande nu,·em branca 
a se àgita1" em aplausos à liçii.o. der· 
radeirà que nos deu,. como outrora 

ACADEMIA 
MAR·IANA:;' 

($oh l.n.qpeçã5l F,ileral) .,'., ,.,, 

Rua Barâó ge Paniniiphuiaba, '50 
Telefone 3-'i995 - · 

Ct,!Jl.SOs:·· Prop~dçut(éi,'.:/ ê.dri':-'ê, 
tador· •PACTU,.OU~i\FlA:' . 

Curso de Achl}1$são ao : êoméréio., 
de. 14 às ·1~.30 ·ii1teirwncnte. ' 

grah,ilto. 
MATRll:lll,AS ABERTAS 

JOVENS CATOUCOS LONDRINOS PROCLA, 
MAMU SEU ''PROGRAMA DA JUVENTUDE' . . . - . . . -.. ·.· . 

Mais de 2.200. jovem da. Arquidioceze citado 'programa; ·c~nforme publica o 
C:c Westminster .. reunlraJ.tt•se, 11a. ,pOu• :Not'cio,,;:, Catollco Internacional. 
· co. na sala ·(jo S'tÓl(Theatre em L,rià=e3, "I) A Familia ...:.. o .!!:atado deve evi-
par/1, escutar lt .l~ltura. ú um "Progra- tar tooa n,ed!da que, embora tendente· 
ma da Juventude" rtçll,3!do ,por S?US di- a. . prOporciónar um aui::lilo, v{t entor!X)• 
l'igerttes, no .qua.l são sintetizados cs fins cer i viclA c:a famllla. Dtve tambcm, re-
de seus ei;tudõs, ele seu a.posto:Jà.do. e de cl'.a&ar e combater todo aquele. que, em 
suas asplraçõ~s soelhl.$. kgar .de ·defender · cs direi.tos. da. fami• 

·o · d.:cUlllentQ, aludido· foi públic,.do lia., \•á àta:ca.-1?.s· ·!:'>or isto, a. juventude 
.após . a ~eallza~âo c,e tcte reuniões or- 1 cl:i. ~ção Católica cla Inglaterra. repudia 
ga,i,izadãs ·peta füemna. · Juvéntucle ela. o d!vorc!o, a restrlt:l.o c:a. natalidádé. a 
Ação Católica, · cm diversos centros da i.nd~vida. interfmmcia nos direitos c'.os 

, 11ais com relaçiío à éducaçã.:, elos ·r,1110s, 
Arqu\diocese ,el.tn.nt.é as ·quais. for2.n1 e, tâmbe:n, a impos:ção fora c:e circuns-
ninplam2nte discutido.~ é esclarec.idos .cs I' 

. pontos ·expoot~s. Néa,ea.s reulliões· f<Íi,-an1 tanclas excepcionais, do tmb11ll' obri•. 
· gatorio das rr:ulh~res casada.s all in-

eleltos 33 jovens pa,ra. f9rma, uma .eo- dusk'ias. é:msldcr;1., ta·m~m, susi:ieita. 
m!:,,,sJlo q11e ·estÚiJ~rá., detall1àda-mentc. o .. todii/ classe éle hjilda 011 ars'stenciâ 80• 

. pro'kràma. ' .. . 
· , · ciat.que sut,stltua a·.1eglt:ma autorldaile 

_,: ,E_.m.J!r,\1 contcudo, o documei1½,,JirJE>é. e ... tlJ.,cll.*!~cil:l,r ~!1.?.'2',e1~uatquer orgão 
.a~my,,4(10, p:là. .Assembléia_ reyel~,,f*!/=1',· , :o,fio~. •Exige, ·-.aliid~, 'a ·impta11tação de 
mente ,&tar ba~ado. na3 enciclica., ,pon- -,umá, pólitacainúui:.clpal;.q~.'.á:.segurc · lti.

.. J!fi~\as,, i,; ,:,~! ,,~ . · a,ms ~equatioseàs.,faml:J(ias, op..°lrar:as e· sa• 
.. , A reunião · geral elo Stoll 'Thl!M>re.,-foi ls.i-los adequ'á(lô1Fl)J1.rn;, mantê.Ias deco-. 
Juicl11da· c·o111· a.'1eltura de um tç.legt-ama .1,õsa.men.t~v11ss1m.:c.1mó. eoleglossque ·pro-
' d,ovCardeal' l\!ag-lion~. -!dando a. lltnç!o porc\on~m. uma. eduea~M apropriada pa-
Apost,nea e.<p~elal do Sumo Ponttfie~a ·i-a os 1:iai:J, a.:i mesmo .tempo que Jnne-
toc!os os que tomaram parte rios tr,1,bJ· fl.ca,para, oá .f:lhôs"· 
lh().s. • • · , . . ,,.;:, "il) "> EátadÓ -' A ju\'cntudc da 

Ei.s alguns dos ·principais . pontosc.(..lo J,,çã.o católica. ·repudia os dois extremo:; 
• co . totallta.riamo e do lndlvlduallsn10. 

JUVENTUDE FEMININA CATOUCA. 
• i' ' •, 

Afirma que o bem-estar da Nação ·so 
JJOde ser assegurado c:>111 o rec:mheel
·:mznu-, pôr um lado, dos dirtito.s da. pcs
:;O', húmana, a querri é. d~ver do Esta.ào 
p·otcgé:, e, do out1·0 .lado, 'com o reco-
11l1i!cim11nto dos denres ·socials que os 

D. J C>S E' 
· cidadãos têm por obrigação cumprir". 

"Em todo governo,· a . autorida4e veni' 

· Dizer. que .D. Jo~ê · e~tá morto é 
impossirel. 

Healruen tP, fay, ainda. tão pouco 

4 tempo C estão\ be1p pcrlo de llOil$1!, 
imâginaçiio e sobi·efodir do nosso, co-. 
1·1H;úo, .as pl'imeíl'aé · asseiubleias · da 
Ação Catolica; em que, !lomo 'Bis1io 
Auxiliar, fazia-nos vib1•ar o som. de 
Slla 1-oz:amiga: 

- <<A ,Jurcntucle ama Nossa Se
nhot·a Apa1;cci<ln 'l · 
~ <<Então:· Vi1·a ~fossa Sénhora 

.A·par<'eida !»·. 
.Tempos depois pt'cparavámos-lbe 

com cal'inho uma fe:3ta suntu.os.a: O 
mesmo Pasto1· amigo qlle. já. aprcn
<léra1uos a · respeitar eom·o Bispo Au
:xiliar vfoha tomar conta ,do i'clni-

11hó que fôra o do inolvida\'C!l ]), 
Duarte. 

l\fais não se fez preciso parâ que 
'êle t;cservasse todo o $CU gránde co• 
1·ação sace1:dotal ao trabalho dá M
quidiocese e ao amor dos sens dioce" 
aanos. 

O mitno _que foi a· sua Pasloral 
de, Sq.uda·,:ão>> nos prova . até. qtie 
ponto a(navâ · o sen l'ebanho e. couio, 
1evack, de 'afeto· fiUa11 )ntencion:n'a 
Cútlduzi~]o pelas . Sctldas âpO.utacjns 
lJOr aéruele t1ue «do, 'Scnhôr tbicrà 
sua 'firmeza e aútoric!áde)>,, · '(Tpsc 
í'it·mjtas ét anelo ri tas mca).. Ai pl-a
.ças .. ·e. i•uas_ de s: Paulo foràm. pe-_ 
quell!li .. ÚQ dia_ 17 de $etcm~ro, P!ll'a · 
qb~igar. O'· po\"O que desejava· saudar 
io,. e ·'ô 'uo·ssO' :cora~ãc, e os nossos I;~· 
}Jioi.: foram: insuficfon'tcs 'para Ç.011, 

far ·.toda a granJé alegria 'e O JlltU
~iasmo -confiante coin que o aco\hia
ruos. 

. E~sa apoteose continuou Í)Ol' me
ses sciu;dos e -ie ma1iifeafou pdó 
lllllllCl'O inr:àlculaveJ . de festas, de 
congrntula~ões, de con1·il('s. que sna 
bonuade jamais de~ep~io11ava. 

· Vieram <*tfio. os trabaJ](os peno-
sos do -governo da Atqui~iome. Tu
'dcr:roi- 1Yrevis~o, · realizado, coilcluido 
co1rí cariohõs e· cuidado; · · , ' · : 

A intranaiiencia de \p1·ini,ipici~, (\ 
ffriÍ1cza de dit·ei;ão ernm in~entivri 
para trn1 ·acolhimcn to qne éfo ~abi,1 

. de· .D::us Todo· Poderoso. Aqu1!le . que é 
·tornai•. ji11c!l1:ân1ente ii.fétUO$Ó, :Síiô mau moralmente fa.landó,· nunca pode 
é .. ppssiYel ,cnalter.er;' n~1u mesmo a- ser bom: considerado soclallnent~. 
,·áli-Ítt; qnal , foi .. 'o eSpi!'ito .einprecri- "III) .. :Relações ,Jnterna.elonais - A 
<ledor e a fé inabalavel do: 110680 Ar- juv€ntude. da Ação Católica expressa 

· · ·".su11 ·<ievoção pelo .ideal de umá paz. 
cebis:p.o na i·ealí'zatão· elo· IV Con- amis.to.sà., ).)a,seada. na justiça e na mo-
gresso Eu<:aristieo'.Naeioí1al ·d0 Sito· . rallclad.e interr,acl:mal", Repudia. a im~ 
'Paulo.·· · · · · ' pi?, e vil ·doutrina. da.--raça e do sangue". 

-llemo,,cu lílo1it:inhas e nos apre- · "IV) o Comercio, a Industria e ·o 
sentou ~quele . milagre de .fé e de T1·abá.1.ho - A juventudl,l da. Ação Cató.· 
amqr .a Jcsus-Hostia. lica. ex;ge, para. todos os operarioo; con-

.Agorn, quando nos iiropara\'amo/;, . dições .de trabalho qu~ .sejani decorosas, 
a. saber: um '' sala.rio . vital" é ordenados sob s:.-ua rnz de comando, a rcrivcr ,-. i ra.zoaveis, JJ1edidas adequadas para. và-

com ··entusiasmo as solenidades do l'l.al', quanto possível; .os .. rotineiros pro-
'Congrcõso,· follioi; brutalmente 'iilfor~ ces.so •. da: produção em ma.!:sa, destruí· 
mados: doi·es di personalidade; · vent!lação ... e 

· '- .<,~lorreú D. José», ]1iglene e.propria.da. em todo.s os lugarés 
Os nossos .olhos se ·encheram ele t:1 traba.lpo, Exige, em uma palavra, que 

pt•a1ito e .. i:tão so'ttbemo;; ·1·cprimi {. os "devii· &r desenvolvido no opera.rio, nas 
solu~os_q· ue a ··l'Oll.1aria ininterrupta suas tarefas·.diarías, o sentido de uma 

vocàção divina"' • 
dós fieis diaote do fCU. esquife e 03 "V} l\:duc:ição. _ A juventude da 

· soleúissiínos funerais · µão cons.cgui- .'.çM> católica. reaf.rma. que o f.im -dà. 
1·am cólisolar; .educq;ão · .é· prepara1· o homern ~ cm 

Podemos' dizer · é1ue "está morto, · corpo é alma ,- para() .traba.1ho .ela vi
qírnm' viveÚ·assim ('. '., . da e,niio para. uma vida..detra,bà'110. 
. .l!:11tii.o' écrta1Íle'iito orientados pe~. Porta11to, são tão essenc!ái.s em uma_'boa 
la· miio carinhosa. dAqnda. que ele e--'ucação à formação ·moral e ·a iil.stru-· 
tã O .. entusiútic:m1onte ·.· àclalllal'a cão fislea. quanto O desenvolvimenfo in-, 

t>electual. 'E. .sendo a. Religião um fac 
quando Bispo Auxiliat',"··~·olVl)ln0S'•'.OS toi fundamental 11a. educação moral. :a 
olhos· ao·,:cclt; 9nd0'êle•\.'ccébe ô,p1·c- junnttii:ie:,' da Ação católica.· repudia, 
1hi•l' 111at11'iffoo·":éle'·: ,1:n\:à dela-' cxem~ qualqu,. método ·pe ensino que uão .este-
piá,_; .e deixâÍnós::es~~ifa,i:·.nú1~ )nur~ ja'clment:tdo sobre \una.. sólida. base re;. 
mudo. cie santa lnriíja: ,;1l3êilJA'?e1i•. Ugi94a, }•tnta.m~1_1te ~om.~· t:espeito de_vido 
tnyados· os qué iuonem :•iiq:."$~11.'llor» às íntimas conv'icções dcs fílhôs e pais. 
pci1•que «estes teriió a ,·i~: !)tcrpa,»,, A. i'esp~1.Í,Sabmda,de que .estes ultlm°) 
E sllrpreudemo-nps ,a 'dizer : ,como t~m · em ta~ àisunto .. não .lhes pode -se . 

le'galm. ente ·usUI:J)ada. pelo Estado·,,., 
·preee: , · ·,.Afirma. . tambem, logo depois, que é 
- ·«Le1iih1·ai-vos, 1\ José, de qué -~-ós- cc,ntra. a n~gaç~o. do prlnçlpio' de ·igual-
.Eia c)Íl·i$a . aqui. ]la, tCl'l'a f9i< :«J:;t !:(a.dé' q~e ).tfffü1ame~te se v{ e q'ue' COÍ:)~ 
.olunes ,~nu1n ~Íllti"c.éusiii;d•nof.â s'st,à eni iicompànha.r ·um oférl)lclmentó 
mµ,r-llOS pai'· esse VÍUúUIO· de éa!'i4a- de' facílid1i.'des para 1), educaçãõ OOm 

· de, sob .0 magisteifo e nu discii)!iria condições .-que a. conciên_ci.i dos filhos e 
· · doa · P.aii; não pode cie qúalqucr . llfOdo 

ela I. ;:r1ioJ·a,• ··· · · . . - aéeltiu-; · · .,·. · 
l\ó~;'t11cmb1·0~ dcsta.J.·11\ 'G. a: que, '"VI) Hora;s·fiyres - o· desca.nso é 

<ledi<·ast<•s 1m1a, Í)a1·te tifo. \ii:cc_iósa \).ece.ss;,:·lo para 1·ecreiar não só o corpo 
de Vo:5iias ativid:úlc,;; • p1·11111clcw9~- cómo fambcm o int<Íleto · e a almá. Por-

·vos, amado 'Arce!iisj)O, Lràl.iitlhár '[11'. tanto: a juvêifocle da. Açâo Ca.tó!icct 
CeiÍ~a.n.ten~eute •• [)<'l l'a qqe _ei!te ,\'O~~O Í:l>Íg6. , l>.U:3.. a iuventµde operarifl,.: lJ:1,iiis, . 
cáddoso :des.ejo. couiinúe· .t· ·~er con~ oi;>or-'.Jnldades· para. · receb..:r . ~1struçâo. 
so(atjora. realid~de ê qu~: do:3:,. i'iei~, sobre · 811311 ,I'ei:pectivaa ocupações, du~ 
de São · l'àUlo' se no~~Ít· .fJ'í:wi·. s,fin.. i'Íl,nte as. hori.s (j.e tpib~lbo. !>em~omó 

· horas !Mes ~;.:flcie11tes para. di~l'.ilóes 
pi·e' o <iue se 4íz dos verdv.dií'irús'.Jj; Shll, éóclal. cultural e t11iicam<'r,te falan.: 
lho;; d~ lgi,eja: << b:les est5o. vhd:nla.-- · do.' .e i,úi ativldàdes de carater edu~ 
dos na· Cái;iclade \·. ~auv·c,"_ 

Sâo Paulo; 5 de .Sciemln·o de 1 !H::! 

DR.- l.fl'A u·:J>O L:· L-0. P E S 
DOR DE ~ABEÇA~~, ,PRISÃQ DE VENTRE 

Neurastenia - Nervesismo - irl1it·~dlia -'-' Depr~ssão ner\'.OSa -. An~ 
gu.sti%r- Palpitações ..:;. Fraqu_ezá · sexual ,..,, O~nio irrascivel .... CHO;RQ 

· "- Inwi,>tencia- .;... Irratibiilâa'de - sexu11.1 · - '1\1berêtilosé ;-'- I>_oenças, do,· 
pulmâ'õ,' elos rins, dó'; CORAÇÃO; _dcl'lntes1.ÍtlóS . ..:..,· :Mogrtza. - Obesidnde . 

-~.Enxaquecas . .:..,. Tonturà .. :"',.,l?~so ,nâ cabeça:.... D.iábete .'."" .REl.JMATIS: 
MO - Digestões difíceis . ....,. Preqi.iiça .-..-- Ma1,1 .halit<i -' Pont!idas Ar;
i,e,.Pios: ·..:.. Palidês. :...,," ULCEti.As"êDO EST()MAGO E '_DG DUODEN~ 
. •,, . , .. ..··. , . , . .. . . (SEM on:aAçio) - . . . .. 

MOLÉSTIAS NERVOSAS 1il MENT:AIS . 
Antes de qualque_r .opet;ição, · mesi1)-~t·. ~' !~pfos ~Mrãçã'.6 · tci'fál. ~s çlentes, 

.v~., a 

CL.INICA MEDiC& NEPRO~PIIQUIATRIOA · 
RUA ":MARCONI, 131 -: 8.º<$Af..,-,$ ~/1/4· 
Cori~~taí ~t'.íl~~Ó'':::•) ;l? ·~· ~abi.f g · if U ' 

F o'tí~~'r•,4~~ '\ :'.4t97:~ --o~ , ~lo f"ff'fv 
'';~·~·· • • • ...;'i• -~•/ :'• •} , S ' •• v ·, • 

11 D.,,Ê,,.:·~-:.IT:·Ê M~~ R O~. 

flNt1· ,u~tou1R11 
.. A prlnce~~- Pulq,~érl;\, fil)la. d~ Ar· . ·o {·esult:i.do clessa .entrevlst~ fpi o / 

cã.ciio, ·.Iniperador do Oriente, viu a destérro': de· Cl'lsafio. · Po!lco depois 
luz do dia em 399. . . rri'órriá Teodósió e Eudóxia retira• 

Admira.vel apostolado exerceu San-. va-se'jiárâ '.a ,'P~le_stina .. ~ .: . ·. : . 
,,.ta J?ulqilérli/,.,edJC{lllÜ,O.;,ó.Jmpe!';t.clo;. . . Achava-se assllU, o destino do lru• 
,, J'eidó~o,: s1u ~r11;1ã,o;::c 1ue:. i,;lf~iu '~o. hiêrfo; nóv'a:1{1ente ;rias :;1:n_ãos de -~u,7 
, t\'olío ao'S Mo (;anos ,d11 . IQ\l,~.e. · P,1 e• .. ' quérii, Pe.:ra .. d'· bo1n _'c)esempe11M· ,ie 

·enchendo oi lugar de· .n1ãei procuro_u seu cargoi resolveu. 'Pulquétif cou• 
foi'mar O · espírito de .seu Imperial trair matrimônio com Marciano, ofl-
irmão nos moldes de nos_sa Santa He- ·éial do. exército •imJÍú.ial é bom· ca.~ 

. tólico. Cetebrou-se o .con,sórció com lig'.âo. · , .· .. . . . 
Inf'luência igualmente benéfica ex?.r- a condição ele. pOder a. Sant:1. resv.e1• 
ceu· sobr.e suas irmãs menores, Ar·. tar-o ·seu voto ·de ·virgindade. · 
cádià .e l\jarina, que,-!!; ex.!!Úlplo da Sob o·governo de Pulquérii éi\Ia1·• 

.• santa; tizerani voto. ,petp1tuo ;de, ciii,. · êiano •· vóltou: à prosperidade a.o Im-
tidade, . . . . . . .... _ .... · ... ... . . . . pér'o, que. rarAs di.ezes

1 
possuiú ·um 

Vlviáni. ·as três .Priricézas · em .safita. · chefe de tao: gran e .. va or. . . · 
· harmonia,. fÔr111atJ.d.ó_,çqm:o. qu_e:. mna .. Os embaixadores ·do ·soberano Pon• 
.pequena., comunidà4e' reHgl6sà. Obe• tffice forám' recébidos. com ·o respBÍ• 
deciam. a um. ~egularnento, êostu~ . to· e submissão . devidos, Em 451 re:i.• 
111aodo i1101·tificar-se coni · não ''pouca; lizou,se · o Concílio · ~ê · · Calc'e(!oúia, 
severidade, . . .. . . . .. . . :. . ' . . . Nessa ocasião S. · Proclo, Le?,o e .os 
, Cómo rêgerite; Pi!lt11!'.étia· ,11.d:irrlnis•. ' demais Padres . do Concilio:: teeel'am 
troú O Impjrio Ró1Úali~ do . .Orp~nta. irandes' éioglOS' à Santa Im'pérat~·lz, 
com g1·a11clj sabedo.rla, ~onsegu!nd.o. · .saudando-a como uma segunda ·sail· 
,que séji~ .súclitOil 1;1e ifeµtissem fe,llzes - ta >Helena. · · · ·· ·· 
JJo.r .estal'E)lll sob.'11eu gqverlio, .... : Adornada. pe)as ~mais, admirin·ejs 
· 'rendo Teodósio alcançai:lo a: ldag'e :vlÍ'tudes ·siúita Pulquérla entregou. 
de virite. anos, a consel)lo~.(fa rngéa• sua for~osa alma. a Deus· :Nossó ;,, 11-
te contrà.iu tnatrltnônlo cCim Eud:i• nhot em' 1 .de setembi·o dó ·,ano ,la. 

. :x:à. ; .Ul)la.~ d~ um .. {Jló. so!o .. :d. ~. At.énas Redf:ln!,âO de 4õ4 •. 
,,3 n1,u,ito; est\ín,ada. por suas grandes, -------
. · ·t ·d · · · · ·.bamos a!Jaixo _uma .ore.ve noticia vir u. ell,. . .. .. ·. .. · . 

. . Óontluuou Pulqu.érlâ tç,man,do pa:r- · líiogr~fica. do~ . Santos, que çonforme 
. t:e 'atlvá.''iio'· goVeTno'. :$nVidou. tod·o~ o Calendârlo Litµrgico ;Romàno são 

os bsforços !)ara quê ~usse realizá'.lõ' comemorados nà semana eutrà11tli. 
,o Co1icllio EcÜmênicà de E,Ceso; que- S .. LOURENÇQ :JUSTÍNIÁN.I, ,l3is• 
de fato se reuniu. em 431; sob a 1m~- po .. e Con~ssor·· (5 · ·d~ · sete1uh:ro ,:: 
sidêucia -"elos' Legados do SuÍllo. :Po11- nasceu eili. Veneza, no século xy, da 
tíCice S, Celestino para condenai• o nobre e poilero~a fa~1ílla, dos Jl},Sti~ 
infà1ne Nestórlo, que se .atl'evera- a niáni. TomoU o ·há:bi.to· doa Cônegos 
·negar, à Sàritfssima Virgem · Nosso,: l'legularea c/,é S. Jorge de· Alga .. ~ .foi 
Senhora a pren·o~atjva da materni• el~ito Bispo ~e· V~neza, (;) ~UltlO .J."O'l• 
'dadé divina. · tífic~ · transferlt) ·· o Patrlarc~d1f ~e 

rrÍ.r~üzmeute a .Jmpératr:z Eudóxia Gr:idlscà. para: Vtméza afim de.·•ele• 
··e 'crisafio, !'avorlto do rfupet'à.dor se var,de·s. t,)urençÓ â essa

1

·dignldàd-~, 
nütipatizlll'l)Jn com ·santa. Pulq 11éria. Jioi.s: sabl.a •qué -os venetos µij.ó ~se 
·e trataram tlé araáta.-1a:·da curte. Após conformariam com a . tra!].sferêncJa 
longa resistênci.:),, Teodósio ~on~en. do seu Santo Bispo. Fakced em HãS. 
liu na real:zaçüo do odioso .. plano. e ·. NATIVI.DADE DA á, V; ,MARIA 
pediu a.o Patriarca. de Coust\lntlnopla. (8 ~dé seteutbro): esta 'antlquissilna 
que aceitasse sua inni\, como diáco• festa se celebraYa en1 .. Roilla <ies~e o 
nisa. o Patriarca. ponderou. a, incoti.- · sêculo. Vlt. O Santo Padre_ Inocêncio 

· · · IV, europrindo ó "'oto-·qu·e os·Cardia:is ,•eniêncla: dessa medida e .cQmunicou - . . 
a ru.lq.tiér.ia. -0, qt.ie se esti:t,·.a tr.a.mau, · J1aviaili !eito aútes-da.elelç'ão de saau 

· · · ..... ·• • · · "S: t · · predecessor, concedeu uma.. oltávíl a 
__ do. ;J'.~t· u.~se entã.ó 8:.· •. ª.11 a · .. 'Pª .. i·a . osta festa-. Foi a ·aata,·de 8. dé ·setem• .uma v1v ela de: campo. . , . . . . . 
. Deus Nosso Senhor. in~ul.f_e'stou c'!Jvõi<iue:,ser,viu para fl.&ar a. dá. Ima· 
Seu desagrado, pelo. exílio de· Sua . cula(]a''Conceição. . . . 
serva· castigando o lnipéi'lo coill uma , · I•:az-se 1neú16ria de: 
série cte lamenta veis ocurrl!nciás.. SANTO" ADRIANO, .'Martlr: junta
. ·Eudô>.:'ia· e ·cris·a,t10 ·co111eça,ram: ,a ·mente··com.'Vlnte é três (Íuh;Ós eaútós 

hostilizal~ o, Patriarca -de Consta!I• colheu /3, pklma do ll).artirlo ria NfoiJ •. 
ti110p1a·; · ao 1nesmo, ~iinpo -que .se:- a.r- iuê(lla,. cenia: do ano aoa;. sob i>s'fm. 
vora.-am em .filutores .dos· ·execra- 11erádor4als. Diocleciano- é :l\11/,,'lit~f11-,10 
,·ei8 heresíarcàs Eutiques e 'Pios- Aú'gusto: O corpo de. $anto A{lriano 
co1·0, chegando a obter de Teodô1i'Ô. foi révado mais tarde para .ftoriui.,110 
consentimento ,para medidas e~1 fa• 'dia em _que· se·.éelebra..sua festa.' '. 
'Voi• eia J1eresla,.. s.~ GORGONIO,_ Martír". (9 ·• dê se• 

Enquanto isso, Santa Pulquéria li· tembro) :· este oficial .-0a casa .do iui-
·vre de suas· :pesadas ocupagões, di:i• '!let~dor Dl<fcleclattç, _q11e mt1-ito o .é,s-
.dicava-sé al'n<la ,mais à suâ :vidà íii- tilll!!Ya, tonvert~u, auxUil,do por aeu 
''terjp1·. Sofria, porein;. vendo o · n1al · colega Doroteu, todos os e.ervidores 
que 'os· 1J.erejes estavam tazendo à do ·pàláclo.:.lutperlal.. Foram · nia..riM-

.. San ta Igreja:· · · zadós na. Nlcomédla em 808. :_ · . 
Tantos e tão grandes 'foram·ós es- · .. · S,,N!CO~U TOLENltNO,.êo1Jfe~

t1'âgos causados pelos f!Íhos das ti·~ sor. ~10 de setemlm_>): ouvindo uni\ 
vas ua füesse d.o Seuhól';qüe .o·Papa sel'mao 4e um.,prégador·d~ Orçlem. dos 
,l.e~o impôs à Santà o dever de' se, Eremitas de 8; Agostinho sobre ·a 
servir de .sUà influénêia juntei a seu desprêeó ;ao- mundo, r~nunciou a: tu-
irmão; · afim .. de ':détér à' avalancbe do· ó qúe pos~tlla a Ingressou nessa 
herétjca-. .. · _ . · · · · 01·dem. Faleceu, em 1310: ·· 

lnieliia.tamente,· com fortaleza di~· SS, PROTEU E JACINTO, l\Ià.1·ti· 
na rle uma Priuceza católic!l;·dlt'!glu~ -res·(U de iÍetembró): em Roma, tle1·-
se· Pulqui§ria ao Imperàdor. e. 'J.íôssH1e cá. do à.no ·250, ~e pois· de crÚell111ôln~e 
diante dós olhos·:<> grand~ perigo·que flagéh1.qos, estes ·dois irmãos foi·aüi 
o imp<li'io corria.. · · deca1,>i\ados. 

ºGRUS GÔTT" , VERSUS "HEIL HITLER" 
Q · inovi111cnto «Gt·üss Gott>Y_que. os 

i1a;:btas · tentaram suprimir: ·ari1tíe'uta 
'dia a dia u;i. Alemahba, c,ipecialrÍleo
te naB' .regiões. 1ncriuíÓiJa1s' da Bavá-
1-ia, Bade;/e .Wu1:teniué{·g·; ouµê o u1Ô, 
vimento tlllnca desapareceu· inteird· 
mente, mesmo nos <lias máximos d·as: 
vitódas do Nacional Socialismo .. · · 

to de do111i1inr poros triais fracos, etc. 
se1:ão .L"eM.\>Ídas COtn S\l~)~~itá. e' qcs
conteutameuto, enf~·aqucccndo ,-~
sim o. amago ela. máguiu~ ~e 2,µerra 
11azista. 

FALTA DE l!IBER.l)~J)E 
NO I'U~PIT'O -

O movimento <<G1;üss Gotb ê o no.· 
lllC dadô ua:Alemanh~ ao hiibito <los .o\itÍd~ · 11ão é pos§i~·~], Cô}tlu<lo, à 

· alcmã(!s ise (it1mprirueuta1·ein co'm a: IJll.1' Sacerdote espres,,5ar·,1:1ua · oriiniij() 
fi.~didouaJ-' f?aiPr~ssão cri,stã «Grüss livre dó alto ~o riulpito, eniliora 'ocà~ 
Gott» í Deus ~te.ia com·oseo); .em· vez sionahnente· sejam· tidns ém p11hlied, 
.da ·sa'udaç;ão 'nazista mãis · i·cce::ite, oa -passailas :·de,J11tío em mão, éa1;t1,1s 
«Heil · Hitlcl'», geralmente. acompa.- ·veementes de, p~·,l1·<'s: 1~m reg·r·a · ti,é~ 

uhacla do bt·ar;o erguido. . · · ral, cs~as ~art:j$}oifrfé·na1n l'cirtnmPn~ 
A .foi·~a. crescente do moviiuento. , te algÜ.rria',,<lc~érmiilll.C!a pi-átiça Íla, 

tGrfüs Oóth P-Oile':ser êhca'i'Ada eontú cional'.:socinlista e.', não o' lllOYÍméutQ 
indic;ir do'se1linien'to. e:çrste,1te ÇOU• Conio-UÍn todo,. . . . . 
tÍ'a o re<>ime nazista. aS$Ílll como do A inaior·:ÍJÜ'luên<•ia ,fo padr1> éiel'~ 
lacl!J .. qu: O povo está,· tomando·. tÍll. ÇC·S.e, Q\ÍC.r (ÍIJll.Jl.rlO; e)e pa~scja :pof 
~K.ul~H:kqmr;>f\ ~-,·~)~ta ept1:e · 4 11ma_-rµaisossegárla numa 'i'ila on ti~. 
Ct·i~títritlade ·~e os efomcnt(?s·· pagão:! dttde, guP-r q111t11,Jo,conver~a intitn'l• 
\;lo, NacJ011aJ.:Sii.~1~l,/~m~.;,,:., .. ,,, .. . '; mente com·· pnroq~lanos conhecfihi 

.. Cótico1.11ifante1ne11te com .o .. uso,: ,-a1 e _discretos. São ocnfliões cim q1.ie' füê 
. ~a Vci,,. ,nHlÍS :·ftcqÚel}tê, dçstâ }auf)a, . é poasivef clizer fi fjlle pMsa, . . 
~ão a.Ílt'nenra• à f'requêneia ,ãs .·lg!'e.•. O, 1·ecrurlesci1Milto atu;ÍÍ 9a oposi; 
,ias, sinal do: crcsccnté dcsco·ntcnta,; ~ãc,, 'p·1·o}·cm· tanto do Cler·o con10.,do, 
mcnto éom o'" i·egiiiie' tiâêíõiíiit:sociif~ Bi;;j}os/ C]Íle Íl\nitô l'izéi·ítin 110S ulti,: 
fata.-Pessoascq{!e ha ~O ·an~-nâÓ fré, mo~ ~nOi\ _ · , · .. .·· · · ·· 
,quuutay~m a Í~T<'.Ía ·comc~aram. no,·a~ IJa n.ma lut~- cnnstantP · éntl'e o.,: 
meu te à faie~lo.: Aumetita ~atla. dia o 1fazístas (", os•cl'i~tãos. na ·,1i.,1,ut,1 ,Jo 
1in1ú.&i·~; ili )Í1iÍs$rias. qué i;on)cr,;:í,k· a. cora~ão <lo povo alem~o. Bnótn.,_,' 
coni'íJ1:cc~ilci· -~1i1é o Ci;isi.iânismo ,prof! ' incntiras siMehlátiea~ e atos, máld•.).' 
~ugna . por ideais <liàmetr~liue1Jt~ s\'.Js ~ao as.~nllas naúsin:1: Os Padres· 
opostos ao Nii.zisiuo. . . e :tão a:tua!merite· proihirlos de ~isi~ 

gmhora -não seja possível ésperar' Úr. no:' hospitais·_qí{sóÍdÍiclM .ferido~: 
O surto de .uu1a ac;ão .. revolueiouária;: 8, m:er.os qúe O. 1-~l<laélo . O exí.i:i ele. 
1lode-sr córlJ1l'' que . todas. )i.s e:xtra-t maneir!l espêda!. Frêq111>ntf'n1(>ntt1 (•S' 

,,agant~õ ttjo)'ias .nacion;t),soeial,i$ta~ soldados_ far.c1~1 tafr;'p.1:didos. devido :i 
ctcem1 füi.lJ.ii ê_.ll];)ef·fP-~ e. clQ direi+ sl1a .opo§i~i.fo· aos · nazktas, . . . . " 

' · •.. ;,,.;.;,:.,~ 

.. 
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QUAL E' A MAIS· VALIOSA fRENDA . 
: QUE A··· NATUREZA NOS PQDE DAR? 

E' A SAQDE . . • 
Entretanto quanta gen.te, acabrunhada pela. dor e pelo 

sofrimento, desconhece a verdadeira alegria de viver l 
· A Sifilrs, rnüitas veze:,;, origina males torturantes como: 

Reumatismo e inchações dolorosas nas juntas; feridas, cha
gàs e ulcerações na boca, no nariz ou em qualquer .orgão; 
dormencias, palpitações. canceiras. zumbidos nos ouvidos e 
outros sintomas de circulação defeituosa do sangue. 

Escolha, hoje mesmo, para defender S1la saude, um l;e.-

medio d::§~fe~~ae .. 
. 

vaJioso especifico para o tratamento das impurezas do sangue, 
qué age como' ánti-s.ifilitico, anti-reumaticÔ e como toriico, 

· seúdo ·po1·tanto um medicamento que vale '.Por ·muité;>s. 
,, ·1' , ; •r _, . 
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EVANGELHO 

BEfdAVENTURADOS 
01.JODECJMO ·oOMING.O DEPOIS DE PENTECO"STE9 

( s. Lucas, fo, 23-37) 
I 

, Niquele tempo, disse Jesus aos seus disctpulos: Ditosos ·os··:plhos;-que 
v!m o que vô·s vedes. Porque eu vos digo que muifos profetas··&- rcl.s,.quia.eram 
ver e:, que vós vedes, e não viram, ouvir o que v6a ouvis e ·não ou~lram. E .. eis 
que um doutor da Le~ levantou,se e, para tenta-lo, lhe.disse: Mestre, que h'él 
de f,1zer para possuir a vida- eterna 7 - ·O1ue Jesu.s:· Qu_e· ~stá/eacrito. tia 
Ler? .Com·o lês .. tú? Respondeu o doutor e disse: Amarãs ao Sbnhor teú.·oeus 
d& t.odo o teu ,coração, com toda a túa .alma, com todàe. a_,. tuas ·for'~s, ~om. 
todo o teu entendimento, e ao pr6"imo CCi!TIO a ti mesmo, .Oi1se-lhe en· 
tão.Jesus: Respondeste bem, observa Isto e ·viverás •. ,.... Ele, po'rein; q,_uetendo 
justificar-se, disse a Jesus: E quem ê o meu próximo? - E Jesus, tomando·.• 
pal.avra, disse: "Certo homem desola de Jeruaalcm; pariu1Jerlcó, ·,e .caiu em 
poder dos ladrões que o despojaram, cobriram-no de cltllgas, ·e .depois 11e 
retiraram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu passr.r pelo· me,fo,o · ~mi· 
nho um sacerdote que, tendo-o visto, pasE>ou a!em .. fguafm~nte um l~vitll, chs, 
gando perto desse lunar, tambem o viu e passou ale.m, - Más.um a~maritano 
que. por ·ai passava, chegou onde ele estava, e, ven'do·o, mo\leu.-se à. c:~mpal
xão .. Aproximou-se pois, atou-lhe as feridas derra!:Jlanl:lo ole.o o vinho ~obre 
elas; .depois, colocando-o sobre a sua cavalgadura, o levou· a .un;,a est11,lagem 
e teve cuidado dele. - No dia segui_nte, tircu do.Is dlnhelr-os, e, ent~llgando-os 
~o estalajadei"ro, disse-lhe: Tem cuida,do dele, e,.tudo quanto .. gastàrés_ de. mais, 
cu te pagarei quando voltar, Qual destes trêe te parece o pr6ximo daquele 
que caiu em poder dos ladrões? - O .Q.ue usou de miserlcqrdla. respondeu o 
doutor. - · Então lhe disse Jesus: Pois vai, e faze. o mesmo 

C O :11 E N T A ll i O 

São Beda, o Vencravel, conrnnla.,. 
eom muita e:rnlicJão, 11ue o:s olho~ de
clarados be111a 1·ent11raclos poi' l\o~i,o 
Senhor, neste trecho tio~ i:ia!llos 
Evai;igelhos, uào são cerLamente 0s 
plllos· cios Escribas e Fariseus, ,JUe 
so limitavam. a ve1· o .corpo, e uiio 
viam a Houttiua de .Jestis CT.slo, L10 

:seu v'igor interno, que ilumina e Yi
Vifü:a. Eis porque .Abra.io. que vivera 
1uilhares de anos· anleH, unha. i-ercl:i., 
dejramente ,visto o rlia elo l:lenllo1· e 
nele ,se tinha alegrado, ao passo que 
0, .multidão, .que a.li cercàva a Nosbo 
Seuho1·, não compreendia ao l\Iest re. 
Não' o via. Apenas os discipulGs a 
<1u~iu · dirigiu Jesus Ct'isto estas pa, 
lavràs. ' 

Ver a Jesus Cristo! Aindll, ha mui· 
tos que. o niio vêm, e julg:mt 'pertea, 
.ce1· · ao seu re.lJanho. talvez .mesJno 

. cheguem a dar grac;as a Deus, porque 
llâO, SáO CO!l10 muitos (]lle llitO COJ1l 

}Heenélem a suave doutrl11a do Sal· 
'vadqr! · 

Só podem, no entanto, com juslii;a 
fazer· 11a1te dos bemave11turados, 110 

l!entidd em qu.e aqui Jesus Cristo. ,le
clara aos seus discipulos, a11ueles 
que,·na realidacte, se conformam com 
a Doutrina clu i\lcstre Us que não ,;e 
<leixa1u levar po1· seuti111entoij· pes
soais, oü ll1cliuaçôes <la nu 1.11reza, 
mas, na compreen~ão e 11a v .da ca-

·. t6llc.a, deduzem logi1,amc:11te as eon-· 
sequências ·dos prinripius revelados 
se,u .se. inclinar• qiwr p:úa uina 1n'. 

· dulgência excessiv:1. que'i- vara um. 
. rigorismo exagerado. úrà, um Calo· 
· licismo assim integral miu é fac!! en
contrai·-se. l\Ju1to frequenteinente, 
rsomos rcvaclos 111ais para oude nos· 

· encamlnha a 11:Ltl!l'eza do que para 
óüde nos C0lll'lda, [JUalldo nâ" obriga 
a revelàção. · Por !,;so, como a lei do 
·menor esfoi·ço e solrnraaa, uoHso ca. 
toliclsmo está atluruatlo, uu dep,1u
per;tdo por mil e uma u1a11if0sla,J,;,~ 
de comodismo que n,vontam a totl•> 
instante: e em tóda rarle 'remos ,di· 
fic'\llg11d;e~ de 'recouhe(i.er,,na orde10 ·. 
prá,ttca.,,POl'.,e.x,emolo·[Jtfü' ·.·a Igreja,:'/', 

em. que presentemente ilDs ent.:ontra· 
nios, ''é militante" Verdade ari1ma· 
·da teo1•iéame111e, com t'o!las as \'f•(a;; 

·da alma, e todas as euer~:as do 111,~i.i 

caloroso trihuno popula1-_ nH\s que 
f.ica nas regiõe~ e~ve~utatn a~. Awu-

SCIENTIFICAMENTI 

JlS SUAS FERIDAS 

tece lll8Sl1l0, que frases,. destas só·sâo 
pruuunciadas com eiftusiasmo . nas 
pa.l!ifiGas asseiribléias. 'Úra não· é 83· 
'ta a lJouu·ina de NÓasó Senhor. E 
le quizermos ver, mesrno a}Jos·so· Se, 
nhur, si · qulzermos ·morecer tambem 
o élogio que a.qui se .taz ·aos,·piscii;,u
los do Mestre, ·é misier p()netr11~0· 
amugo de 1ma palavrli., e não- fechar 
os olhos ao que ela ·teni'-de: mais 'es: · 
sencial e importante para nossa V'Jdà 
de católicos. · 

O exemplo dado pelo ·.salvador ao 
doutor da lei, e, que ,o· ~va.ntellsta 
coloca ná ·sua ·nai·ráçã'ii? lmilltlàta
meJJte após as palavras :d.!.>: Div 110 
Mestre. que acabamos de comentar, 
ilustra sobremaneira a 'doutrina pro, 
pcista, · · 

Reiteradamente incutia o Salvador· 
que a caridade, o amor de Deus e·dó 
pi-óxlmo, · comper,dia tpda·· lei. :11: es· 
te o maior e o mais Importante de 
todos os 1nandamentos, Pois bem: t. 
comum entender-se por aiuor a afei, 
ç:lo mais ,ou m~nos tJà~~.otial, mais 
Oll menos s.entlmeutat qui, uma · pes· 
soa· sente pela outra E .de :tal ·ma'. 
tl~il'a está, este ·,conceito arraigado 
em certas. me~1talid;i,del!,: que. a: au· 
.sêucia desta _parte, ti.a amizade, no 
amor de uma pessoa- pela, outra, co
mumente significa a ausênc1a·.de. ca-
1·idade, N es.te sentido para 1nultos é 
impos~ivel o cumprimento· do man
damento que ordena,. o amor dos ln'i· 
migos. Ora, seitlndo a. lei -dê Jesus· 
Cristo, é tão tlesnecessá.rla ~ta. ·par, 
te ~,,ntlm1?!\tal que pode uni fiel ar• 
der -<ie àq10r e caridade por;~~ 1rtls, 
sionario, por· éxemplo,. a -quem ja-. 
mais na vida. \'iu, ou mes·rno•·.tenlm 
e~periuças de. tratar algum ,d:a. A 
e~ rnlade é ato da . vontade, e tem 
lJOr Objeto quel'8f be!II O próximo, 8 
neste sentido pode. ela ser ·exere:ida 
por quem quer' que esteja .na graça 
d. Deus. e voltar'se para 'qt1alq11er• 
pessoa; desde qué ~ã.o esteJa irre

'mérl!ál'elmente c'orMeuà'dO: 'já 'nos 
abismos (JI!'éroals. · 1 

Quer·nos pàrecer que outra cousa 
n.io pretendeu Jesus CÍ'Jsto· salien· 
tÚ (JIHllldO para exemplificai; O amur 
do próximo, escolheu um samaritano, 
q11e se apiedou de um judeu, com 
quem, segundo o costume do pais, não 
se comunicava. e certamente,. desco· 
uhecla, 

J<Jii. o Ca.tolicfsmo como deYemos 
ver e praticar. 'l'omar .,os ·prlncfplos 
revelados e deduzir na ordêm práti• 
ca, as conseqUêncliJ.s que estão Jogl,. 
camente e.o volvida, nestes prinélplos. 
E não fazer. o ioveiiló: tomar· os 
principies, :J.ceita-los :todos," e, na Õr· 
de1n prática, ajusta:los ao. nosso": mo· 
do de 'l'er, aú aosso' ·comodjsruo .. o 
Cat.oli,c-fsmo é a Religião d() Martlr!ó, 
e ma rtlrio significa con1bate ,dos mais 
ditíce!s, daqueles em.,,.qu() o homem 
se ,·ence a si mestuo. · 

Ur. Ourval Prado 
ltlél'líoo Oeullata 

ll. l!enador Paulo l':aldlo.· Jf> 

~.n 'in<I.. • ::!11111• &lll ;. 18 • ·u 
1 l•JS(I, .,a Hu,i Joaé•8'J11lf80IO) . 

l.:oos., H.$•< .. l7,3t l'lqraa 
'l'el.: 2-1812 
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DAC'l'ILO.GRAfi'l~ 
TAQUlORAFlA-

o M,el~q:r ,Ei:m!> peli1, M_elhor 
- L"'reg(). ' ' 

L.EGI 0.N A RI O 

no·m. José 
Cônego A. A. de Siqueira 

.P~ESENÇA DE AUSEl'{TE 

· Já não o veem nosso.s olhos. abrllllla
dos ainda· nos prantos ·do adeus. · 

Nossos lablos já · nãp podem· florir o 
ooculo afetuoso . com que acal'inha.va.mos 

· suas nãos quarid~ ... 
\ías .ele coritinu\t presente. 
Mais ~alvéz do que antes, O·que reco• 

!hemos no santuarlo de nossa. ·1cmbràn• 
ça e afagamos· no recôndito :d() nosso ·.co
ração está em nós, mais do qué.o objeto 
dos sentidos ei.i;errios, 'P1·oc·111imos, fos· 
peito.sarnente; uma, analogia. · Na. éomU:· 
nllão, não. ê quando con:têmplamcs a. 
llostl.a, levantada: ad;na cio cibori?, que 
te~ios Nosso serí11ôr. ·;. m'~ qÚando, de
saparecido de DOSSOS Olllares, EÍe· já deli• 
ceu r. n=s a.Jnias. 

A' reco·dação d·e D. José no-lo faz lli
thname;.w presente, · · · ' 

Evoquêmo~lo, pois, ém pccjuenÍ!los, Cl'O• 

mos. a!J~frados de lagrlmas. · 
1, ' 

AO REDOR DE UMA INFANCIA· . ' 

No.; caml11hos de Deus, o: de.stil10 'de 
$Ua vlda $e atirava pa.1-a. b altó, por en
tre sofri:.1e1.to.s· e . combates rudes: Eie 
seria um chefe, um çusado chefe, inti-. 
morat:, audaz. E para que nAO o det.l~ 
véssem ...... em todas. as batalhas .;..· o 
mado da derrota.. ou â pw,llan!midade do 
ma.log1'0, elQ teve ao redor de, sua. lnfan
cl. o acalento suave de . uni refrão 'pro• 
fet!co. · 

' ' ' 
Foi s'u1 mamãe, - aquele; mesm:f que 

liâ pouco :·vimos deb1·uçada. em aoluços 
sobrn seus ·despojos a. peglr•lhe '·córa
lJem, - tol sua. mamãe, quem lhe ro~. 
cteou · de. coragem a. lnfn.ncla. preil.Mtinà.
da. IJ. José nô-la contou uma. ve:i, na 
linguagem; colorida de um dlscur.so aca
dciAlc~. a lição .de doote111ór. que, ele 
àprenderà nos. _primeiros. anos:· .ao. re· 
colb,er•se ao leito. criança. .tre,fega . e 
déspretwpaga, vlsttitva:-o;. a· solicitude 
materna., Do coração daquela. mãe, como· 
do ~l'llCUlo qivl110, brotava.ín as pala• 
vras: coMelhos. orientações, .a<iverten~ 
cla.s eolertes. E coroava· tudo Q estribtlllO 
p1'otet!co: "Meu· !!lho, temos:t9dos mui-

. tos . combates e dlf:cuidades na·· vida, li:· 
prec~o nunca esmorecer: Nun~a. desà• 
n1Jnar. Sempre ter coragem .. ConfianÇ3. 
.em Deui;, fü>&S:> Pai, que. ja.ma!& nos 
aba:1do;m. ~!m. Nosso Senhor nos dàtá 
réal!za.r úo~ m!.s§áo na • viela"... · 

OS OLHOS NO ·HORIZO~TE 

iriteii:amente ,,: mansamente vencidos pa
.. ra , a.. ronnação ,allljtera/ dq levi~do ... 

EstetL• invulgar; .ensinava-nos a. dek-
.. trésr as mara.v!lhàs · da . arte cristã; em 

aut.as ·prhnorosa.,, é&cursõ:,s e visitas ar
tistlcaa, Jeva.nte.ndo, nosaos · ideais ·à per
feição di,, lU!l' lf d.a 'i!Crenldade resumida 
naquele· terceto . de Danté que ele· ama ,·a 
citar-nos:. . . . · . 

.. "Lume non ·é, sé· non vlen dal '.sereno 
éhe. non :si turba inal;. anzí ê tenebra 
od ômbra deUa carne, o· suo' Veleno·". 

.. <Dlv. Com .. Par. e. XIX) 
f'Oitu::i, para el~, a santidade era. à. 

árte. suprema., 

o CABOCLO, S~') FRANCi:sco: E o 
FLORENTINO 

_;De1:era.,, a. a.rté lni!f:'I, a. nàlurez11,.:pla.s . 
8,' santidade é retrato' de Oeus. 

santo ~ o que ldel)tif ica sua. vida com 
á. vo· -tade do, Alt!sslmo. · 

E!~ assim çoncebilli a, perféição crts~ 
tá. ' ' ·,. ' 

. iot ·cin1;eto ·,,elll~. gula,. 4a:, cavalga
das da inen.inipe, quélll o .concre.tizcu 

. el9queil~emenre, · d~· uma f~tta.. 
E'.~ conta: Iam jornadeando, quando 

"ao vzr uma.. ··cruz na estrada ·.o ,:eJho 
escravo 4.Joélhou-sé e orhu' s~a: oração 
da manhã. Qwi,ndo a. termlMu;- e foi 
comprida. ',SU8. pr~ce, chanrott a tropa., e 
·ià pa.rtl: ' quando me aproxlnie! dele e·' 
pérg.i;1~l~lh~ qua colaé.J!nhá pe~iilo. a. 
Deli;;. :C o preto, à.,~sta pergunta. imp~r
tlnei,lt<1 · de uma -criança ,respondeu com 
simplicidade: - . Nl}onliô, n, gente só, de
"~ pe&·• · Deus umà.. co!sa.· toda· vida, 
é faz- r a vontade' _Dele!,; 

· · !Ste fato "doimlá; 'como uma. ,tlor an
tiga Wl, 'memoria '.no seio de ,su:a: almà" 
quando, numa.; peri:gtiMção·. d& tantasla. 
a.o côra.çã-0 da.'· Ida~e Média, f:111 Perugla., 
nr., estrada; dl ·Sl!.nte. Maria,; dos Anj08,. 
ele · 63 defrontou ·com, do!.s F'iades · me
nores e' ouviu o .. dia:logcf da perfeita 
alegria" .• · · · 

E d~ sublime. "poverclló" a troce.r . 
pa.Iavr.as do céu com Frél Leão, a ovellll
nha de De\lS, compreendeu me!I1or. cíue .. 
"11, . santld.ade: está. lllli vohtade. cl!! Deus, 
multo embora. ·~fa- coriststa. éin que seja 

,o homem provado pelo sofrimento''; 
Identificação plena da vontade, viveu-

a. . tods. ,aua, ,e~wteric:a. · at,ê u. acei;açâo 
d!I.. morte. ·"c:,ní ·o, ·mais cómpléto. e 
absoluto espirlt1 ds liÚàl subml!sã<i" 1 

de sott.e _que hoje, . nó.s o esperámos f!r •. 
n-remente;, ele· esté:. cantando· com os be~ 
l)lá.venturàd9S· .aqúí!o' de' Dante. no' Pa-

A !:.dOlescencla .é uma alvóradá.. ·,, . ra!so': . · . .. · · · 
''. ll ben nostrQ 111 que&to · ben ·3'afflná; 

-che quer che vole Dlo, .e nol ,votemo" 
(Dlv. Com. Pa.r:•c. XX) 

Aquele adolescente retratou-se· em 
tlÍltai;.eXJ)1'1'.i.SSÍVllS q1iando nos descreveu, 
vlnte·anQl! depois, umà "m'a.dru1mda ncs. 
sert~ tlimoso.s de nossá terra". 

Era um bando de vinte e.$t4dantes. 
V!nhain \ do .Co!eglo S!íó, LUIZ, em Itú, 

e clemandavam os lares:. pa.rà. a.s.férlas: 
ch1CJ . dia.•· de viagem,' o últituo. · trecho a 
cr.valo. 

A jornada. ·se iniciava às <iuM de,. ma- 1 

clrugada.. A frente, "tocando os ,cargUel• 
'!'OS um Velho pretc., lea.l e bom, que ve• 
'la.va por eles. oo.,mo- quem gua.rda.sse 
Wll · tesouro •1; .. 

E eles, se 1am. mergulhando. nos eflú• . 
v!:s sadios. da .natureza, lnebrla.dôs na 
do~ura da antemanhã d.a· vida, "coihen•· 
. do gâbirobas ao longo A,as · e,strada:s '\ 
experimentando, o ... inefável .prazer .. · de 
ºgalgar .o cimo das . monta,rtha.s, . .sob· a 
cüicía.· dos;. ventos,,que sub'ain ,.da.s ·. ca.m
.plnaa, e ·lá. do ·alto' rdos' cernis. •mergu
lhar os ·,lhos.no .. :ciuJ .trnaculado,' do.es
i,aç:1 e· deixai, qu~,,atrás.0,deleS•cse lhes · 
fô,is3 a ;i,lma ·e o ·<Pração "·:: ·• ,, · ... · 

E· cam,· .hÍl.:vàm ''com' .os ,olhos ne 'hO-
t·!7,0nie '' ••• i - 1:r: :,- .. :,, 

ENTRAREI AO ALTAlt DE DEUS. 

N~ horlzo11te, ele dlvlaara o brilho · i.e• 
reno de tnna· cruz, reinate do Altar •. 

PASOP!' OVES MEAS 

o· Episcopado é · wn · grande Sacerdo-
clo. · 

Qu~ exige t.l!,ntida.de •,consUlll!l.da. 
Nessa · .plenitude, ele . teve de: re·aliza.r 

o· programa de minlsterl<) ipertelio çue 
tra~ra um 'dlà ' parã U."11 'ÚéJ-sacerdote: 

"A -vid·. ·de· wn hoinem, da. Igreja. te
ce-se ma:s com a fibra. sanguiriea C:o 
sofrlmema do que. com a langu!dei C:es
teidlos .de seda com-:que multo:; sonham 
ser· feita 'à, exi.stencia human.a". "Não 
basta..$"~ Fadre; é. preciso' ser bom Pà• 
dre; .o'· ca,ratcr !Í .:itern,, tnu a. · graça, 
pode ser efem11ta., Cultiva pois -0 teu 
sacerdoci,,, Vivo. pa,ra. o leu ideal e ex~ 

· 'élâslvainente para. , ele e não 'venha o 
ni'unêfo a receber paru no teu ateto, que 
de hoje:·eril djant.e·.o C011Ea.gra.ste 'única~ 
ment.e· a Deus, à. Igreja. e às almas. E . 

· neste i, • .;n1eiito rAdioao de tua vida, não 
vmho ·. âJmejar-te exl:itencla. Úllz,' isente. 

'dé' 'oontrarleàAde e· luta:s. Não, porque 
· &:rla mentir ao teu ideal, seria. fanta,sill.r 

cpÍn /1. reilida,de; seria, trocar a :verdade 
.reli!.', Hu~ão, seria profanar A nobreza dos
teus ,sent!mentos. Dificuldades as·há. en1. 
t~:dos os caml!lhos: e os do sacerdote 

não estão Isentos de tropeços, O que 
poço a Deus, é que conserve intacta em 
teu interior esta. coragem que sempre 
tlveate · para enfrentar as barreiras a.té 
a.gor:a karu;postas. Não ambiciono para 
ti uma vida sossegada e sem lutas, por
QU3 o fdeal de um bom soldado não é 
., so~go enervante. das casemas, a mul
tli:,llclda.de ·dos, galões e os efeitos .de uma 
parada, ma.s o. foga.réu das batalhas, 
un.de .os canhões roucos atroam .sem 
cessar, onde o gorgolejo das metralhas 
é úni hino vlbr'linte de Yitoria, onde a 
morte voa no dorso· das granadas e 
onde ·o peito de cada herol é flnne .como 
a n1ura.lha de uma forta.leza. Já. soam, 
nas conclencias os ctaril1s convocal)do 

. os braços para a· luta. Lufa. e trabalha 
. pàra diftµidlr a doutrina do Evangelho, 

• e gÚertela ·sem. treguas 11em induc!as, 
1nas COlll energia e fltmeza, o erro que 
desvia 8.S almas e oblitera. OS coraçõ2s, 
Trabalha para re~onduzlr_ ao. reio de 

. Deus as famillás que 1I,1dlfere11tes te 
apartaram da. fé" dos u,os.so.s 'maiores" ... 

Que. he,veria.mm; de acrescentar? 
Que sua· vida tof bem esse programa, 

de Pàstor 'yigllante, fecundo .~m mil ini
ciativas de zelo, chefe . sempre 11a . bre
ch.a, comandante- de. bandeira perent• 
in.:nte .desfra.ldacla, a guiar para a frente 
e para.: ó alto ... 

A CANDEIA DE l\IIGUEL. AN.TO 

Sobretudo, para o alto. 
Er.a ele, . eminentemente, sobrenatural. 
Rezava, fazia rezar. C_onfiava no tra• 

balhó na.: boa vontade dos homens. mas 
cóÍno' se sê fiasse ·exclu.s!va..-nente de 
r>e-us: 

Ainda aqui, íntiinorato. 
··Ele falou uma; vez <la .".procell.a ten2-

brarum '~ que se despenha sobre nós. Nâo 
s3 arreéela:va porem. Porque• sua. fé ro~ 
bust:i; · !1:imlriava a.s soinbras. E convida
vr, a todos para esta. vltôria da. IUZ ao-
blX'l as treva.s. . . . 

r: dele esta ilustra.çiLo fotmosâ e este 
c~nvlte:. Miguel Anjo, o grande artista.· 
de.. Re:iiàsoença, · quer!a . trabalhai' centl
nuadainehte. Vinham as manchas es~ 
curas,.ci.a. noite. E aa sombrru; entravam. 
Mas ·o gen1o, visltatlo pela !urla da ln.s
piração. Improvisou tJm·.ca.pacete singu
ln-r onde metéu uma · vela, atiro de v~n
cer a·• treva. E l\berto · das · sombras: • fe-

. ria ·o niatmore para ·suas obrà.s prlm::s. 
''Fàçamoc; ·cJmo ,Miguel Anjo .. Coloque-. 

· mos no alto de néssâ. !ronte a. luz suave 
·da santidade e todas a.s SJ)mbras hão de 
tli dissipar, e . .só buscand1 es realidades 
etemM; traba!hemos .pará gravar, r.a 
rudeza qesta gra11ito . de que é feito o 
c~rai-;!i.o ,humsno, os. traço:i da vida di
vina.'~-

ENTRE o· ctu E o MAR 

No trabaÍho_ generoso, ele amadura.r(t 
depressa. . · 

Empr· .nde;ra. com generosidade, 1·ca-
.llzára. com amor. · 

A t.udo pô~ mãoJ. 
Todcs o conhec~ram !le- · ativlctade te

brl! é!11 quem se acercava, a passes les
tos da eternidade. 

'At!>:1giu a.. toct.as. 11-5_. Paróquias. A to
das as moce~s ela provi.neta., a todo o 

· Brasli; · desbordando sua irradia;íio Iu• 
Jllinoza r,a.ra. iora das llndes bras:leiras ... 
' J0aus fez tudo ·bem, fez ouvirem · os 
z· ·~d' :'. falarem os mudos.· 

Tambem ele fez tudo bem. 
Fe:: ouvlrE;m os .surdos na inúlt!pllca

ção .\a:s ncações e das· Paróquias que 
e,tend?re.m o pregão ~vangel!co. 

Fez taiarem os mudos .. .' Porque multi
. plic:cwem, ml!hõas-:as .vezes que na9uela 
· praç:i; d~ Congresso, jardim de alll'las, 
cl2-mavarri-' a:; glórias ,da. 1,!lúcar,!.st'.l>. ... 

.. N°';, ter.millou Catedral, FechOu to-
. dàs às navf)s, nia_s, deixoµ no centro, 

abert,. para ·· o ·céu. o: fügar da grande 
cupula.. Porque 'dessarte · l)le seria ma.is 
t!l.cll .Úhtil', do repouso da cr!pta, a 
grande cuputa. do firma.mento ... 

E 'um dia, .. ·a.gula. real ferld_. em ple
m vôo, entre o o6u e o 'inar entre dois 
infinito~, - moldura grandiosa. para 
sua r.lma ,Unda, - rap!do como quem 
rouba furtivo uma, joià. inestimavel. 
Deus 110-lo. arrebatou ... 
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ABAT-JOURS 
o 
de 

granv.e fator 
· amb ient:s 

Cornnas de esfüo co= 
lonial e mexicano em 
ferro forjado. Colunas 
e pedestais· em madei-= 
ra esculpida e em por= 
celana7 vidro e · cera" 
mica. Vàsos ou anforas 
com luz indireta, em 
linhas· de. lindo efeito 
e r n a m e n t a I. Abaf,. 
jours simples ou estu" 
da"l uz em pergaminho, 
seda, 1tacrofacre e la=
minite. O melhor sor= 
timento da· cidade! 
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Comprar 
bonus ,de. guerra 

é. abr~viar a 
vitoria?' 

CASA ANGlO-BRASILHRA 
Sucessora de · MAPl'-IN' STORE$' 

.~U~1~f NTAM AS ATIVIDADES SUBVERSIVAS 
POR TODA A EUROPA.·O&UPADA 

AS •FORCAS DE MIHAILO
~ VITCH 

Segundo se a1rnncia, o numero do 
ou vintes .das ewb-soras « legaísi> ,ht 
Noruega é menos. de <'1uiuto da popu
lat;ão, pelo· que os nazi~tas conl'.Ecq- , 
1·arn todos os. aparelhos ·i1e radio, <>X· 

cei:ão feita' àqueles pcrtencéutcs ao.s 
eivis aletmles e 1nen1bros. do PaÍ-ti,fo 
Fascista. non1eguês ·. ( ~ asjonal . So ni- ' 

F;ii chamado; A, vocação de Deus. Dd• 
xemos que·· nô-la descreva. ·como o !ez 
.há treze arios.'na pr!n)e!ra'M!ss.a> de ilm 
1.1uno q:ierido: "A vocação! Quantos, 
!)t11$9.mt.ntos esta palavra. n,o deiperta 
n-: seio de nessa. al11U1, ! ' Elá. ressoa· aos· 
n<:Gsos ouvidos repercute· no · nosso ser 
como o <:co de uma voz· m!.ster!osa· quei 

QUANDO • DOM . JOSÉ ·• ERA . ·. ESTUPANTE 

Os 6ucrrilhciros da fogosl:n·ia re
dobraram ultimamente as snas uti
d<la<les, a tacaiiclo ·as f'or!;as Je 
ocupa\;ão do· Eixo, afim de darem 
socorrd aos seus compànhciros que 
lutam cóutra o inimigo a suleste 
de. Montenegro o Bosnia. Os guer
rilheiros iugoslaYÇtS atacaram o !ie
rodromo situado nas proximidade$ 
de Zagreb, defendido,· por mais de 
c-0m membros da milícia ctônJa, ~oh 
o comando de séis ofiéiais. · Depois 
d.e violenta · luta, os ·combatentt!s 
nacionalistas <l és t ruir a.m 1lois 
aYiões e. trinta plaiÍ"adores e Cl/.ptu
raram dois automoveis carregad,)s 
de~ armas e munições. 

· oito mil e ql!Jl.trocentos recepto1·es rlc 
liúg), Esistein agora, oficialmente, 
radio enquaúto, ântes.da corifiscat;ã•1, 
esse numero se elevava ~qual'entà 11:il 
e seiscentos 11parelhos. 'Como lia. 
.mais civis alemães no.,pafaqrie men~
'bros do ·partido nazis'ta, er,sé lJUtÜC· 

m revela, que a proporção de noruc. 
guescs Jeais para traidores é de ec1_11 
pai-a um. . 

A bàtalha do' ghetto de Varsovi:1. 
terminou com · trezentós nlcmií·;is 
mortos e mais de mÜ feridos.,.·A ur
tilharia, a.1•iões e lancha-chamas fo
rám usados ·péJ!is '.1.'ropas de Assalto· 
da. \Vebrmacht em suas tentali,as 
para. esmâgar a t·e.sis.téiicia de qua-
1·enta mil ,iudeus sitiaçlos 110 Ü'hetto. 

. antes de, ter c.rlado o' mundo .nos' du• 
tlnou a. um ideal sobrehumano Somen
te quem a sentiu, somente quem· recé~ 
be11 a . d'l.diva de, uma esooih.a ·. dlviva 
pode avaJlar os sentJme11tos · que. ela pio• · 
voca numa criatura., Deus.fala.· ·com sua-
1'idade... Começa · com segredar.l'nos wn 
derejo, alimenta-o, para ao depa°!i fa,
~r ·br\1118.r no fund9 adolescente do nos
so esplrito, a.onde · mal· se debu::am as 
cores da' razão, a estré!la luminosa do 
110= Ideal: Ser. Padre, sei: . Sacerdote. 
consagràr a ,•ida inteira ao serviço <Íe 
Dzllll' e da Igreja .. ; Tàl. é· a hlstorla de 
todas as vocações". 

Foj a sua:. tru.n'bem. 
E_ velo o ~minario .. São ,PauJq primei

ro, :Roma depois, 
Floria sua·. personalid.ade. Aluno ex

traordinario .. Notabilizava-se pela. eló
quencla· ma_nsa. · e veludosa, corulta.nte 
po,~m e tenaz, como o seu carater' ·que 
realizava tudo. quanto sonhava .. Cori!e
renc!a.& 'academ!cas famosas. 'úmà. festa 
em 'Roma, no Pio Latino; em que. inte'
ligente e · ha.bil, reuniu· ·card~ls. Em
baixadores.tudo· - para· que brilh~e a 
lnnr:i da. colonla brasileira ... ' 
, Foi à Ten·à.: Santa, . Peregrin~áo de 
amor, de fé, e de poesla. . 

con·ta va. dêp,iS, da· emoção de sua, 
alma. privllejada, ao .rüar a..s paginas 
do Evang~lho em.Belém, em Nazaré, na. 
Cids.de Santa., . às ma.rgeru; tranquila.s 
cio mar T:beriades... · · 

A PAIS,'.GEU A;t'RAVEZ DO VITRAL 

'rif : Veio, Sacerdote, pa.ri sua terra natal. 
Semlna.rto de São Paulo, Ele foi tudo. 

Ao mesmo tempo, 
conta.•se · do · 01-gánlsta.sa.nto Cesar 

l<'ranclé, que vivendo· ria; trtliuna, de seu 
orgão, Via. O mune.lo atravez dO · Vitral 
dt santa. Clotilde. · · · · 

D. José foi para nós um i'it1·al ílu~ 
minado. alma. poli croma e. deslumbr'8.nte;. 
atrave:ll ~a. qual pÚdemos vi.slumbrar. ein 
extase. a beléza. de um coração de ver
dadeiro sa:cerdote, 

U11:t educado!'. perfeito. P1-ofcisór es~ 
p11"11dldO, d(Sptrtaudo -nos Q interesse 
de ' maneu-a uova e . pitoresca, .iniscJtatÍ'
dó Ca&>S concretos "ém que li.os metia, 
na escolarlzaçl!.o dlflcil de !;)ll&Oli · âricios 
do Direi~ ' Canônico: .. ' MtnúÍtrô solerte 
e dtn,,,mfoo. reltoniuavê e ttrme,, eàte.va-, 
em toda a. pa.rte. tudo via, sabia de tu• 
do e tu40 comprMÍ'ldià.: ·seu quarto era 
o refuglt. de todos. onde todos. acorria• 
mos em desabafo a vindicar os ú'osscs 
g_\reltQs, :icm i2~rceb.ei !1~ l.íí,· )•Uillalllo.s 

(Conclusão da 2.&· página) 
um texto multo. vago sobre o qu.al pu-' 
das...<t:m-discorrer. ·coube, a . Afonseca Q 

~g\Únte:. ''.Hàurietls aquas, in g~udl:Í 
de fontlbus Salvatorls ". () orador não 
só ·não se psrturbou, comC> te apossôi.Hfo 
àesunto ·com · toda f!rineza, desdobl'tlJldo · 
as idei9,s com a.bundii'nci'a, colorido, mos 
,•imento e · un.ção. Foi um sucesso; - ca u· 
s:,u-nos o ll!A!s legitimo' orgulho. · A.· 
11oss11. · alegria foi. ta.ritt> íruils éxuberant'e, 
quanto no mestl'lo dia, e no mesmo pai~ 
co, sê exibir~: certo' Ca.rbone, ex-advoga
do argentino, ·iio1w. de · pod~ro.soa recur~ 
ses retorlcos e habituado 11SSim· ao "for
tissinto" ;dos: êomlcios pul:>IiéoÍ!, ,como ep · 
"adagio,,.· das . acac1~1nias, , 

~ú triunfo maior o 'deveu Afcnseca 
me11os à. fnteligencla do que ª· um har
monk!BO conjunto de qÚíl.I!dades mórà!s 
e -int~lettia:is. Aluno' a.lt,da, su~' fôrte 
l)brsonàlldade' c?x~rcl.à.' 111r1uenc1a. nos que 

· o· êercáva.m .. O . élima, de·· Roma, que ele 
C:issl)ra ter procurado por uma eBpecle . 
de, instinto· es_plrltual, .. desab~ochara. nela·_ 
todas as cororu .in~l'lores. o maca.mbu
zio do· semlnario· Provlricial se tramfor• 
màra no ·compánheiro joviai, sempre a 
'sorrir,'' não de~prez.ando' nunca. um bom' 
trocadilho, O solitario .do nosso antigo 
iíarque; no 'bairro (la. LU2,. transft2.e1·a-se 
mim .sacerdote sociável, amigo· das )'e• 
queilM festas colegla.ls, · disposto sempre 
a· servir de intermediario e de apázlgua
d<)r nas desintellgencla.s acaso surgidas · 
entre nós, Os ·brMllefros honramo,lo. com 
a investidura. de Presidente. do, ncísro 
gremio literario,, Academia Beato .Inaclo 
de A2evedo. Os démals a.luno.s do <10legIO, 
mexicano;,;· argentinas, ·colonible.noB, ve, 
nezuelano.s, : chilenbs, salvadorenhos, · etc: 
justamente .a.traidos pelas. :raas. boa.a ma.-
11eira.,, fizeram me.is: romperam com a. 
'tradição colegial e, pelJI. primeira. vez na 
l1isto1·ia d::> Pio Latillo, · éJegerani um 
bl;'ài,.ileiro . prefeito . da. Congregação. Sô 
quem sabe quanto era .cubiça.do ~- pos~ 
t1>, é que ~de da,r valor à. eleição de A· 
fo.1Seca. Seu triunfo nessa oc!ill!ão · ·não 

. 1'0! .à!)&Jtas para. nôs. O âo Brasn :acima · 
das ·outras 11ações,,.ali, 'represen~adas por . 
elementos muitas vezes mais nurnerosos, 

. 1naa :a. vitorlà '·da. . caridade &obre O . 01'• 
sulh~. da · aia.blllil.ade ·50b.rc:: a.: rlapicÍez, 
do mal.s' autentico esp!rito ecleslaatlco ' 
sóbr11 · as i,equenas · · rhal!dat1cs lntél'.'llll• 
· ctor1.a.is.. . .' ' 
.. Recordando-me agora des~s, · fatos; 

com o dcsillnho nattJl'll,I . 11, qqem est9, 
. ~ob a~ 'ki,rêésto· dé uma. pavoro.58., tra
gecua:; apenas quis ctelxa.r. paw11te ··. qtie a 
cR.rreira. meteorlca de Dóri1·· José não sur;; 
v.r~Jlcteu jaÍllji.~,p$,.seu.s ~!lUi®· el!ll- fie\• · 

· ·pldà· evolução· de professo; a ministro de 
d!scipJ'na, de ministro de discipl!na. a 
reito1• do semlriario, · de reitor do semi• 
na.rio a bll;po auxlllar de Dom Duarte, 
de bispo· a.uxll!ar de Doín Duarte a. me
tropouta. de São Paulo, estava organi
camente preparada. . p~las antlcípações 
cfuei acabo da esbÓçar, com . a. mao · tre
mule. de dor e a v!.sta turvada pelas· lá
grimas. convalescentes do gol!)tl, que· nos 
e11trou tão fundo. pelp coração'. ma.l p~~ 
demos imaginar como seria, dentro de 
,•inte anos; o epiacopado'.de Dom José,' 
se 1a aza do ·reu avião não se partira 
de encontro ao ed!f!clo da Escola Na
val. o segundo arceb!spo .de s. Paulo 
oferecei-à· a vida 'pelo bom exlto do IV 
Ccnsressó iEuCArlstico Nacional; D~us 
aceitou-lhe o ofereclment-0, antes que se 
pudes.se comemorar o primeiro aniversa
rio daquele magno certame. Nós outros 
co11tinuamos a. viver; mas estamos· ain
da atonltos: ~ mudos, como se, assistin
do à. missa. de um sacerdot.e que houve&e 
chega.do ao ofertor!o, em plena saude, 
ele repente o vlssemos tombar; fultni11a
,. ·, antes mesmo da consagração .•• 

'fUNERAIS. · DO SECRETARIO 
OA AGRICULTURA 

Com grande in1ponencia reaUz.ara.m-se 
ru: funerais do Exmo. Sr. Dr, Paulo 'de 
Lima correia., Secretario da· Agricultura, 
falecido dla ,3O pela manhã, no Sanato-
1·io Esperança, vitima de um derrame 
ce1-ebral. Estavam prese11tes O' Interven• 
tor Federal, todos os Secret~rlos de E.s• 
ta.do, Prefeito · da' Capital, Comandanta 
de Região, altas patentes do, Exercito .e 
da Força ·Policial do Estado, membros 
f' Casa Civ11 e da· Ca.sa Militar da In
terventoria e grande numero de f\lncio,
na1;ios da Secr~ta.ria; da Agricultura. Um 
pelotão do Batalliiio de Guardas prestou 
continencia. ' 

. Lim U. l'KOl'AUA« o 

···LEta'< >NARIQ'• 
E OJWl!:K DPJ . 1'0DOS 
OS V4J0f.1VOS 

AGITAÇÃO NA HOLANDA 

Os distm·Lios ocorridos . em maio, 
na. Holanda, que se seguiram à or-. 
dúm do cornmidaute militar alcnHio, 
general Fric<lrich Christianse, \con
vocando todos os· membros das for
\;US armadas l10laudcsas. dcsrnobili· 
zadas, para internamento,· custaralll 
mais de mil vidas ao pow holandês. 

vs alemães colócaram metralhado
holandesas, enquanto o. porn se re
cusá va a. obedecer. às ordens <Jxpedi-' 
ras nas principais rµas das cidades 
das pcla.s foÍ'çus d<l 'ocupa<;ão. E:ntre
mentes~ os· nazistas declararam qlie · 
os excmemb!'os <las· fort;:as armadas 
que seguirem pl'Ísioneiros para. . . a 
Alemanha terão as ·suas scnteni,:as 
anuladas; passando a trabalhar .:li-

. vrcmente nas fabl'icas como opera, 
rios>>. Paralelamente os judeus ho
landeses condenàram o procedirn,w
to nazista de maltratar, torturar e 
deixar em estado ele· sub-nutrição os 
prisioneiros de guerra holandeses, 
entre os quais f_iguram adolcscen!es, 
nos campos de coilcentração estabe· 
lcé,idos 110 tcrritorio · holandês e ua 
Alemanha. · 

HA SEMPRE UM MEIO DE. S2 
MANIFESTAR OPOSIÇÃO. 

. O «'l'umulo dó Soldado Desconhe, 
ddoi) da Tchecoslovaquia, dâ primei,· 
ra: guens. mundial, foi removido pela 
Gestapo tia Praça Illqnicipal de Pra
ga •. Os nazistns colocaram ~-antinela~ 
em .redor do tnmulo depois que, por 
vari:as vezes, apareeeram coroas com 
fitas r.as qnais se inscreviam o:s no
nrn.;; dos patriotas nos c1iàs anterio
re:1, . Pouco depois, os foh9cos. passa
vam pnto do Tanrnlo e faziam Uma 
;;;twda~ií('I ·ou ('llltn·,·am sii'!i'[Jlesmiwte 
em ·silenc.io. Depois ele ·Q.lguns ~:iuha
tes entre cíds e menihro.s ela Gesta.' 
po, o tumulo· í9i . removido . 

OURO CAUTELAS DO MONTE DE SOCORRO 
..- JOIAS USADAS E BRILHANTES -
Comprei pagando os melhores pl'eços. 

R11a Ah•artÍS" Penteado, 203, 
t·• :Índa,, --- TeL :1. tno -DEL M o·NA CO 

.De acordo com o Miuisterió ele In
formações . do g:Qvei·uo polonG,s ~.m 
Londres, .os. aleiuãés matara.1)1 .,m~1,; 
de noventa por cento dos, judeus r•u-

. lonescs, exe.cutan<lo o plano dé c;~ter
riiina.t;:iio. Ouraú'te 9 ·mês de aur'll, 
contüclo, os· patriotas poloncse~, in
tensifícau.do .as suas atividades con~ 
tra os càri;ascos·. d.a, G,esta,po, llJata- · 
l.'am mais de quarenta h1ei11lu:os des
ta orgitriiza~ão' policial no 'di~trito 
<lé .Lublii1, e11quantÓ quato1·ze oufros 
·roram assassinados no distritri ,!e 
Kielce. Numa tentatiYa, de. sufo1·1n:' 
as ativi<lade~ dás org~niia~ões StlU

terraneas, os '-nazistas estão efetu:.111-
do prisõês (>Jn massa, durante a:,, Í,à .. 
tidas realizadas à noite pelas cida-
d~s e, aldei,ns pólonesas. · 

Em Varsovia, , na noite. ;ele 17 de 
maio, eerca de mU h.01.nens e mutile~ 

, res foi;am atirados na conLecí<la óri-. 
siio de Pawiak. Na· noite ;eg-uii11c, · 
Reiscentos . delés foram deportados 
para· lugares igno,rados •. 

A exccueíio de onze belga~ 11or 
auxiliarem os' aliados . . e· porrlest'il
volvcrem aÜv'idade~ ,mhv<'rsh·as · r,1Jt1-
fra. ·o Exercito. alemãõ, fo.í anunc·ia
da 1·ecentemente. Yarios outros 'eíria
dãos belgns, i1rnlusive mulheres. fo. 
ra;n sent~nciados a penas <1,c pri,iío 
sob a a,em;a~ão · dP. comete1·em atos 
ilegais. Os patriotas helga~ con ti- -
n11am, ·,n~o obsta~te as mP.clidas ile 
repressão, ::i se vingar ,,10~ ale1nifos, 
e traido'rM. O ehefe · rla Gest~po em 
Rru.xe1as foi '!ts~assinRdo' · ha pou,~o 
tempo por désconl1rniclos, que · níio 
foram captur:1<1os. Cinen hhnihns <>:1:~ 

plodiram dcfro1i'tr• das casa? í](> c,i 11• 
co;colahoracionist.as, em Anrkrghem, 
siÍbÍlrbio de. Briu,elaR_' Um traidrr 
fot enf!)rCll,dO ll\lffi p9s~e te]égraf1co, 
O i,órpt ele um oficial n.;ieioll/11-,nc·i:i
lista flamenzn foi énro11trncln lllllll 
a.eroclroino sitnai'ln nas imP.rliac;ões rle 
Rrux..,Jas. J<1 assim ns p:üriotas ra. 
Bel;l.iea ~omee11rn· a víng11111:~ ·nt~ q11e 

chc~ne o dia <ln julgamN,tn IP.!!nl dot 
t1'aido1·es e iu rnso1·e$ do :,eu paí§ , 
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PS MELHOHE.S PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PHESUNTO E nnos VlN HOS B'!NOS. FROTAS 
l:WKUUTUS E BvMBO.NS .,.,, UENlmo::; ALIJlE.N'l'lOlOS 

EMPORIO MONTENEGRO 
RUA AUüU:S'J.'A, 1.559 (Esq. &. Luiz Coelho) - .rone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
A V. BRJG. LU!Z AN TO.N 10 2.098 - (Em frente à Igreja 

J.maculada Conceição) - .Fone: 1·ó45S 

O'llllOOS JJ!ST.RIBU!DORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE'!' 
EN'fREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

TEATROS E CINEMAS 
PRO.GRAMAS DE HOJE 

·PRIJIIEIROS EXIBIDORES 

ART PALA.CIO -/Sargento imortal. com Henry :Foncle, - R. 
BANDEIRANTES - O Conde de Monte Cristo, com Robert Donat. - R. 
IPIRANGA - O cisne negro, com 'l'yrone Power. - R. 
iYIETRO - Na noite do passado, com Ronald Colman. - APA, 
OPERA - Surgirá a aurora, com Ralph Richardson. - AMC. 
PEDRO 11 - O Protetor, com William Boyd, - AMC. 

Feira de amostras, com June Olyde. - A. 
RITZ - E um avião não regressou, com Bemard Miles 
SÃO BENTO - Vingador mascarado, com Tim Holt. - AMC. 

Idilio em dó·ré-mi, com Judy Garland. - AMC. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 
,U,HAMBRA - Eu conheci essa mulher, com Libertad La.marque, .,,. R; 
AMERICA - Bonita como nunca, com Fred A.staire. - APA. . 

Cumpre o teu dever, com Robert Young. - AMC. 
ASTORIA - Clube dos inocentes, com William Holden. - R 

Silencio de medico, com John BeaL - BPA. 
AVENIDA -·u1t1mo refugio, com Humphrey Boggart. - R. 
BABILONIA - l,,ala Manilha, com Lloyd Nolau. - APA. 

Crime ao luar, com Raymond Masscy. -- D. 
BRASIL - Minha st'Cretaria brasileira, com Carmem Mirand.i. - Al'A-. 

uma noite em Paris, com John Lodge. - R. 
BROADWAY - E a vida continua, com Ronald Colman. - APA. 
CAMBUCi - Solteiras ás soltas, com Rosalind Russell. - APA. 

Sombra do passado, com Conrad Vcidt. - APA. 
CAPITOLIO - Amda serás minha, com L:;p1a Turner. - D. 

Fantasma assassino, com Wilfn. Lawson. - AMC. 
CARLOS GOMES - Irmãos Corsos, com Douglas F'alrbanks Jr. - R. 

Lobos de Nova York,com Edmund Lowo - APA. 
CASA VERDE - Ana Karenine, com Greta Garbo. - R. 

Arriscando com a·sorte, com William Cargan. - APA. 
CINEMUNDI - Lobos do norte, com Jorge Raft. - ·R. 
COLISEU - Mmha .secretaria tirasileira, cem Carmem Miranda - APA., 

Perigo Louro, com .11.!m Sothern - APA. . ' 
COLO1'1.tJO - Sempre tua, com Deana Durbin. - APA. 

Cavalo justiceiro, com Bob Steelc, - AMC. 
COLON - cama/l separadas, com George Brent. - D, 

Comando negro, com John Wayne. - APA. 
CRUZEIRO - Ainda serás minha, com Laua Turner. - D. 

o jovem Mr. Pitt, com Robert Donat. - A. 
ESPERIA - Atraz das gra.des, com Carmen Her.rdosllo. - APA, 

Policia dé choque, com Hobert Livingstone. - APA. 
Alem da lei, com W~iam, Cargan. - AM'C. 

FENIX - Cavalheiros de· West Point, com Maurecn O'Hara. 4.1"4. ' 
Espião invisível, com John .Hall. - AP A. 

GLORIA - Scarfa.ce, com P=.ul Muni. - R. 
ioombie, a legião dos mortos, com Bela Lugosi. - .R. 

HOLLYWOOD ...,. Sedução de Marrocos, com Bob Hope. - AP~ 
Bandoleiros da' e:;trada, com Richard Garlson. · - AP A. 

IDEAL - Casei-me com um anjo, com Nel.sou Eddy - R. 
Juventude de hoje, com Denms O'Keefe. - AP A. 
Alem da lei, com Wilbam Cargan. - AMC. 

IRIS - O misterió dá gata preta, com Guy Kibbee. - APA, 
Legião de abuegados, com James Elison. - APA. 
Estrada da alegria, com Leon Errol. - A. 

LUX - l;le a lUa. contasse, com Constanse Bennctt. - APA. 
Bodas no gelo, com Son)1a Henie. - A.P A. . 

MARCONI - O lobo se arrisca, ~om Warren Wllllam. - A~!C' 
o ultimo dos Duanes, com Jeorge Montgomery. - AMC. 

JlfODERNO - l:lambi, desenho de Walt Disney. - A. 
· Estracta da alegria, com Leon Erro!. - A:; 

, Janosik, com Paulo BieJil,. - AMC. 
OBERDAN - correspondente em BerJL.'U, com Vlrginia Gi!nlore. - APA. 

Cartada.tio azar, com Kent ·ray!or. - A/>A. 
um bluft !ormicla.vel, com Cesar Romero. - APA. 

oDEON \Sala. azul) - 1Jorrespon<1ente fenomeno, com Bob Hope. - .R 
· o il:mão do falcão, com George Sanders. - AP A. 

(Sala veimelha - De cartola e ca.Jças listadas, com Mickey Rooney. - AP A, 
Farol dos espias, com James craig. - Al-'A. 

OLIMPIA - Sombras do passado, com Conrad Veidt. - APA 
Solteiras ás soltas, com l.7.osalind Russell. - APA. 

PARAlZO - Odio no coração, com 'l'yrone Power. - R. 
Dois aviadores a.variados, eom Bud Abbot. - A. 

PARAMOUNT - O jovem Mr. Pitt, com Robert Donat. - A. 
Idilio a muque, com Robert Taylor. - R. 

PARATODOS - Duas semana:. lte prazer, com Bíng Crosbs. - A. 
Aço da. mesma tempera, com Edward Arnold. - A. 

PAULISTA - Era wna lua de mel, com Giogc1· Roger.s. - R. 
Emboscada em âlto mar, com George Murphy. - AMC. 

PAULISTANO - Até que a morte nos ,'Separe, com Joel Me Crea. - R. 
Musica, luar e amor, com Johnny .IÃ'..Jwns. - R. 

PENHA - Dois tiros silenciosos, cem Lloyd Nolan. - APA. 
Aconteceu a um homem, com Wilfrict Lawson. - R. 

PIRATINJNGA - Um rapaz decidido, com J.oc E. Brown. - AMC, 
Volta ao passado, com John Hc,ward.. - APA. 

RECREIO (Centro) - Nas garras do falcão, com George Sanders. - AP.A, 
Legião de nei-ois, com Gary Cooper. - A. 

RECRl>IO lLa.pa) - A:; mil e uma noites, com John Hall. - E, 
Ambição sem freios, com Richard Arlcn. - AMC. 

REX - Em busca do ouro, com Charlie Ci:laplin. - APA. 
Rainha das melodlas, com Ken Murray. - A. 

RIALTO - Connsi.ão, com Hugo dei carril. - AP A. 
· Katllleen, com-Shii-ley Temple. -A. 

ROIAL - Volta a.o lar com Danielle Da.url'ieux. - D, 
-. Uma noite em .Paris, com John Lodge. - R. 
R.OSARlO - Fruta cobiçada, com Diana Bal'ryll10re. - APA. 
ROXI - Alô belezas, com George Murphy. - APA. 

o juiz de Arkansas, con1 Roy Rogers. - A. _ 
SAN'i' A CECILIA - Duas semanas de prnzer, com Bing Crosby. - A, 

Aço da mesma tempera, com Edward Arnold. - A. 
SANTA HL>LENA - Na caiada da noite, com, Chester Morris. - .Al.!C. 

Garociu; apimentadas, com Margaret Lockwood. - R. 
s. ANTONIO - Silerlock .Holmes em Washington, com Basll Rathbone - AMC 

Bairro japonês, com .Preston E'oster. - AlvIC. 
s. CAETANO - l;lherlocl. Holmes em Washington, com Basil Rathbone - AMC 

Bairro japonês, .com Preston l''oster. - AMC. 
sAo CARLOS - Vaqueiro solitario, com John Kimbrough. - A1!W. 

Abandonados,' com Monty. Wcoley. - B. 
sio GERALDO ...., 'l'arzan· contra o mundo, com Johnny Welsmuller. - A. 

Na senda do crime, com Rochele Hudl;on. - AMC. 
·sAo JOSÉ :.... Tarzan contra o mundo, com Johnny Weiamuller. - A. 

Namoradas da fuzarca, com Glorla Jean .. - APA. 
s.íiO LUIZ - o delator, com Victor Mac Laglen.-' APA. 

Dois tiros silenciosos, com Lloyd Nolan. -APA. 
SÃO PAULO - Sertnata azul, com Glen Miller. -- R,. 
. Perigo louro, com Ann .Sothem. - AP A. · 
sAO PEDRO - .Boµita. como nunca, ·com .r'rcd··Asta!1·e. - APA. 
. Sete dias de licença, com Victor Mature. - R. 

UNIVERSO -. sempre tua, c~ Deana Durbin. ·,;_ APA. 
cavalo justiceiro, com· Bob Steele. - AMC , . 

TEATROS 
BOA VISTA ...., Pé~os,paz, com. l"almeirim. . . _ 
CASINO ANTARTICA ;_ o homem que chutou li. conc1enc1a. com Jalme 0tlllta 
SANTANA - Mo11tanha =~a, com Walter !'into. -111. 

EXPLICAÇÕES DAl;l COTAÇÕES 

A. _ ACEITAVEL -.E'llme que pode ser visto por todos, embora sem pro• 
velto morai. ' .. · · · :· ' . · · .•·. 

B _ BOM - .Filme 'que•po<ie ser·visto por ,todos com·proveito mo1·al, 
BP.A, _ HO,M PARA · ADULTOS ~·.Filme · que. pode. ser visto com prow.i.t.1 

moral tão somente Por adultos. . . 
.A.Y. .,:. - ACElTA VEL MENOS 1' ARA. cR;ANÇAS ,... Filme que pele eureào 

ou cenas pode Impressionar o publico mtant1l. 
A.P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS -: Filme que pode ser visto tãc. 

somente por adultos. embora sem proveito moral. 
·· R _ .RESTRITO - Filme que pelo enredo on cenas deve ser· estritamente 

· reservado a pessoas de sol1<1a formação moraJ e religiosa. 
D _ DESACONSELHADO - Filme qu(! pela. grave UlconvenJ.encia «o enredo 

· ou cenas, deve ser evitado pot qualquer publico. 
M. _ :MAU - Filma prejudicial para. qualquer publico. 

.NOTA; - E' importante que o espectador não se contente com a simples cota• 
ção do filme ou da peca de teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos alguns detallles da critica. Isto justificará. uma cotação que 
afirmada sem nenhum comentario, poderá parecer injusta; e so• 
bretudo, com a leitura de uma walise que põe em relevo oa ele• 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educam 
sua eonciencla e aprenderá a julgar por si mesn-,., os outros filmes 
que lhe forem aprcsenraõos. · · 

1 

, __ ,,,,·-----~-------------------

I;EGIONARJ-ú São Paulo, 5 de Setembro de 1943 

A guerra no, continente europeu 
Prossegue 
~ canal de 

o avanço 
Messina 

do 8.0 

Em 
exercito na .Calabria - As forças aliadas continuam a 

A resistencia 
atravessar, 
do "Eixo"· direção·· a Palmi - A 

As noticias · de 
proteção da frota 
fontes nazistas. 

NOVA 'YQRK,4 (Reuters) - O VIII.O 
Exercito ampliou as cabe~.as de ponte 
esta.belecidas na Calabria, alcançamlo 
naliruns · pontos a profundida:de de 16 
quilometros - anunciam noticias pro
cedentes de Berna. O . avanço al!aclo 
prossegue na direção ao norte, visando 
as importantes defesas do porto de 
Palm!. . , 

A ·VERSÃO ALEMÃ DO DESEM
BARQUE 

2URICH, 4 (Reut8rs) - A agencia 
noticiosa a:Jcmii. declarou â noite que as 
operações de. desembarque na Italia,, 
realiza.das pela manhã, tiveram lug11r na 
regi!i.o ao norte de Regglo, sendo leva
das a efeito por mais de 100 embarca
ções de ~lto, protegidas P-Or 5 vasos 
de guerra. 

"As unidades brltaníC!LS - acrescen
tou a agencia - lançaram-se ao longo 
. da. rodovia. moranca que conduz pasa o 
norte de Reggio, na direção da aldeia 
da Sic!lla. O inimigo foi enfrentado 
por tropas alemãs e italianas, e empe
nhou-se rapida.mente em furioso com-

bate. Outras formações br1tanicas, . in- . 
clusivc certo numero de tanques, avan
çaram de Reggio para leste, mas foram 
enfrentadas por formações de l,nfanta
ria e engenharia do exercito alemão, 
tendo se seguido terriveis batalhai As 
perdas britanlcas foram considera.veis". 

DE ACORDO COM OS PLANOS 
WASHINGTON, 4 (Reuters) - Um 

porta-voz do Departamento da Guerra 
declarou que "a luta. na Italla está. pros
seguindo de acordo com os planos".· 

TRANSPORTE'DE TROPAS 
MESSINA, 4 <Reuters) ~·Milhares e 

milhares de soldados estão sendo trans
portados para a !ta.lia, através dó . es
treito de Messina. em quai,l perfeita se
gurança - segundo informações auto-
rizadas. · 

'Em terra, as forças invasoras aliadas 
vão consolidando e ampliando suas de~ 
zcnas de cabeças de ponte • 

PARA PALJUI 
NOVA YORK, 4 (Reut.era) Noti• 

ciam informes aqui recebidos da Euro~ 
pa que o avanço aliado na, Cala.bria 

Os aliados avançam no Extremo ]rtente 
Reforçadas as tropas invasoras na Birmania .. -
Cerco em Salamaua Ataques aereos ~ Des .. 
truição da aviação e da navegação ·, japonesa. 

SIDNEY, 4 (Reuters) - Anuncia• 
se que as. tropas americanas ·cercaram 
() bastião 'meridional japonês que pro
tege a lmportanté basa dê Srtlamnua. 

.ATAQ.UES AFJ'REOS AS BASES 
JAPONESAS 

SIDNEY, 4 (R~uters) - Revela-se 
ofiolalmente que as formações aereas 
aliadas lançaram mais 260 toneladas 
da bomba!'! sobre as bases ja1lonésas 
na. Nova Guiné. Por sua vez, as posi
ções · nlponicas, de Ma.ndang a. .hle
xishafen, foram varridas a metralha
doras pelos p!lotos allados, que alve
jaram as mesmas com mais de 90 mil 
tiros. 

O ltAID A . ILHA DE MARCUS 
NOVA· YORK, 4 (Reuters) - O 

~New York Herald Tribuno" declara 
que o· raide · norte-americano á. ilha de 
Marcus, no Pacifico, ê o prelµdio ·de 
grandes acontecimentos. 

Maiores operações serão levadas' a 
efeito contra o Japão,. acentua o jo1·

. na!. 
DUPLICADAS AS FORÇAS NIPONI• 

CAS NA BIRMA.NlA 
CHUNGKING, 4 (Reuters) :...:_ As 

tortas japonesas na Birmania foram 
quasi ·' duplicadas. oa japones~s pos
·sue.m agora na Blrmania um exercito 
con1 7 divisões - declarou um porta. 
voz. chinês. 
AVIOES · DES'l'RUIDOS E.'I AGOS'l'O 

Q.O. ALIADO DO P ACIJ,'ICO SUDO
ESTE, 4 (Reuters) - Durante o mes 
d& Agosto, 584 aviões inimigos. fo~ 
ram dest~uldos na . area do Pacifico 
sudoeste -'- um numero· record. Des
te total 272 foram destruídos quando 
pousados - o\1tro recoru. 

As perdas aliadas foram de 1-lõ. 

:11Iais de 800 embarcações utels 
(usualme11te de 7õ a 125 pés de com~ · 
11riment·o, navios ca.pazes de carregar 
200 toneladas de suprimentos e·· ijQ 

homens completamente equipados) 
fo~am deflnitiYamc11te · destruidos rio 
I'acifico sudoeste e na area do .Paci
fieo Sul, alem de muitas centenas que 
ficaram danificados. 

A ESQ,UA.DllA MFJRCAN'!'E 
NIPONICA 

WASIIIXGTO:\', 4 (Reuters) - O 
secretario da 111ari11ha dos .b:stados 
Unidos, coronel Franl~ l{nox, revelou 
que as nações unidas afundaram rnats 
do· um tel'ço, de toda "· tonelagem. de 
carga japonesa, desde o inici.o úa 
guerra. 

O sr, Xnox observou que· os Ja1>one
sêe possuiam e G.368,801 tonela.<:l.as dê 
nav~gação. 1,a epoca de. Pearl .Har
bour, tendo adquirido majs l.250.00U 
toneladas de espaço maritlmo adlclo. 
na!, por meio de captura. e do con~
trução de navios ele ma.doira. 

Desse total de 7.618.891 toneladas, 
as nações unidas haviam afuí1<tádo 
2.530.630 toneladas, cabendo ,o .o;u 
desses afundamentos· aos submarinos 
dos Estados Un ldos o o restante aos 
ele outras .nacões unidas. 

\ ....... 
FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Vinbo Creosotai 
· "SILVEIRA" 

prossegue na direção ao norte, visando 
as importantes defesas de Palmi. 
. VIGILANCIA Ei\l 1\-ÍESSINA 

!líESSINA, 4 (Reuters) - O canal de 
Messina está sendo seriamente vigiado 
pelos .navios britanicos, afm de ser man
t-ido um· trafego com~etamente livre 
de unidades d.e transporte entre a Sici
liz .·e a Ita.Ji.à, para a condução de ca
nhões, fuzis, tanques e gcneros alimen
tickis em larga escala. ' 

OPERAÇÕES MAIS ATIVAS 
LONDRES; 4 (Reuters) - O desem· 

barqué · na Italia é sinal de que estão 
prestes a começai· operações ativas con
tra os alemães no continente europeu. 

ca.icula.se igualmente que são con
siderave!s a.s torças que desembarcaram 
na Italia.. 

EXFECTATIVA DE RESISTENCIA 
QUARTEL GENERAL ALIADO NO 

NORTE DA AFRICA, 4, (Reuters) -
Acredita-se que as · tropas germanicas 
vão opôr energica resiste nela. ao avanço 
aliado. no norte da Italia, onde se con• 
centram industrias basicas de guerra da 
Italia. e importantes aerodrom.os. 

, AVANÇO 1\-IENOS RAPIDO 
LONDRES, 4 (Reuters) - Considera

se que o avanço aliado na Italla. será me
nos rapido do que na S!cilia ou na Tu# 
nisia. 

Em ··todo· o caso; tambem se admite 
a possibilidade de um ra1>ido colapso. 
das forças italianas, em fa.ce da oposi• 
ção exjstenta na Italia, por parte das 
classes populares, ao governo do mare
chal· ·Badoglio. 
EXPECTA'l'IVA EM: WASHINGTON 

WASHINGTON, 4 (Reutcrs) - Ha 
âqul considera.vel especulação sobre o 
fato de somente o Oltavo Exercito e a$ 
tropas canadenses terem invadido a 
Italia. 

Procura-se .:saber se o .7.0 Exercito 
norte-ámerica.no está · em reserva ou se 
é rulstillado a qualquer · lance imprevis
to, no desenvolvimento da segunda frett• 
te no. continente europeu. . 

. A UXILJO AEREO , 
ARGEL, 4 (Reuters) · ~ Pilotos llri• 

ta11icos .que -realizaram, antes da inva
são, um raide contra. tropas do "eixo 
na. area de Rcggio di . Ca.labria contam 
deis excelentes resultados desses seus 
ataques. 

· , Um .coma.ndante de. ala declarou: "O 
inimigo está muito bem: preparado. me
tido em trincheiras bem "camufladas''. 
Mas, nós os sepultaremoo nelas". 

AS. :PERDAS ITAUANAS 
LONDRES, 4 (Reutcrs) - Observas 

se aqtii, a proposito da invasão do con
tinente .italiano, que a Italia já perdeu 
na atuaJ guerra mais de um milhão de 
homens elo seu ·exercito, a maior r,arte 
da sua marulha e quasi toda. a sua for-
ça. a.erea: . 

LONDRES, 4 (Reute1·s) - Dados ofi
ciais · agora divulgados. estabelecem que 
r, -Ita-l!a já· foi privada, durante o con
flito . atual, . de 1.306.000 milhas quadta.· 
das de .seu territorio, comportando uma 
população de 14 milhões de a:lma.s. 

· .· APELO Á ITALII\ · 
ARC:Et, 4 · (Reuters) - Foi irradiado 

daqui ô seguinte apelo para o povo ita-
lia.no: · 
· "Os aliados· querem libertar o povo 

ita.liàno. Recebei-oo como libertadores, 
como no passado recebestel.s Garibal• 

. di". 
PREPARANDO A RETIRAD4 

ESTOCOL.i.'Y.CO, 4 (Rcuters) - A jul• 

gar pe'io primeiro comentaria a\emão 
acml chegado. depois dos desembárques 
aliados na !ta.lia, os porta-vozes de 
Berlim jit ~stão preparando o espírito 
publico para. a retlrada da ponta · da 
Italia. Assim, o correspondente em Ber
lim do "Alehanda." cita :um porta-voz 
alemão como tendo decl.0.rado: . "Pos
sivelmente os alemães e italianos estão 
colocados em forma desfavoravel, sob o 
p~nto de vista estrategico" .. 

REI•ORCADO O "EIXO" 
LONDREEJ, 4 (Reut.ers) - Escreve o 

correspondente militar da. "Reutcl's"· que 
ha razões pai-a se acreditar. que as for• 
ças alemí!s na Itali.a foram considera~ 

Internacional 

velment.e reforçadas, não soment.e na; 
região setentrional, mas tambem . em 
pt·ovinelas ~o sul, inclusive na Cala.bria, 

ZURICH, 4 (Reuters> - . segundo a 
emissora.·· de Berlim, · somente uma di\-i.:. 
são completa é quanto alcançam cs efe• 
· tives que desembarcaram na !ta.lia.. · . 
DECLARAÇÕES DE CORDELL Htmli 

WASHINGTON, 4 (Reuters)' ..,... O ·se
cretario de Estado, sr. Cordell .Huu; de., 
clarou, na conferencia com a imprensa; 

· que a illvMão. do · continente italiano.. 
ilustrou . " o preparo, a . ~rsisteilcia e 
o curso 0das forças militares aliadas nos 
seus movimentos na Europa· contillen~ · 
ta.I". 

A INVASÃO E A SEGUNDA FRENTE 
D'en~y · Sales 

Os aliados, conquistaram a Sicilia, !fliciai-am a invasão da:Italia, é a gran<le. 
t!loticia Ílltcrnàcional da semana. · · · · . ) · · 

Quando Peitava, Kiew, e outras cidades russas, que ha tanto tempo ha..;. 
viam desaparecido de cartaz, porque de muito as ultrapassara o avanço -na~: 
zista, voltam a figurar como Q proxitno objetivo da co:útra'-ofensiva russa,·· a. 
invasão não lembra 'mais os apelos de Moscou para a abertura de urría s~ ... 
gunda frente afim de salvar a Russia da derrota, mas sim a sua necessidada 
para a vitoria mais rapida. · · · · 

Entretanto, consiitue a invasão da Italia essa seguJ:?,da frente tão neces:.. 
saria? 

o· problema tem varies aspetos, ~los quais pode ser observado; motivando · 
uma resposta diversa. . 

A conquista da Sicília foi, sem duvida, um :feito sensacional. A tai pÓrita 
que constituiu a razão primeira da queda de Mussolini. 

E' que mais forte que seu· efeito militar, foi a repercussão n101·al sobrei 
o~= . . . . . 

Si imediatamente depois se Veríf'icasse a. invasão da lfalia, esta sei·ia ca:O 
tnstrofica para o eixo. · 

Infelizmente os aliados, perdendo quasi · inteiramente o resultado de seu<J 
esforços, não só deixaram de atacar o continénté, como ainda mesmo sustaram 
por algum tempo os ooilbardeios da Italia, a espera de tima possível capitu..; 
lação de Badoglio. Foi o suficiente 'para que o novo Governo sé· firmasse. na · 
Italia,' dominasse a situação, extinguindo as . manifestações . pacifistas, ê . ;i.itida 
sobrevivesse aos efeitos demolidores para o moral de suas forças, da derrota 
na Sicilia, que. se seguira à perda da Africa. . · , . 

_Tornou-se mesmo um fato. previsto a invasão da Italia, de forma quê 'ruo
ralmcnte ela já não produzirá · em. beneficio dos aliados os ·m:esmos resul• 
tados que produziria ha bem· pouco tetnpo atraz. 

Perdeu-se um t.empo precioso, q~e já não é possivel recupera~ 
Militarmente, a invasão da Italia deve ser considerada um. passo prepad 

ratorio da abertura da segunda frénte, propriamente' dita. 
O J:tis tem, ao norte, um sistema: de defesa natural, em suas montanhall 

que düiê'ltmente será atravessado. · ·. · · 
· · Entretanto, o dominio da Italia possibilitará a abertura dessa . tão :famosa 

segunda frente em varias pontos de vital importancia, como a Iugo-Slavia, a 
Grecia, e principalmente o sul da França. · 

E' verdade que esses pôntos estarão, na medida dó possivel, super-armados; 
Mas, a proximidade das bases facilitará as operações. 

E, principalmente, dada a importancia cada. vez maior da arma aerea, as 
novas bases de que os aliadoB disporão, proximas a centrqs vitais para os· na ... 
zistas, darão resultados dos mais felizes, . , · 

Porisso, mesmo se não for considerada - como os soviets 'insistem - · a 
segunda frente esperada, a conquista da Italia será um passo. decisivo ·para a 
vitoria. · · ' 

Mais de 1.000 toneladas de bombas 
foram lançadas na area. de Satamaua 
e de Nova Gu!nê, durante o mesmo 
mês. 

Os .ataques co11tra. a navegaç!l.o ni
ponica, em Agosto,,.foram 0011centra
dos sobre aA ~,r,9tà~. d,t nii,ve~i,;;ão,, 

Grande Tónico 
. . 

BRUTALIDADE DE UM FASCISTA. O FRACASSO NAZISTA NA FRENTE ORIENTAL 
IMPRÉSSOS? .. · 

PElGA: 
DEGRELE AGREDIU O SACERDOTE 

QUE LHE NEGARA COl\lUNHAO'. : 
LONDRES - O chefe fa.scista belga 

Leon Degrelc esmurrou um padre · que 
lhe negou o -sacramento da . comunhão, 
1nforma o jornal "Pays Real", orgão 
do Partido Rexl.sta. da Be1glca. Co11t:i. 
esse jornal que Leon Degrelc, ost.entari •. 
do C'l unifo1me de primeiro tenente do 
exercito belga. assistia a um oficio na 
lgrejà de Bouilon, quando quis, tambem, · 
comungar. · O padre Poncelet, . vigario 
da paroquia, negou-se · a .conceder-lhe 
a comunhão, alegando que tinha ordem 
do Bispo para não dar comunhão · a 
quem quer que se apre.sentaue no tem'
plo de uniforme. 

'100 l.ocalidades· ocupadas pelos russos - Ataque a· Stalinô-17"" Rema.nescen
tes nazistas em perigo - Perdas germanicas ~· O com1J1ticado .. russo 

Os nazistas recuam em todas as frentes ---r- Conselho de guerra. 
Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO S. A. 

. . . ' \ . . . . . 

Rua do Seminario, 199· 

Resolugões do Comité Francês· 
de libertação Lcon Degrele mostrando-se grande

mente· exaltado, apanhou o padre ·pelo 
pescoço, fc-lo depositar a ambula . no 
Altar e.· com um violento murro, po-lo 
fora cla. Igreja - conclue a informação. 
- (R.). 

:l!ÓSCOU, · 4 (Ifoutcrs) - .Anuncia• 
só oficia!mente que as tropas •russ~s 
capturaram· ·a · cidade de Proletarsk, 
na bàcia. do Donetz. 

LOCALIDADES OCUPADAS 
:l!OSCOU, 4 (Reuters) - .Uma infor

mação oficial revela que as forç:ts 
russas ocuparam ontem mais de 400 
localidades habitadas, em seus a\'an
ç:os na bacia do Donetz, na direção de 
Konotop, na direção de Smolcmsk e ao 
sul de Bria nsk. 
FORÇA$ llLINDADAS Elll STALIXO 

ll!OSCbU; 4 (Reutera) Forças 
blinda.das· russas acabam de sei· lan
çadas á Inta na area de Stalino,

1 
es-

ARGEL,' 4 ; (R.euters) - O n1ai-echal 
Petain e aqueles que pertencem ou per
tenceram ao. seu governo, serão 1evados 
parante a. justiça, tão cedo . a.s circun.s
tancia;s o permitam. Foi esta uma âa.s 
7 decisões anunciadas, depois da 
reunião realiza.d.a. ontem pelo comité 
F1'a.nc& dê-Libertação Nacional, .reunião 
esta que teve a duração de 4 horas. · 

Outras decisões adotadas referem-se 
ir, mobilização total de .todos os clda~ 
dãos franceres ou suditos rei;!dentes no 
ultramM ou no !mperio . francês. A for
mação de um comité pai:a dirigir. as 
relações entre os membros do Comité 
.de Libertação e o movimento· de resls
tencia dentro da França. E~te novo 
comité, que é composto· dos generais De 
Gaulle, Oira.ud e do sr. Andi·é Phi!ip, 
comissario do Interior, já foi formado. 

Intensificado o .· ataque aereo · · ã França 
. .. . , . 

Os bombardeios ôa região do· Sena, . de Lille, Beau= 
mortt, Le Roger e Beauvais ___ , Ondas de aviões atra"' 
:vessam a Mancha -Os nazistas preparam as defesás 

Uma terceira decisão foi adotada. so
bre a· futura adrnlllistraçã.o do territo
.rio metropolitano francês, quando o 
mesmo estiver 'ibertado. 

A especfativa da invasão da França. 

Foi tambem deliberado ser retirado 
do. comando militar o trabalho de man• 
ter a.' ordein na. Africa. do Norte,· afim 
de permitir-lhe concentrar-se. nas ope
rações militares· e na. orga.ni.Zr ção e a 
trans!'erencia. do traba 1'lo para o gover~ 
na.dor geral da. Argelia e residente ge
ral de Marrocos e Tunisia. 

A quinta resolução adotada diz res
peito à Assembléia consultiva. provisoria 
uma especie de parlamento francês pro- , 
viso,;:to ...;. que se reunirá pela primeira 
vez a 3 de novembro, em Argel. Medi
das serão postas em pratica. tão depres
sa quanto possivel,. a 1·espeito da. futura 
assembléia .. provisoria, que será formada 
na. Fran~. 

LOl\'DREJS, (Reúters) - Anuncia• 
ze oficialmente que aparelhos ame
ricanos bom barilea.ra.in · aerodro,nos 
em Lillc, 'Beaumont,/ Le .. Roger, . a 
ecrca de 30 milhas a sudeste do es~ 
tua.rio do Sena· e em Eeauvais, ao 
norte Uo'"Paris. 
VAGAS SUCESSTV

0

AS DE AVlõES 
LONDRES, 4 · (Rcuters) - .Anuncia• 

se ql10 ,,erdadeiras ,•agas ele · aviões 
britanicos e amer.icanos realizaram 
ontem devastadoras incursões sobre 
a França. e outros países ocupados na. 
Europa. 

Do minuto a. minuto, uma. esqua• 
drllha aerea saia da Inglaterra, ata-· 
ca11do objetivos de toda a sorte; nu
n1a }Jcrsi.stente •cElitz"': 

!' 

A MAIOR CASA .EM ARTIGOS· PARA NOIVAS. 

1 

Rendas,·· véos, grinaldas, luvàs, bouquets. Lingerie e sêdas 
proprias para vestidos do dia· e para viagem. 

: Meitàmos pedidos do interior, mediante o envio do numera• 
·- adiantadamente, em cheque, vale postal ou registrado 

com valor. 

lRMl Os· COELHO 
· RUA, DA LIBERDADE, 100 

- SÃO fAULO-
FONE: 2·2598. 

.MARSELHA E T-OULOX ll:\SES 
XAZISTAS 1 

, 

LONDilES. 4 (Reuters)· - ·Anúncia
se , que os portos de l\Iarse111a. e de 
Toulon estrio . se11clo transformados 
p0los a.len1ã:es e111 duas grandes bases 
submarinas. · 

Grandes construções estão sendo 
sendo .levadas a' efeito · em 'l'ou!on, 
com esse. objetivo, · todas elas edifi• 
cadas em cimento armado. 

COJIIU~lCADOS SOBRE OS 
JiOMBAJtDl!llOS 

LO:-.lDRI!JS, 4 (Reuters) - O co-
1nurffcado n1ixto anglo-americano 
distribuido esta. noite dlz:-

"Formações de "Fortalezás Voado
ras" atam,ram uma fabrica de ael'o
r,-lanos ""Candron-Reuault', nos su
burbios de Paris, " a fabrica <le nion
ta.gem de I\Ioulin-les-.Muts'aux, a no
roeste da capital da. Prança, ontem 
pela. manl,ã. Outras "For.talezas" a 
áparclhos ."Màrauders". atac:uam 5 
acrodromos na .FranQa setentrional. 
As "Fortalezas" que atacaram :1. fa.. 
brica. de aeroplauos e a d<> montageJU 
encontraram pesada oposição por 
P.arte dos. inimigos, tendo destruído 

· ·23 . cacas do eixo. 
Cinco apa1·elhos de caça inimigos 

foram encontl'ados em outro ataque. 
A fo,·ça aerea. dos Estados Unidos, 
com seus aparelhos "Thuudi:,rbolts" e 
aparelhos da· H.A.F., dos ,iominios e 
"Spitfires", escoltaram e cobrira111 os 
bomba.rdcadores. Os "Thunderbolt.s" 
destrulram 4 caças inimigos e os 
"Spltfires" dois. Oito bombarcleadores 
pesados e dois cacas deixaram cte 
regressar. 

A l'ROXIllIA INVASAO 
ZURICH, 4 (Reuters) - "Devemos 

nos preparar para parUcipar da guer
ra.·· A Fran(la pode ser invadida a 
qualquer momento" - Declarou a 
ra.dio de Paris, acresceu tando: 
. "Sabemos <1ue está. iminente u,n 

desembarque na costa francesa <la 
Mancha, ' M!lllões de soldados brita.• 
nioos e c.anadonses .estã.o prontos 11.;, . 
~ §.~ 1an5,a,r_em 1,9.6~ 1,lg~". · · 

ta nu.o a vá:n~ando ameaçadoramente, 
cm direção a. essa importante· fortaleza 
germanica. 

LDIPEZA DO TERRENO 
:\IOSCOU, '1 (ReutersJ - As forças 

russas estão ameaçando de cerco to
tal os remanesc~n,tes das tropas ger~ 
manicas que, fugindo de !{harkov, se. 
retiraram para a zona de Sevsk, 

COLOSSAIS PERDAS EM HOMENS 
E JIATEJUAL 

MOSCOU, 4 (lteuters) - A raôio lo
l'al informa que nos ultímos comba
tes travados nas frentes de Orei,. 
Kurslr e Bie!gorod, os ·alemll.es per. 
deram 130 mil homens mi)rtos, , , . , •• 
12.500 captura.elos, 4.600 tanques des• 
truhlos ou danificados e cerca de i.600 
aviões abatidos. 

Alem clisso. foi apreendida 1,elo$ 
russos grande quantidade de materlal 
bolico e equipamento militar. 

Ol."EXSIVA .'.'iO DONETZ. 

ESTOCOLMO, 4 (Jteuters) - lJR~ 
GB.N'l'E - A agencia oficial alemã 
i11formou o seguinte: · 

"Desde hoje pela. manhã a· orenslva 
.russa, tão esperada no Donetz cen. 
t!'al, teve lniqio com extrema viole:i. 
eia. Centenas de baterias pesadas e 
poderosas forças aereas foram lança. 
das contra as posições germanicas", 

UOMUNI()ADO RUSSO 

llIOSCüV. 4 IReute1·s) ...:_ O Alto CO• 
mando russo aivulgou o seguinte CO• 
municaclo: 

"Na bacia do Donetz nossas trop'as 
continuaram a desenvolver seu avan• 
GO e. progredindo 20 quilometros, cap, 
turaram mais de 150 localidades J1à
bitadas, inclusive a cidade de · Pro-
letarsk. · · 

.N'a direção <le Konotop nossas for• 
ç;as prosseguit·am na otenslva e avan~ -
,:aram 25 (Juilometros, ocupando mais 
ele 100 localidades llabltadas, .inclu
sive a ciclade de Putlvl. · · 

1 Na direção de Smolensk nossas for
ças contmua1·arn a ofensiva., e avan. 

' canram em alguns setores G qullome. 
tros. ocupando mais de 100 loca.lida. 
des · habitadas. 

Nossas tropas que abrem caminho 
ao sul de Bryansk a.vançaram em al• 
guns s_etores l O quilometros, ocupan. 
do mais de 60 localidades ha.bitadas. 

A oeste e sudoeste de Kharkov, ve11~ · 
ce11do_ U. reslstencia e os contra-ata. 
ques mmugos nossas forcas continua. 
r_am na. o~e11siva a!im de mell!iorar' 
suas poJJ.çoes. · · · · ·:, 

. Onte .. ein todas as tréntcs; ·nossas'° 
tt·opas ·dtstruiram ou danificaram 106 
tanques alemães e der1·ubaram 451 
ne~lha. 

ltEl,AÇ,lO DE CIDADES Jl.ETO-
. ilIADAS 

:ll~SCOU, + (.Reuters) - Entre r.s 
localidades ocupadas· pelos russos, se. ----~~--=--· .. ,. ... .., ....... 4 

gundo <i c·omando russo comunicou em 
comunica.d.o, f!guran'l as · cidades de 
l?roletarsk, Vcrkhncya, Pernomaysk, 
!Càtievka, Rizhskaya, Colo.na . e Bus· 
gress. 

As grandes ÍOcallda.des habitadas 1n• 
cluem- Ba!i11ova, Privorobye, Lozo~ 
vaya-Pav.lovka;· ,\lexe!~a-Orlovka. 

As grandes .estaç;ões ferreas .inclue1'd 
Lastukhovka, nierkÓva, Da.mushévatá; 
1\Ianuilovka; Rastupanaya, Sedit.a~·a "' 
Dulevka. · ·, i · · 

Na direção de ·rronotop,. entre. o.i 
pontos· ocupa.dos figúram as .locá.li, 
dades de Voronez Glull:ov, Belopolyei 
e a cidade e junção ferrea de Voro~ 
nezfüa., 

Entre as grandes localidades-habita.~· 
das contam~se · Klislci, Chipla.yévlta, 
Krasnopolvà, · Lanlnskoye · e · Recklli, 
En.tre as estações ferreas,' Sveda, l\ia, 
kova., Resres Hchcsl,aya, Altynovka, 
Novo-Elcnovlrn.' ·· 

A cidade de Putivl está a cerca. clé 
30 milhas a 11ordeste de I{onofop, aQ 
norte da ferrovia Sumy-Konótlp. 

A cidade · de Proletarsk está; a 1S 
milhas· a oeste de Lislchansk,. no.rio 

.Donetz. Pervomavsk está a 15 ·milhas 
a noroeste de Voroshilovsk. 

DESESPEllAllA RESISTENCIA 

MOSCOU, 4 (ReuteJ·s> --- ~·leste.d~ 
Smoleusk as tropas. 1·ussas cruzàndó 
rios e eon·eneiras e· densas florestal!IÍ 
continuam a avan~ar. · · 
· os alemães. mantem cis. contra-ata• 
ques 'e estão fazendo o possivel ·pará, 
re.tardar o avanço r11sso. · · · 

os· russos já. cobriram mais cie' 7 mi .. 
lhas alem t!e Sumy, cm varioir s·etoTeé, 

os aleniães estão fazendo violentos 
ataques de retaguarda., com .o atyoio 
de tropas frescas, que chegam â; tre!1 •. 
te em avives. 

CONSELllO DE GUERRA: DE 
HITLER 

:MADRID, .4 (Jteuters} ,-; Noticía•s& 
que os p1·iilcipa!s assistentes é·couse
lheiros militares de 1:iitler· acabam de 
1·ealiza,r uni Conselho de Guerra e~t1·a
ordinario, que se prólongo11 por 4 dias, 
no Q.G. do "b'ue_hrer". · · · 

De acordo com fontes diplomatlca~, 
teriam sido !ncluldas. entre os-assun~ 
tos discutidos; a posição de Vichy e a; 
situação na frente l'Ussa, 

Ao ·.que se ··declara,· ai:,· terllllha.r à· 
reunião .teriam sido deci4idas novas 
e. drnmat!cài, retiradas alemãs. Mui-. 
tos dos oficiais do Exército ,alemão• 
pens~do na. possibilidade de uma no•' 
va e ,mais poderosa ofensiva russa· d& 
Inverno; quando os _alemães se. encon .. 

'tram sempre .em situaçílo desvantaj0 ..; 

sa,. teriam apresentado i>ror,iostas ,re• 
volucionarlas. lilssas propostas cons..- ' 
sistiriam numa. audaciosa · e·vacuai;ão 
da tQda a Ucral}la, . c<>m o cstabeleei• 
me1<to subsequente de uma nova'l!nha.· 
alemã atraz dos pantar,os do Prlmet 8 
da linha do Nister, Aparentemente 
esse plano teria provocado grande hos
tilidade, pois nem Hitler,· nem Goering 
poderiam aceita-lo ria ·forma sugerida: 
1i'oi admitida a necessidade'· de novas 
retiradas em varió:S setores: Mas· pare. 
ce que, finalmente, ficou dec:1dldo que 
a luta final se travaria. nos arredo
i·es de Kiev. é em Dnleperpetrovsk e 
na línha; do Dnlepper. Alllis, essa: li• 
n)'la. jfa, est!l: ameaçada no· seu exfre; 
rno .n<>rte, em· Sorogobu~h, e :no e;'l' . 
P!'llúQ iuJ, ll.~tt2 ~~ .~olta..yf4. · , , .. 

1.: :-



TELEGRAMAS DO RIO -
11 D A D I P L O -M A T I C A 

CO~VIDADO!! A, ASSISTIR ,\S CO'1F.
:IIOR.._ÇOES DE 7 DE SETIDHlllO 
RIO, (ASAPRESSf - O govorno 

brasileiro coavldou o 1;-eneral Viceate 
Jllachuca, Ministro da Defesa <lo Pa
raguát: para: asslstlr· as comemoraçõ~s 
do Dta· da Independência, que se r<>ali• 
zarã<i ,nesta ca))iJal. -Tambem !oi eon
Yidado ·n,ara V[Sitar fJ nosso pais nesga 
ocasião o __ te,nente coronel Benltez Ve
ra. gomandante, da Divisá.ó de Cav;,.la-
1·ia, daquele pais amigo, 

!If!HS'l'l\'O DA I~GLATERRA 
, !\'A JiOLl'\'lA 

RIO, ,(ASAPRESSi - Chegou a esta 
capita:!, procedente de La Paz, o sr. 
.Jame·s Dodds, Ministro plenlpotencla
rlo dà Lnglatel'ra, na Bolívia, .im · 
gozo· de ferias. S; S. _.viaja em compa
nÍlla, de su'á. ·ésposa, d. Berta Etelka 
Dotlds e de sua filha· Josdine. 

EJI llAIXAllOlt DA CHI'i A 
1'10, tASAPRESSJ ..:.. Chegou, a esta 

capital,' Pelo avião da Panalr, o prl-
211eirq embalxa<IO,I" <la. China no Br:tsil, 
Chl'en_ C,hfé' que .. e·steve: em nosso país 
no . an·o '{assado, tandô- permanecltlo 

ceréa de um mês no Rio. No aero1,orto 
encont'raYam-sà ·att.as Autoridades ci· 
vis G militares, representantes do cor ... 
po diplômatico. Falando á impre11sa 
o, Embaixador da China djsse que se 
sentia.'.·sa:ttsreito e·m rever o D1·asil, 

· a.creScetitando. que o,s. laQos de a rnizarle 
que p-rendem o Bra~il -e, a China siio' 
cerrados pore1n tudo fará para a u ... 
n1entar mais -8.inda o hÜercambio en
tre os_ dois pH.íses. 

CO:'iUECORADO , O RX-Ml:\'IS'l'llO 
DA CHH'i.\ 

RlO, (AS.\PRESS) - Hea_lizou-se no 
Pála:cio ·-1tamaratf a entrega de lnsig. 
11las de Grande ,Qflcfal da· Ordem <10 
Cruzeiro do Süt' ao sr. Shao· Hwa 'l'an, 
ex-ministro da China junto ao goverao 

.. braslleiro, . 
... Rl.;GJI.ESSOU A rilJE:\"0S Allrns 

ItIO. (,\S,\E>JtEl>S) - Por via acreu. 
regressou a Buenos Aires, o :sr .. Adrian 
Escolnit .. QUe· ·venY d·e· deixar o ·c:ug-o 
de l~mbaixador da Argentina junto "º 
t;o,·erno brasileiro. F"o; nomeado pat·a 
sabstitut 0!o o ·ae11é1·al A1,thuro Pant-

·;son. 

N :n T I C I A S .. M I L I T A R E S 
tt.EDUZlDO O PRAZO l'ARA PRO

.. ,!IOÇAO A CAPITAO DE ~IAR E 
, GUJ,;IlR.\. 

RIO, (ASAPHE:SS) - Foi reduzido 
. '.llai'a- rs mêses o prazo 'para promo• 

{:lt.o a. capi.tào de mar e guerra do!:J 
eapltii,es de fragalâ farmaceutk<is 
<lo {;orpó de Saude da Armada. J<~ssa 
disposiçâ.o virá favorecer o oficial 
classiflca,10 cm primeiro lugar no 
~uaar·o <lo f·arma.ceutlcoa qulrnlcos, 
c:apltã.o ,lo fragata Leronidcs ::,a11 toa 
Selva; que· é o candidato )1atural à 
unlca vaga tle capitã" do mar e guer
ra exlste11t1,' no quadro. 
CONDECOUAÇõlJS !\'.\., M.\IUXHA 

.RIO, (ASAPltE8::l) - Em reco1t11e· 
cin1ento 'aos bons servj~os prestados 
à Marinha num 1,erlocio superior a 
vÓ" anOS, foratn ,1tstfngtitdos con1 a 
~Iedalha Mllltar <le Qµro, com passa
detr·a do~ niel:sm~ metal, f> cap1tã.o de 
fiagata Diogo :Borg<!s !Cortes, segun_
clo · comanda.nt9 do· encoura<:ado São 
}">au.Io: o cnr,Jtão de corYeta Carlos 
ósc·ar '(lufmc:.este·s· secrétat"io da ~sco
li de, .Màrili.ha. t\·tel'<::allfe do Hlo; os 
sUb-otfohtf-8 Manuel· "asc1m~·nto ~'ur
tado. João ~·a,,rnndes :,m,·a, Pacifico 
Josc· · de OJ1veit'a 7 l 1'ra:nc1.sco l'aulo 
SanlQS e A11tonio -Li"crnandes l\i~rae~: 
os primeiros ~argen.to.s Antonio- l:'ouce 
Alve.a, Jos~ ·soares Paixão e Clatidino 
2orde.iro Uenev-ldes e o terceiro sar• 
gentÓ José !{amos da S!lvn. 

~IEOll'OS UA F. A, I!. 
RIO, 1 AS.\l'HJ•;SS) _ · lkallzou-se 

no Palaciu 'l'frad·entes, a cerimonia 
da entregá de d!pfomaa aos nô\'OS 

1nedtcos da F'ot·ça ·Aerea Brasl 1e1ra. 
sendó . essa cerimonia. presidltla pelo 
t,rigadeiro Artur 'l'rompowski. A tur• · 
ma dos recem-µiplomados é cornpos• 
ta do si 1neõlcos .. inclusl\•e dots capi
'.ã.e:Í dá l•', A. B. e, um capitão do Pa· 
,·aguai. 

D[lll,l'rott IJO· PAnQUE DI•] 
. AERONAU'rlCA DOS AFOXSO!I 
, RIO. < ASAPJa.:ss1 - O Presi<lente 

da.-· Republfc.a· assinou, na Pàsta da 
..Aeronautica, u·1n deereto-let-nonieando 
o· tenente-coronel aviador engenhei• 
·ro Guilherme Alolsio Teles Ribeiro, 

para o ca1·go _de. DlretQ!' do. Par.que da 
· :Aerol1àutica dos AfonSos. · 

ADJIIJTIVOS NO censo DE l)El<'J;;i;A 
AN'r'l~Al,lREA 

R!O, (ASAPJ:ESS) - O :l\linistro 
da Guerra autoriznu a admissão .nu 
Curso de Defesa Anti-Aerea, na. Viht 
Militar, de 6 praças !la. l 1'orça ..\('rca 

·Chl\ena. 
11\'COKPOnADO AO CO~J.\~_IJO Jli;\
\0A.L DO CID!\''l'llO O ".\.L,illl.\.:\''l'E 

SA.l,DE!\"IIA" 
RIO. (ASAPJ:i,;s::;; · - Ao ,\trn1-

l':tnte Americo Vieira chefe do J~sta
clo Maior -.da. Arma.da, ·o tninist_ro d.--l 
-1na.rlnha Arl~-tlcles Uuilhe1n dirigiu o 

: Sçguinto aviso: "declaro a V. 1•;:..:c1n. 
que ·l'Jra resot\·o mandar tncot·porar :ao 
comando naval do centro o· navio es
coht navaL 1

" ·o. veleiro da arina<I0 
r,assa agora a tntt?grar o conjunto 
r1a.s for~a• do Comandante Almiron
tt.! Durval de ÚJl\"elra 'relxeira e ülie
gata f{enja.11\lt\) Se>dré. sc11do seu tmo
clece ao coma1ido do capitão de l~'ra ... 
cllato o úapttão do Corveta 1-lelio 
Garnier ::.;ampulo. 
Al'RE.SB~'l'OU~SJ~ A UllU::Tólll.\ UJ~ 

ARJlAS 
RIO. (.\8!1.Pl\El:;S) - ,\prescntou

se à Diretor.ia Qas _Armas o coronel 
. Alcides .Etc!1egoyen. recent.eme:nte df'_ 
signaclO pa,ra o ~01u"anáo do Ul'upa- . 
1nento. L,este do Distrito de Arlilha'rl11.. 
àe Costa. 
l·'ALJ:)t;l,lll:;::,.'l'(J Ili·: C\UE'l'E D.'\. 

A 1~ llO :\ A U'l'I CA 
RIO, (AS·APt:J,;:,;:,;) ~ O Conwn

c1ante ·da Escola do .-\eronautica <:o-
111u111cou o -fklecllnento do cadcle José 
Lima Ca.valcanti, 9.uc pereceu c1n 
servii;:o. 

El,OGIAllOS OS ASl'IUA :\'l'ls~ D.\ 
l:JSCOLA N ,\\'A 1) 

1110, (AlóAPHl,;t:iS) - q ~linlStro 
da MarinlHJ a.caba de elogiar nom1-
1utlmenté,· os· a.splrantes cJa ~scotrt 

· NaVal ··que, com risco ela propria ,·1-
da, auxiliaram uo salvan1ento rtas 
,·Hitnas do rúee11tt' dt:sastJ'(i 0('ílfl'ltlo 
cotil o avião "CJclacle. cie sao, Paulo', 
ocorl'lC:lo no· dia :!7 de Ago:::to ultiú10. 

Pensão :pr.ovisoria ao .cQ11 ..... Coijdenaçijo de . ~ çspiõe§_ 
h d • d • H.10, r'A~:h\.t-'ltl~SS) - Mais dóis c::;-j4ge OU er e1ros· e. servi= piõe,, tÍitZIS!aS foram COIHh'•!HtdOS )><,• 

E · t · ·, lo 'l'l'ibuna.J· de :;Cg-ura11\;u N:tclon<.11, dor do ·slado mor {) em' ''1''ra.ta-se. rtos (<Sl1'Ô€8 Car'l LOUIS ,JUi!llS 

ato d'e-agres··s-ao de· .g·uerra .. Johaucs Schelcnn " ,\lfretl f\<•y Jo, 
$tj-r. · dt:"llUJ'ICULt..lO~ t'!OUIO I llcur~o::i pa 

ItIO. l .\~AJ>Rgss, ~ u _t"res\dert- lei de guerra. -... \. 1:wnti:::11ça eompüe-:-:,~ 
~ia da' Hepubnca. assinou <lecreto con.. ae 'u~ f01ha8 cJatiloHral'adus- ~- cou<:Juo 
eedendfl um-a· t>etiS~f'I provh;,or1a ao tJela. eou<lenação dos e:spiüe~ -H 01t o 
cnrtju'gê, e- na falta ,le~te àós· h~r<1el- Rll0:-3 de recJusâo. A d~[f'S.-1 reCOl'J<?U 

• •:os, do ::iervidor ilo Estado falecido para o 'l'rtli.unal 1-"ll·no. 
em naur1·ag-Jo ou 11ualquer outro ato 
Jé agressão de g'uerra· eontr~ o t::;ra
sil.· A· perisão, que 3erá. igual ao ·s:i
larlo do funciona rio falecído, seriil 
pag-a ,turá.nte. t.rês mêse-3. 

Restabelecido o Gal. Alme~ 
-rio de: Moura 

n10. i,\::;,,pi,:1,;ss,. - u general t,l
mericf. -de· ~f,;ur-a, qul} foi vHima n~ 
Liff ii}icl~nte .. já se encontra re~tabe· 
le.ci.do,. ,),;> .. ;~1-Ído, (1en~·ro· dos proxtmos 
c!ia.s. \•olla·r Q. ;1.tiYidadé. 

Qúasi concluida a fabrica 
de Lagôa Santa 

RlO;•ASAPllE:Sló) - A fal>riea dP
av1oos .ae Lagôa ;;:ianta, cle~Unada a 
~onstru~t1.-o c]e aparclh_os de t·:-eina
mento . .av:~nça.do- para a L•,. A, H. está. 
<fuasl conclul'rla. A i;,ropos1to o Mi-
1!lstro Bolgr-tdo l?ilhn afirinou Que o 
tnlei<>. das ativir!ades· <la fabrica de• 
llenQe a.penas dã..$ 111aqu.tnas oue es .. 
tão sendo esper:Hlas flentr,o de trlnta 
diaS · e:· quê _s.âo _destiuad~s _à n1onto
i;ein . cl~s .a\'_íôc::s "~orth Amerlcan". 

·Centenario de 
--Trajano 

Antonio 

n IO, · (ASAPfU,:Sl:>) - · T1·ar,scon·et1 
a·1a· ,3õ" ô ·cer'1teflarlo ele nascimento do 
ltiat'.ejnatfoo·- brasi1efro Anton10 'l'ra-· 
_:jano.-,editor e· a11lor :da primeira ari· 
trnétlca · e da. tirimeh'a algel)ra paTa 
uSó ·dás· éScÔla.s orimarias· é secunda .. 
riàs 'do· l~rasll. 

Comemorando a ·-data.· entre outras 
solenidades· ,qú~ jâ. se reallzaram, a 

0 'nome ôo ilustre brasileiro a uma 
das ·suas es-ce>las ·no Distrito 1"ede-
1·al. · 

Arquiduque Felix ·Von· 
· ··- ,_ :ttâbsburgo 

hfo, (ASÁPl:t:S:5) - Chc.;ou ao 
R!'ó. ·de ,Tnntiirn " Arquiduque F'el1:< 
Von HalJsl>urgo. ,,ertencente· à faml•
lia·- do& ·Ha:bsburgs :da Austrta, sendn 
esta: .. a segunda visita . realizada ao 
:r::ra'f!_il.: 

Não estão enquadrados no 
regime de nacionalisação 

do trabalho 
ru_o. )AS.A.l'H~S~) - Ern dcspnc·l:l) 

o Diretor UeraJ do l)ppartamento 
p;a,cional do 'l'rabalho deeln.J·nu que: 
"Os escntor1os dos_ profissionais lt
berã..is, não estão enquacfracJos · no n·
g·ime de 11ucional17.a~ão··_,l(l trat~all19." 

Condecoração postuma 
rao.: f _..\·SAPH.L·~H8) - !toai 1:-;ou-fe 

na·_ l!;ml>:1.lI.l-'.da Â111e1·icana · a' entre .. 
~.;;n, oeio l~mbaixadór dos. 1i;sta1Ios 
-;:nidos, -~ viuv-a do aviador hraRt!e1· 
ro tenente l<enneth l,3ndsay MolY· 
neaux. dá ~on(l.f'C'Oraçâo c:-onferiCla pc·
Jo De1,artamento ria i\la rinlla dos· J•;::-..: 
tados Uni<lo:::i <10 s0u marido, qu,: mor_ 
r~u enl ouer~q:ões r1e \·üo a -1 de_ í\larM 
,~o de 4 ~--

A Telefonica pretende mais 
· um auntento 

RTO. (AS .. \PR.E:Si,) - .~ Companhia 
Telefonica, o1eiteia um no,~o áumenlo, 
na b~se <le &c)s nor C(>n to sob1·e Q pre
ço atual, incl uin,do "" assinaturas das 
casas resldenciài~. Isso tJt·E'nrl('·~P. ,1-0 

eatabeleci<lo -na ·-re\·tsíl<~ do ct.}ntra10 
co111 a Co1npanhla Teletonica O(!Ol'ri<ln 
no passado~ fac:ult:1.nrio aquelà ·. Com
vanhia.. 11ropoi- ()~riodicameüte um au
mento Ou éH11lin.uic:ão· d:1S rÓsp<!C._t.iva::i 

ta.rifas. t'omatid() . 1).0r hrt~e R O~ci,t;-i, .. 

ção p:l.ra ma.i.s ou Para menos do p_r·ec:o 
a.quisith·o dos material~ n·a.ciorÍais oLJ, 

estrangeiros ·e o custo da · l"não de 
ol>ra ~te .. A rcvisã<i da Ta rifa seria' 
feita a l.<1 ele 'julho de cada ano, com 
o nrlm<)íro' rcajust.;,mcnto a p_artir. do 
proxlmo· mês de outubro. · · 

Para · apurar as çausas do 
desastre da VASP · 

R!O, (ASAPrtJ::SS) ·_ i~oi desig-nntla 
uma--comissi).o· !tJlCarregada de reali
zar um illquerito, afim dê· a·pu°r'àr ~1s 
c:tusaê :do dcs·astre. :ô.e RvY:i~ão ÔCÓ1-ri-
do dia 27 ,le a·gosto ;oút' o a vi[io de 
carrejra da VasJ), , ; ·_ 

60.000 homens fonnarão 
a parada da lndependenciá 

I:10, ( ASAPHESSl - Heaiizar-se.·â 
n~sta capital, a 7 de sctembro7 gran .. 
tliofü~ parada, na qual ton1arão. p.arf.e 
60.000 homem,,. · · 

Tipo uniforme de envelope 
para correspondenciá 

aerea 
I:1O, (.\8APRESS) - O Presi,fon!e' 

t.la. n.PPllblica .nssino11 11m · deereto lc-i 
prorrog-nndo por seis mcsc-s o prnzo 
11ara o uso elos tipOs · unifo.rrncs das 
sobrccat·tas de pt\.pcl pn..rá ·corres1_Jo11-
dcnc.:ia aérea. 

Cancelado o 
/· 

abatimento 
nro, <AS.\F'.llESSl --o··maJtn~ -.AJt",11~ 

c~{stro Cninwt·ãcs, <llretor· d.:-L dêntl'al
cJQ J}rnf-il, determinou o canc~l~_mcn""." 
to do ahatim~nto -de· á() por cen:to no 
tra.nsportt-! de la:runjo.s a gTnncl. ncs-· 
sa. fen·ovia. So -ramal dt:) Santa Cnrn, 
110 tr-(-'cho de lJ,-.odoro a H<den~:e Tau .. 
Lat~ e dl: Belo Horir.01.1te 8Crá.· cobrado 
o frete de 4 cruzeiros a caixa de la· ... 
ranja. 

Obrigaforia cada cinco anos 
a revisão das aposentado ... 

rias por invalidês 
HTO, ( .\~APRESS) -. Re:-;p01.1clcn<10 

ú un1n con~uJt.a. de. uma instituição do 
PreYiUência, o din/to1· llo D_epartamcn
to de Prcvideneia So<:ial do Consc·ll10 
);ueiollal do trabalho declarou <1ue 
ê obrig<i.toria a revisão dos pl'ocessos 
do arot3en tadoria. por invalidez cru 
cada ci111.~o anos. 

Conselho Nacional do 
Petroleo 

RIO, (A8.\PHE8S) - Penu,te o 1l1Í
D istro da .J ustic;,;a, lomou vosse d\.a. 2 
da prosidencia rto Conselho Na.ciQJ1al 
tlv · Petroled, u coronel João Ca1 Jo:.. 
J)a:-rc--to. Comparcieeram ao ato diYer-
1>a::; autoridadcs1 trocantlo-su discur-
::::.os. 

Vão entrar em circulação 
as novas notas de cruzeiros 

lUO. (,:\,8.\PH8SS) - ~Tá (';StiiO p'ron· 
ta., as cerlul;1s t1c 2ü0 e l;U0Ô cru}.ei
ros que circula.r;-h, a11ewts pltt'a _sul,s~ 
titÍ...ir a:c; nota:S atuais qtie· (oreilJ re
coll,idas. Quanto ás <lcma1s s·erã<> tro,. 
Ci.tdaa m;.lis tnrde em vbta_ rle $Ó .,~;;o
ra ter sid0 aprovado O dl~SéllhO res-, 
pectiY-0 a CjHlu. uma. 

Chegou ao Rio o lnterven" 
tor no · Maranhão 

lllO, < ,\SAI'1:1,;ss 1 - Viajando ele 
avião <l•-'- .Panair clH::-g·ou o \ntervcn
to1· Paulo rtamos em co111panhia fie 
!-.ua JamiLn. O iuh~rren·tor procede cJe 
~:lo Lui;,; e n:111 tratar <lc 1nte1 t:::5::::.'c.:s 
do seu E:-;tado. 

Processado por espiona .. 
gem impetrou , "habeas= 

corpus" 
1:10. r .\S,\l'Bl,Sc') - ,\lfrcdo \\"in

l,;:eln,ii 11. nalun.1 I da Alemanha, cs!.{t 
l'•J8pÚ11d<:11d1> a proc1..~.iisr ()eL;nnt,e a 2.n. 
a.uclitori,t c1~ <:11ur·ra., ;gob.~ ac11:-;aç:fto i:Je 
h~l Ví.;~J' lnatit~<l_t_l()·_ O._--:Cl'infr, .. ~f_t~ ·e,SjJion,i'.'.'" 
i~m. C<fmÕ r·(·1>1'-/~·rrit~1lt€ ~-·d<)~ auto-::
movciK "'l'crnpo''. colheu 111fonm.ll;0t.:S 
e doe1111a•Jlt~~ mililan·~ t.:)tú·rn<to~ ú 

1\ ltilll.l 11 !~v. 1 ·sc1itM.,i.:1J\1~~-1t~,qyt, e,(1:'li:t,1tgr;1 n-
t<~. Ag·n1·a · a lt•g:i udO eo11stl'anglrnl~J1to 
ilct,·al, itnfJcntro:t.1.;1:·.il·a.l:rca.M .~c-.Q~:.:l>U~". . . .· ·-. '., •· , .. ·-. 

Fazem cstagiJJ 120. Curso de 
EspeciaHsação _.do Jnstituío 

Nacional de Estudos· . 
Pedagtg·cos -· · 

run. < .\S.\Pl:t•;8S) -· o 1)rof-('.s::;;nr 
r,011re:nc-:n Filho com1.1nieou ao i\lini:-1-
Lro da 1,;u1wac:üo qu,e, d<-:virlo no r:ntr-11-
di nw11 to lw..vido e11tre a(Ju<>le Mínis
l(':i'iO e a Divisflo de Col.)tH!l'Ht,.:ào inh~
leetual tio Pah1eio cl9 ltamaralí, já 
c:--:llto fa.r..c1ulo c-t--ita~;io no Curso do 
1.•::-q,e~ia l j7,;.1(.'.<lo rio fnst.it uto ~aC'iona l 
d(: 1,:~1 urlo:--: PC'cl;q{ogit..:os .o~ professo
r1•s Luiz !,e~1·aI10, diretor g·<~rnl tias 
/•;s1ioJ:t$:. do Parai:;·trni~ Hermoj;Ps Ro ... 
.ias. dir'""'t0r do ll{•partamento rle l·~llu
c;l(;fto r.· 1Ji[U$<i.o Cultura] do nH·smo 
pa.is; Cí".lla ,J.:,ni ltP<:H Ide. profe$f-;ora. 
norma.lista parag11.ai;1: G1iiclo Vila Cio
JrH~½ 110 Ocpartam·ento {lo E(iclcnc1a 
l\lcd k<t 1:;sr;oln r da. Uol i \·ia. · · 

PAROQUIA DA LAPf 
Contiliua com gra.tHl'c entusiasmo a 

quermesse em beneficio do salão pa
roquia·! tendo concorrido grande mas• 
sa ele povo O Revmo. Vigário Cône-. 
go Marcelo Franco nfro tem· poupado 
esfor<:os para a realizaçf10 de uma 
obra tão meritória. 

HOJE DIA 5, realiza-se a lradici.J· 
nal festa em louYoT de São Bcuedi· 
to, constando lle Missa cantada pelo 
Revmo. Vigár'o e, à tárde, às 16 
horas, procissão que percorrerá as 
11rincipais ruas da paróquia e será. 
encerrada com betÍção do Santíssimo 
Sacramento. 

·. São convidados. todos Congrega
elos i.\larianos e noviços da paróqn:a 
da Lapa, casados ou solteiros,. a to, 
marem parte ua ADORAÇÃO Nú· 
TURNA ua noite de 6 para ,7, por 
intenção do nesso. griu1de, querido· e· 
inesquecivel D., JOSw · GA.SPM(· e,, 
tam bem yor seus cola b9radores · fá· 
lec'dos recentemente:.· · . > .. _ · . 

Por este ato de fé, a Diret9r_ii!,_ ag:ra-, 
dece antecipadamente. 

. . . 

LEGIONARIO 

C,onsequencias do divorcio 
na Suiqa 

Como é normal em todos os países 
divorcistas o aumento crescente tle 
tlivÓl,cfos ao lado de uma porcenta· 
gcm constantemente· maior@da ·dena.
tàlidatle, a Suiça, pais divorcista, en, 
frenta uma séria crise a esse respei
to conforme demonstram: as illtimas 
ostatfsticas, achando-se o Parlamen· 
to muito preoc,upà.do 'Cbm o assunto, 
tendo mesmo designado um comité 
especial para o estudo do problema. 

Secretaria da Agricultura. 
O professor José de Melo Moraes que 

foi nomeado pelo Interventor para 
ocupar o' ca.rgo de s,,creLario da a:,:ri
cultura, nasceu na cidade de Piracica
ba aoi; 17 de fevereiro de 1891. Fez na 
Europa cursos de especia-Pzação nas ·u~ 
niversidadc,s ele Halloe e Leipzig. Foi 
inspetor agricola no Estado do Paraná 
e cm Santa Catarina, profes:;or de His
toria Nll,tur:i.l _no. Glnasio Leopoldina cm 
Miu~s Gerais· e \Jrofe~sor . de qulmica. e 
matematica -na Escoia. Nonnal Luiz de 
Queiro:1. entrando pai-a .o corpo docente 
e passando 'mais tarde- para dir€t:r da
quefo _mesmo e_stabelccimento de <Hfi
no. 

o Vaticano condena outra vez 
a «Nova Ordem>) 

Em irradiação para a França, a· radio 
do Vaticano condenou a "Nova Ordem" 
na. Europ& e deu as razões em que ~e 
baseia e.. ll lnevitavcl fracasso. ''Essa 
famosa nova ordem que foi criada· -
declarou o locutor - não se mostrou ca
par. de produzir senão a desordem" e 
ac1·escentou: "O que há de mais depJow 
ra.vel é a obstina.ção com •que aqueles que 
enfrentam a· 1marlhne rebelião da natu
reza. humana insistem em construir uina 
nova ordem que essa na.tw'-lza recusa. 
pelo que- ha de mais profundo em seu 
instinto. O homem que pretendia esta
belecer uma. nova ordem contraria, lns
til1to. percepção. raciocínio e senti
mento da natureza humana e terá ele 
enfrentar forças muito r,oderosas. Terá 
de agir contra inteligências, contra von- . 
tadcs que n1io se curvam nunca e que 
perman.ecerãO dentro do edlflc!o cons
truidc:i .. como elementos de rebelião e 
opcsi~áo, que nenhuma. força do mw1do 
poderia extirpar. Juliano o Apostata, 
com. todo o poderio do seu imperio e 
s·· .. reàl 'conhecimento do cristtan!smo. 
teve de enfrentar essa.s força.-; invencí
veis e suas palavras são multo conl1ccl
cta.,. para que precisem ser comentadas: 
" Venceste Cristo 1 " 

NOTICIAS DO INTERIOR 

RIO C LA R·O 
Festa de · Nossa Senhora das G1·11-

<:as - A · Congregação . Mariana da 
Igreja_ de Santa Cruz, já elaborou o 
vistoso -prog.rama. das .festividades re
ligiosas, cm louvor a sua excelsa 
padroeü-_a Nossa Senhora das Graças; 
cujo ·:programa será o seguinte: - De 
23 a . 26 de Setembro · às 18,30 horas, 
terços, ladainha.. sermão e benção. 
Dia 26 encerramento da festa constan~ 

· dó, às 7-·1:toras <l~;Miss,fcÓm·cOmunhão 
geral dos Maríànos e devotos de Ma
ria Santíssima. 

As. 9,30 horas sole,1e Missa cantada 
· cói{1-'·:~regação ao evangelho. .. . 

-!},)forte coral esta a cai·go · cios Ma
rianoE, 

· As: 17 horas procissiío com a :una
g'e1W' de Nossa Senhora das Graças, 
qú~' percorrerá' as ruas de costumo •. 
Pai'à esse ato pede-se o maior compa~ 
rcéinicnlo de Anjos e Virgens, A en
trada. -.da prociEsão, ladainha e benção 
com o S. S. Sacramento. 

Dia 27, às· 7 horas, Missa por inten
ção de. todos que auxiliarem à•; fes~ 
tividades. Haverá tambem nos dias 23 
a 26, após a reza leilões de ricas pre11-
das, funcionando divernas e diferentes 
barracas, ·.cujo resultado, i·evcrterá em 
benefiçio das novas cbnw da Igreja 
<l<> $anta Cruz. 

· Recolhimento - Dia 5, cm prcpa-. 
ração a essas festividades, os congre
gados Marianos farão seu· recolhimen
to com ini_cio às 6,30 horas, com ora- . 
ção da manhã. As 7 horas, Missa com 
comunhão geral, por intenção da alma 
.do saudoso Revmo. Padre Irineu Cur-

. siú.o de Mourn. Recepção_ de fitas pe
les novos .candidatos e Aspirantes. Em 
seguida será· obdecido o programa de 
costume, firíalizando o Santo Recolhi
mento às 15_ horas da tarde. 

Aniyersarios - · Transcorreu dia- 14 
de Agosto,. mais um aniversario do 
Revmo. Padre Nestor Maranhão Ar
zola, zeloso coadjutor, da Paróquia de 
São João Batista de Rio· Claro .. 

Viu passar dia 22 · mais um aniver
sario. natalicio, o Revmo. _Padre Au
gusto Casa.grande, zeloso Diretor da 
Congregação Mariana de N. S. · das 
Graças de Santa Cru'z. Que Deus Nos
so Senhor os · conserve no seu Santo 
Mjnisterio, . muitisshnos anos. São vo
tos . do LEGIONARIO. 

Futebol O "Juventude F. ,C." · 
i:omposto só •de congregados marianos, 
inscreveu~se' para disputar .o campeo
nato promovido pela Liga · lndepen-. 
ciente de Futebol de Rio Cla1·0. O 
quadro_ do. JUVENTUDE, já disputou 
diversas partidas fazendo bonita figura, · 
pela ·sua othna diciplina e vontade de, 
vfncer o· campeo11atci. · 

;Esperem:>s... .. 
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Notícias dos Estados 
ESTADO DO RIO 

J'ABRIC.\ DE PAPEL 

XITJHtOI, (ASAPRf;SS) Será 
Instalada na cidade do Paratt urna 
fabrica de papel. A cidade em ques
tão. e situada· no sul do Estado é ser• 
vicia pelo 11orto üo me:smo nome. 
--i::xcESSO DA ARJlEÇAD1Ç'AO _ 

SOBRE A ll1'Jt;J,;1'l'A 

NITE!Wl, (ASAPRESS) - <Em lon. 
,::o relatorio submetido ã. aprecia~ão 
(lo Interventor flu1uinense, O· ,Secre .... 
tario das ~'ihanças deste Estado,' snr. 
Valfred" Martins, demonstra o au• 
mento \'erificado na receita do !!JS· 
tado 11<> e-xercldo, Passado.' A-,~céeit'a 
prevista era -de Cr; lll5;5ZZ,980,ou; 
tendo sidó arrecadada ·a importáncta:. 
de Cr$ 126.432.309,io. o 'que' vem· de• 
monstràr., o desenvolviménfo dós :-cu. 
versos setores. de tràballü, 'do. Justa.-· 
d~ . . • 

, COlIE31ORAÇ.~O .DE CAXIAS 
VALl,lNÇA, (ASAP!tESS) A 

velha ·e historkit "Fazenda de· Sfln-ta 
l\lonica.', on.de faleceu ·o ,Duq1,re <J~ Ca• 
:xias1 1•evivéu u1n · dos - se-üs gr::l.ndes 
dias, com a·s con1emorações _ _.q-µe ..-aJj
fora1n realizadas em honra ·a:o· gran<Je
solda.do \Jrasile_lro. Mais de mil crian_ 
ç;as ton1ara1i1· pàrte, nâs' ·res-th:'id:á:dês •. 

MARANHAO 
COXGRESSO DE .l'REFEITOS 

SÃO LUIZ, (ASAPRESS) _. Enc<H"
rou-se o Con.g-reHso dos Pre-fei\os,. que 
estcyo reunido ti.esta. '·capital. sob. a 
1,resitle11cia do 'lnter\~e~f.Or P~ul_o Ha .. 
1nos. 'Ka s·eSsão de· eucei-ram'ento, o 
Interventor Federal pronunciou um 
lliscurso, dizendo que- :i{]uele CongrE-5 .. 
so fez . con1 que fos~e111 conhecldos 
problem;.s de interesse para .o Estado. 
afirmando -'q'tle. n1uJfos .nielhoral11e11-
tos serão- fei.tos en1 ..:larloS ~nunic1pios 
n1aranhm1ses.· Dentre. esses ·.n1elhora
mentos ·destacam-se 'a ,constrµ~il,o. ,tê 
a·~udes, 111etcadó&, ,.oúovi~.s e po_utes. 

nuGRAX'l'ES l'\'ORDES'flXOS 

IUO BUAXCO, , (ASAPRESS) - ,::;o. 
mente em Agosto chegàrãm a -esta 
,,:,Í1ltal .1017 lmig1'antes notciestl1Ú1s, 
todos eles clestinaõos .,a.o __ i;ervti;o- dos 
scriugais acreanos. 

f ERNANDO . DE -· ltORONHA. 
AS:su,uú o C.\.llf;O o GO.VER:\'Allon 

l)Q Tt,;RRl'l'ORÍ'-' ' 

FÉP.XANDO tlE NORONHA,. (AS'A
f'H i,;ss 1 - AssumlÚ o ca 1·go · dé go• 
vernàdor deste 'l1errltorío .o c:oro1'rt-r· 
'rristào ele ·Alencar Araripe; ·réêente• 
mente nomeado pelo 1'res1dêill'e <la 
1,epubllca. O coronel' Ararlpe "exerce. 
r:1 cumuiauvarnente o. comanU,o do 
destacamento nli~tó <)e~te 'l'er_rHorio, 

AMAZONAS 
l'AR.\.LlSAÇ..\O JJE USI.'~AS 

MA!> AlJS, (ASAP1ÍE8S) - t-:eprec 
s~ntantes doS eXtratores ele e:-,,~e-nciuS 
vegetais e dos novos uslneli-os . de 
-P,iurosa cientfricara1'n a lntervento
·ria · Ua .pt:-1.ralização das su·as .usinas 
até o fín1 ~a. guerra,- ou até quanclo 
:1·~ autoridades julgarem convenjen.t.e, 
coh11)ro11tctendo ... sc a · fn"er,l_ére.n'i suns 
a ti vic1ades ·11W protJu,,:-.5.o da ·borrachn., 
ampàra.nd'o. de. acordÓ co1n. a lei, os 
MUS trabalhadores. 

G OI A' S 
•11,TO;; Qt:;ILOS og llOllllAIJHA 

USADA 
-GOIANlA, (ASAPRJ,:BS) - J;;nc,-r

rando os trabalhos de arrecar·lação da 
bot·ra-0lla usada nesta capital. a Co
missão Estadual da Legião Brasileira 
de· AssiStencia, a11urou que os cole· 
gia.ls rle Goia-nfa a.rrcca.daram ~.ti5~ 
quUos de borracha reaproveitavcJ. 
Son1ando esse produto do' esforço 
cllspendtdo voluntariamente pelos eo_ 
leglais ao arrecadado nos postos de 
ga.$olina, const-atou-so qur a coleta 
to(al foi de 41.705 QUIios nesta. ca·· 
pítal. 

. NOVA R.OI)O\'lA 

ç;ofANIA, (ASAPHI,;::,S) Noli· 
clàs recebidas do sudoeste got:rno in
f ormaw que a .. estr.ada a ser 0011stru1-
da. pela Coordenacão ela Mobiltsaçlio 
i:;qoni)n1ica. deyer:ã. àtravessar o tnU• 
niçipio de .Rio Boni.to, -c11<:ont.ran<Jo
se com a:': rodovia :,;, Paulo-Çuiabá
Cidade · Jatal. 

PAR ANA' 
NOVA RADIO '.l,lMISSOHA 

CTJRJTlBA, (ASAPHl!:SS) - t.-e, ii 
ir,àtalada na cid:tde d~ União de Vi· 
to1_'ia, com uma potencia de 250 Wats, 
na frequencia de 1.530 kc~.1 u-ma nova 
e:5i.a:ção radio-emissora.. 'r1:ata .. se da. 
Háôio-Un-ião. que tem sua.. inau.gurp.· 
ç:'i.o marca.da para o dia ·7 ôe Setem• 
bró. 

UEASSU~IIU SEU ros•ro o SR, 
l'IIAXOEI, nJDAS 

ê.:URI'l'IBA, (A:;;APHt,;SS) - Pl'O
ce<}cnto do Rio e São Paulo. ·onde es· 
te,\;e cerca de dÕis n1eses, re{;'ressou, 
Yia.jando de auto1novel, o Lnterventor 
elo Estado tlo Paraná er. Manoel 1,1. 
l>a.s. -que. se fazia aconipanhat de sua 
exrlla. esposa·. Ko dia dois às 14 . ho•1 

ras realiz;ou-::e ·com a presen~a ·do 
secr-etariado a cerin1onla ela Lrans· 
m ls:são do Governo q·ue até entao 
tiliha a o_rient~ção do sr. secretario 
da. fazenda João Oliveira Franco: 

RtO GRANDE DO NORTE 
SER\'IÇO 'l'l.:Lfü•'ONICO 

AU'l'OMA'l'JCO 

-?-(ATAL. (ASAPl·Uj;lóS) - Foi inau
gurado llesta capital o scr.vh.~o tele• 
fonico con1· arm1~e1hos auto1natkos, 
e1n substituição ao anllgo tipo_ até 
então usado. 

_J\IA LES Q,UE Y~ll l'AnA nr~,1 
!\' A'f,\ !,, ( ASAl' L:EC:S) - As serias 

dlficllldaUes de impo_rta<;!ão, motin1 ... 
das peli guerra1 -p·ro\•ocarn, ::ls vezt··s·, 
rt.:.:sulta<los beneficos. Agora acaha. ele 
acbntccer nesta capital u1ú exemplo 
destes: uma locomotiva, que . tinlJa 
sido consltlerada· imprestavc) ·para o 
serviç.o, foi inteira"n1ente restaun-Hin. 
nas ofidnas da l~stradn de ~,.(>rro 
c~ntral tlo Rio Grande do Norte. A 
l\nnrensa pot!guur elogia o 'tra balllo 
dos Ope-rarios, tendo sido a tocornoti• 
Ylt .aubmotida a, diver~·rn.s experier1.
cias, com otllnos ·tesultados~ 

ESPIRITOSANTO 
AF ,\ ST ,\ !J08. OS S t,; IH'l'OS UO 

"l':IXO''. J},\ CAPITAL l,l 
AIUU~UORES 

VITOIU,\, (ASAPJtI..;::,S) - A lJe
l'2g·aQla (le Ord1..>trf i->otit ÍC'a e_ SoC'1al 
halxou um a\•iso rlil.ndo o praz.o, 1111· 

lH"oÍ'rogrt.vel. <le 4S. hora:-; a todos ale~ 
mf1.es, italianos, hung·a.ros, japone~e8 
e rumeno~ nara qut:: 1:1~ n[astem desta 
Capital e de suas imediaçôcs. 

O -SANTO .. PADRE .. PARTICIPOU DO SOFRIMENTO 
·. üo .. .-pôtéf"~ng1ês por ocasião dôs bombardeios· 

·· â ·_ Inglaterra 
A· ~:. é. de Lôndres_ diYiilgou a ~0- -

gulnte reportagem.sob o lítulo acim:.. 
· "'Ao fazer,se ·pilbl!co que Sua San
tida'd13- o Papa Pio Xlf havia env:ado 
ao Dpiscopado da Inglaterra, de Ga
les e da Escócia, unia qua1!tla ad_i, 
eloual de 50 mil dólares~ cori10 con
tribuição para restaurar as· Igrejas 
danificadas -pelos · bombardeios; foi 
recordado que anteriormente o San. 
to Padre havia env:ado, para o IÍl'l's· 
no fü\n, otitra quantia· semelllailte, 
acompan!Jacla _de tnna eartà .ein: que' 
expressava sua dor pela destruição 
causada em Londres· e em ·outras ci• 
datles britanicas, pelos bombardeio3 
uéróos. 

Numa comunica~ão enviadà quan
do era a lnglate_rra que padecia as 
consequências da guerra' aéreil; Sua 
Santidade· o Papa, por meio ·de seu . 
sccretárió ele Estadó, Em;nêtitfsslruo 

, C:arrleal Luigi Maglione, escrevia ao 
l~xmo. e neYmo. llfons. William · 
Godfrey, Delegado Apo1,tólico em 
Londres, ,que ".sofria ,co,ntlnuamente 
péla mina e derramamepto de ;;;a,1· 
gue que causava a g11erra aérea, de 
modo especialíssimo na Capital e nâs 
demais cida'des dá nobre nação 'bri
tanica ··, e outrossim,: ,., Que ',_ sofria 
]leios danos causados à- herauçà cuJ. 
tural e histórica da. nação.e· por, suas 
perdas materiais''. 

Na carta dirigida· a. Mons. Godfrev' 
o Cardeal l\1aglione asseverava qué · ~ 
"Santo Padre laméntava com -amai·· 
gura . particularfasltua. a destruição . 

SEMANA -DA. PATRIA 
Comemorando, de l.o a '7 cie-:.s~te~bro. 
proximo a· "Semana. da Pa.tria.'', ·foi. or
ga11izaclo pela 2.a Região MUitar uni ex- · 
tenso progra=, do. qual , coristâ'- · ·um: 

· .1;.ande desfile,-·· que terá-. participação 
das tropas do Exercito. coni as ·gua.rni~: 
çõcs de S.. Paulo, Lorena, Santo~ e Ca• · 
çapii.va e-li.s torç11$ da .Policia e do Co11Jci, 

, de .Bombeiros de · São l?aulo. 

de taútas Igrejas e cap~las caLóli·. 
cas" poreú1 confüna que os Parires· e 
fiéis' dedicariam ~eus esfo.rços para 
restaurá·las, "da'nllo assim demons: 
tração grandiosa ela fir(\ieza de sua 
fé.". Tambem se recorda a este J)i'O' 

pósito·, que o Santo Padre enviou ou
ll'o donativo a Malta, tambem para 
a reconstrução elas igrejas destrni, 
das pelas bombas. Esta quantia iol 
enviada ao Nxmo. e Hevmo. Mons. 
Maurício CarÍtana, Arcebispo de Mar~ 
ta;, Ainda que estes donativos tenha,ü 
sido enviados em priucipios, deste 
ano, só agora foram dados a ·conhecer. 

O novo donativo de 50 mil dólar,3s 
pérfav: 'úin total de 11i · mil dólares 
hindos enviados pelo Papa para a re'. 
construção das ..igrejas britanicas. · 

·Esta quantia não. inclue · os donaU· 
vós enviados para auxiliar as . viti
mas _de guerra. Por outra parte, o 
novo donativo de 25 mtl dólares en· 
viado a Malta com o mesmo .fim, faz, 
qiÍe esta ilha tenha recebido até o 

, presente, um total de 62 mil dóla
res''~ 

- É esta a reportagem divulgada·· 
pela N.C. de Londres, em 14 ·de ago;,
to p.p., de auto1·ia de George 13arnard. · 

RIO GRANDE DO SUL 
I~S'l'UDAN'l'ES URUGUAIOS 

POH'l'O Á.LE<.Hrn, (ASA.t'RESS) -
Procedente de .. Montevideu, via Ja
guarã.o, chegou à cidade de 1-ao 
Grande uma caravana de estudantes 
uruguaios, composta de bacharelan
tlos de engenharia da l<'aculdade dê 
Arquitetura da Universidade de Mon
tivideu, em viagem de estudos pelo 
l:lo· Grande do Sul. Os visitantes de· 
vem chegar 1t Porto Alegre nos. prí~ 
meiros dias da proxin1a se1nana. 

•1••:MEflOSOS DE !\'OVA SEC.\. 
UR1.JGUA1ANA, .(ASAPRJ,;SS) 

Está. fazendo um frio intenso em to• 
do o munlcip!o e como nã.o tem c:,.td~ 
chuvas, os crl_adores _estão alarmado• 
coin a pcr-speati va de nova seca, con• 
vindo notar que ainda são pesslmos 
os estados das· pasta·gens; · 

ALAGOAS 
SAFltA llO A l,GODA.O 

l\1ACEIO, (ASAP!:ES<>) .:__ Segundo 
-Os dados fornecidos pelo .Ser,1 iç:ci c1a· 
J·!conomia. nural, a safra de al;;-ódt!o 
no ano agricola 1942•43. atlngm · a 
ã.315-~~o ,qu1los, em todo o l~sta.<lo. 

l'LEITJ>11A~.1 A lHHJN'l'O DE 
Vl~NCUIEJ\'I'OS 

l\IACElO, <ASAPRESS) - Em vis
ta .do a1>elo. feito · pelos funciouar1os 
de varios munlcipios do Estado, o 
Instituto dos ~·unclónarios t'ublfcos 
realizou u1na· ·reunião, desfgnane10 
uma corniSsão l)ara entender-se. ~oin 
o preCefto desta-capital e o diretor do 
Depai·tamento· das Municipalidades 
afim de acertarem medida.a no senti
<lo de serem majoraclos os venclmen• 
tos do· funclonali$mO municipal em 
todo o Estado. 

PER N A.M B U C O 
CONTUADAl\DO _POR ·!\'A l'IOS 

. . ESPA!\HOIS 

HECIFE, (ASAPHESSJ - Partiram 
de Hecife· ·os ,navios 1nercantes eSpa• 
11Í1ois CarbarÍdo e Cabo (.;lbell (!U8 

tlnham sido detidos. 'pelas ·autorida
des. 'bt·asileiras por conduzirem con• 
trab,u1do. · 

l•'azenrlo úma --vistoria nos porões 
dos referidos 11iw10s, as autorldaôes · 
_rtPscohr1 ram a .. existericia de porões: 
falsos ,1ue levd'vam fumo, perfumes 
e- centenas. de _ia-tas. do_ banha que, 
abcrlas, co·ntin_118.n1 .. olêo D1es~l" e 
gnwdo qu;,.ntidade de -viveres. 

' J.-;sta n1édlda das autoridades na• 
vais bfasHeiras teve pol'' pr1uélpa1 
oUjetJvo ·~sclarece_r , a _denuncia que, 
pe;:-;ava sobre ·os ·referidos Jlavios mer .. 
cantes es11a1111ois 'e:s·egundo, a. qual os 
mesmos. tr.anÉpor'ta va_1n · ca~gas três 
ve7.es supc·i·ior<::s à costumeJra, 
· Constatando a.sslm . a· procedcincià 

da denuncia as· autoridades ap1~een .. 
clcr~_n1 a carga e sol{aran1 OS· navios. 

PAR A' 
A ARlmcinAÇ,\ô NO M~S 

VE .A.GOS'l'O 
DEU:tJ, (.-\SAPlU,)SS) - A Div, ... 

são. tla Receita deste Estado, arreca• 
dou durante o mês de Agosto a qu_an. 
tia de (.;r$ _4;;2.724.650,00. 

SANTA CATARINA 
REGRESSOU O 1:\'•t'EllVEX'l'Ólt 

l"EDERAL 
FLORIAJ:·WPOL!S, (ASAPHESS) -

Do· regresso do nio de Janeiro elie• 
gou o Interventor Ne)·e.u Ha1~10s CJue 
foi recelll<lo pb1· g-rande numero de 
pessoas, aiem .de. ·àltas , aatol"idades. 
S. excia. ViàjoU. eni CO!l1l)al1hia ele SUa. 

esposa, d. Beatriz. Pedet·nelras kam·os · 
· -e do Secretario de· Estado da i!'a.icn• 

d_â, dr. Altanlro Guimarães. 

B AI' A- ' , .. 

~mDICO DE s. l'l1.ÚLO l/\'DICAUo· 
l'ARA CA~EDllA'l'lCO NA f'AC. 

... JJE ~fEDIClNA DA llAI.~ 
SAI.VAlJOH, (ASAP!U:;ti8) - !<'oi 

indica.do o snr._ 'dr. Carlos. Gama, por 
uuanimidadc, para catedratlco <fé 
Clin ic8. Neurologic.a da _.b'aculdade de 
Medicina: O concurso' pal·a. catectra
iico. de Clinlcet Propedeutica e Ci
ru!'gia aln<la não foi terminado, 

MOR'J'ALIDADJ,) (Nl"AN'l'IL 
SALVADOH, -(ASA!-'Hh:l:;S) _ He

\'ela-so ser apavorante a cifra de 
1110.rtalidaéle lnfant_fl, · na çidade de, 
lll1êus. ,\ está~tstlca demonstra que, 
no ano 1,assadó, de mil crianças nas
éicla:;::, pout!o mais de trezentas foran1 
al_em do. _primei_ro ano 4-e ex:i~tcncta • 
l!~ este coeficlen.te , àe mortes seria 
lnaior- se fossem 'com'putadas as crl• 
ança.s já. nascidas 1nortas. 

MINAS o·ERAIS 
c1,xt:Ao PO~'l'II<'lGlA AO PJlO1''• 

•rE01,'lLo 1uua,;1no 
BEL() HOH1-,O1''l'E, <A<>APlt~SS) 

- Foi o seg'uiÍlte o t·exto da:· n1ensa• 
ge·in ra<lirigraflca enviada pelo ::,unio 
l'ontli:tée ao pÍ'ofessor 'l'eoúlo 1{1-
uetro; "Cidade do Vaticano. Ao sr. 
Nuncio · Apbstollco, .kio de Janeiro.• 
s. Santldàdc; o .1:-'apa Pio X!I, envia 
a' •reorno Hlbetro,' por ocasião- seu 
celi.tcnarlo do -nascimento, sua beu_
çfio ,wó~tolica •. _ ~) Cardeal J.11agflon<)'• 

------..------.. 

ADVOGADOS 
. - Dr. Vicente Melilo Pl'olissional 

' .. .·· . •,· ' 1 

E N (.i:J: N H E I R O S1 

Amador Cintra _do Prado I'rai;:a_.da· ;se; n • 2.0 !tndar • l:iala us 

Dr, Plinio Corrêa de Oliveira 
·ttua. QulnÚno Hocaluva, 116 • a.o 
' .'An<lár .... l:laia Ú3 - 'l'el. Z-1276 

foviano Telles 
e 

J, N~ Cesar Lessa -
Ad•oaadua 

L,o. (19 . Ml,'erlcorcJla, 23 Sala 904 

·, l)r. 'Ji:'ritncisco P. Reimâo 
· Helmeister 

ltiJ~ 'Sí:o 'éêntô; ali'•· - t.o anaai• 
.SaJa -a':- 'l'et. ~~160 - S. PAULO 

Dr. Carlos Móraes de Andradé 
~uª l:3enlem!n"bo:iatant, n·.-,.o @~d, 

, .s~;1ª' as - Xlll: :-1sss :· --

MEDICOS 

Dr. Vicente: .de Paulo Melilo 
oi/nica ·8Jt>df,•11 :... l'utu,rr11loae 

, ··. ' . ~"'ºª s . . 
Dir'<'"fiii-: d:0 .. Sn111fl6rlo , Vhn · ftlmiríÍte'"' 

Cona.: ,R. MllfllUUl, H -- 11 .. 0 .. a.ndar 
Ap:,.rt.o 6:J,,... '!'el;- ·4·8~úi_: 

Res.i A v., 'Agua' sr .. n'ca :11.«>· 11.6 
"::,·.• '.Cel. ·.,& ... 68~_9" . ,I '. 

Dri Ba_fbr,sa· de . Bar#1s : 
Olrurglp. --' OJ"h••Uua.-de· senb.Ôró• 

Cone.: i-:. tleriM<>r ~·,uj0; ~1>6, ~-o ~a4. 
GnnaultH81 dá.é· ]O ê.,s' ,tf ·.; oiÍÍÍliÍ·'l4 ê.8 
11 hs . .- ·sa:h~o~r 4~s _tfl!s tí 'taoru. 

.. tr>r6dio ltaouaré) 
. , .• ~M J•JHl e~~,: 1,11; N2Gi. 

Dr. Celestino BoUrroul 
Hos.: Lgo, S. ~"º'"· · .. ~ ._;;. Tet,_ ·i._2G~l!. 

<.:ons.: Hu_a 1 de, Al;)rll,, l!.3& 
UH s ~ a.s ti n ,,r,u, .. 

Dr. Camargo :Andrade · 
Uoe-nt~,_ dt: ~~uhonia - 'f'nrtO~· ·. 

U(JêfütÕ~• ... 

Da _Seperlcteno1a . t'ort11guua e .. da 
M11terntdHde de ,:;i),o 1-'alllo. 

G1>ns.: Hu11 isenA,jl<>r ~·e136 o.o Z~li : 
'l'el. 2·2141 - IJas li As. 18 l1õrae 

Res.: Rus Ra raél de Rarros; 461 
Tel.1 .1•.4663 

:r. o o o CÀTOLTC.~-
deve· 1a:11 ·e 

RAIOS X lllnaenhelro ar9nlleto 
_____ ....,...,; ____ ~------" AfQultetura re11ti:1CIIIL, oolé'glo•. 

D;.' J. &[ · Cabdlo Campos · -'ênctas eoletlvali · · 
real• 

~11!:UWO ·uAUIVl,OlH!>lA ,Rua Libero- ~aoar(), 46] -- liião 
1 

Paulo· 
Hfldlo .. l)IH~n!l•tll•na _, ~SfflUC!• . 

. · C-lntltof_..&i&h;,;._ ti don11,~uto · 

c,,nê:',' t~u .. · ,,1 •. , .. i,rít. 94 ,~.<i,r1c10· 
Pâ$ie1ir) • · ~.o ,. n<I. • l'et,: ·4.ua,s 

ltes.; .ttu1> Tunt. 69~ - ·rel.1 6•49Cl 
,. Si\" Paul.,, 

HÓMEO.PATÍÂ 
!l ., ' . , .... 

Uézende · Ji'ilÍto 
:.cona.: K !:lenador t<e1Jó, MU6. 1 • .: 
· andar - l'et.1 i-0889 - Oa1 15 

.· · .. À.~- IM i'\orM$, 

. .R~ã;j _Avenl<IH' o,. Aroalôo, a1n 
- (J'Ql,1 6·2~illi ~--

o·ENllSTA,S. 

J)r. c;àrUno de · l:cUltro 
Pelo curso ·o.- oout1>,111!0 ''" · 1•·aeul, 
llHde thl P'1trtr1H8lll e 110_011lol01i'la 4t. 
São Paulo - C1t11rg11'1ó t>ent1,ta dl• 
µ1.,rru .. cici' ein 1111•· - ll.s-<1eot1,ta oo 
Llo~u Cnr-1tçi\o ae JHu• - ·.1'epe1tall; 
dáde11 l'lvot1,- coroe,, l:'ontell. Uanta• 
du~a1.an11tOmle1111 e sem -~t,"hada pala• 
tina - C1>nPUlta1 llee ·11 r., ts e 4!al 
lt. .. ,\a ,19 7ht>.f,R.# .r ~on11.,1 R. n1reltL,U,. 
- ~ . ., ande-!', HIR• f•1A - Rea.1 ÂI .. 
llªrã9- ª' Fl!'A~IO@.bt1 i9D .ai, Elo Ro1'11 

--De palha em palha_ 
tLE CONSTROl O SEU NINHO 

fmlt• • e4.hlo e.remp;la da Natur.u1: .,j depo-
11taúdo eua'f8ment• um• parcela mfnlma eadá 
mi•,· eom deelaio • cen•t•acla, e rarmar4 eom 
HSllfaaça ··para 1i o• para o• •eue, HID 9af6~ 
ao·m eactlrtcJo._ ura pacdilh, certo • sarantldtk 
V, COD•trulodo deade JA e11u tuturo. Na· .Capl• . 
t•ll:J•çlo ó t•mPo 6 01uo. Come~ boJe . ..,_ .. me 
• ~auh_•c- _ ternpo1 caphall .. ado au•• ecoi:aontla .. 

ln,p~toriaa e Agi11citu naa prlnclptda cúla,dsa do Bra~tl 
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S. Excia. Revma. o Sr. D. Jaime de Barros Gamara, Arcebispo eleno: 
· do Rio de Janeiro, recebe em audiencia os redatores do Legionano· 

NUl\'J •. ·5:18 ... 

A eleitão ~o ~i~ario ruitular e ·~o Honomo ia 1rnrn101e~~ 
\ " ; 

S. Excia. Revma. l\'lons . .José Maria Monteiro 

Na terça-feira pp., na sala do trono 
!lia Curia Metropolitana, sob a prcsi
é:lencia do Revmo. Mons. Dr. J. B. 
J\fartins Ladeira, reuniu~sc o Cabido 
;l\Ietropolitano de São P~ulo, afim de 
proceder, em confo1midade com o dis
r-osto pelo Direito Canonico, à eleição 
!io Vigario Capitular e do Economo. 
que governarão a Arquidiocese até que 
" Santa Sé haja por bem designar o 
~-º Arcebispo de Sãô Paulo. Foram 
ieleitos, Vigario Capitular, o Exmo. 
:Revmo. lVIons, José Maria Monteiro, e 
l\Tigario Econbmo o Exmo. Revmo. 
lMons. Nicoláo Cosentino. 

A escolha feita pelo Cabido da Ar
'-!uidiocese causou a mais generalisa-
1:la satisfação, mercê das q ualidadcs 
~ue distinguem os dois Sacerdotes 
isobre os quais recaiu. . 

' O Exmo. Revmo. Mons. José Maria 
:Monteiro, dos mais estimados e res-

pci(avcis mcmbrns do Clero desta- At·
qu_idioccse, é de sobejo conhecido. pelo 
publico paulista, que, por ·ocasião da 
seu recente jubileu sacerdotal teve 
oportunidade d e manifestar· a' · S. 
Excia. Revma. os seus calorosos sen.
limentos de estima e apreço: Durante 
muitos anos Vigario da visinha e .fra
dicional cidade de Itú tornou-se: a~yQ, 
de estim.i e admiração gerais,. po:r,. 9eu 
l,,bor e suas virtudes, e ali deixou 
vasto circulo de apügos e\ admirado~ 
csr, quando lá o foi buscai· a confiall~, 
ça do Exmo. Revmo. Sr. D. José Gas~: 
par de Afonseca e Silva, afim de lhe 
confiar as nobres e arduas funções de 
V igario Geral da Ai·q1,1idiocese, · ,,O 
Exmo. Rcvmo. Mons. José ' Maria 
Monteiro veiu de Itú precedido por 
um largo renome de opct;osídacle, ·d~·-'· 
dicaçâo, afabilidade de trato e , bon
dade de coração. Em contato com os 

. . ~ . . 

Na mesma cerimonia colocou-se a 
~)l'Ímeira pedra do edifício que sc
t:á ocupado pelo Seminarío l\Iaior. 

" 1Ionse11ho; Perdono fez notar qu0 
;«os . locais do Seminario :Menor,· e o 
Projeto do Maior, -respondem a to
~as as exigencias modernas. da hi
hiene». . «Cuida-se : bem <los solda
~os para robustec'ér~lhes . os corpos 
- advertiu .;... ,afim· de .que :possam 
,\<ffrontar a luta· e dar maior garan
!tia de vitoria.,-1'fos esplendidos ec1iri
J;ios dos s.eminarios,. situados. cm um 
~os si tios maiS amenos· da capital, 
f:om foi·mosos jardiris e amplos p:~
tcos de rec'J:eio, com abundancia de 
ln~ e de ar, uu:nca se deve o.lvidar 
)lue o <\'.a·bece» da vida espiritnal é 

IMPRESSOS?, !?, mortificação. Qncm qnisesse pen
~ar apenas no bem-estar de seu -cor• 
9,:>o, não teria merecido ser contado 
1:mtre os trezentos sõldados de Gc
~eão; muito menos poderia ser ad
mitido enti:e os soldados da Igreja. 
:Chegaram os momentos· dificeis do 
~acrificio. ~. Quer o Prelado os cha-

Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO S. A. 

Rua. do Seminario, 199 

R E'N D A· .S 
para àlvas, ro q u e t e s , sobrep~lis, toalhas · e 
RENDAS para vestidos, ,lingetie, golas,. jabils, 
blusas, completo sortimento e melhores preços 

Só·na 

A casa · onde tudo é mais barato 

J. COELHO DA FONSECA 
iRUA 

,~L -.:-
DAS P ALl\IEIRAS, 88 
l'el. 5-407º - S. PAU~O 

'1 
. 1 ' 

màis variados ambientes· dê nossa so
ciedade;' (j!,Stas quálidades ª" ilustre 
Sa9erdote 1he grangearam ,resMito . e 
e,st~a .genéralisadas, ao ·mesmo passo 
cjue suas qualidades de homem d,e di
reção -prudente, . sereno, ·· esclarecido, 
criterioso, sé 'revelavai11 a todo ·mo-
11,énfÍ>.· Assim,, a escolha do Cabido 
l\:IetropoJjtano teve a · mais caloroa e · 
gi-a_ta• resonanda em toda a Arquidio-
cese. 

.-:.: 

Já ml,)Ítos' anps '''ai~tes do falecimen
to. 'di:, grande. e iaudoso . Dqm Puai:te 

· Leopé>ldo e Silva, vinha dirigindo as 
firisanças ·da Arquidiocese o E)ntão Cô
nego Dr. Nicoláo Cosentino', ulterior
m~nte, agrâciado. pelo Santo Padre 
Pfo ,JC'lI. em atenção a seus relevàn
tes serviços, co:m a dignidade de Mon-
seríhoi-. · · 
': Durante este longo tempo de exer
ciêfo de funções em extremo comple
xas e:· laboriosas, o Eiano. Revmo. 
Monsenhor Nicohío Cosentino tem sa
b!do ·revelar invariavelmente as qua
lidades que ,fazem' dele uma figura, 
cla,ssica para o cargo que ocupa. Ca
nonista de ·renome; senhor de vasta 
2ultul'a,_ é' dotado de i:1tdi;;:.,!:cia _sub-

:t"º ,oio C·"A ·i ·O L • ç p' 
'd,e'v• -,e·r, o 

-~:1J:iJ1:,§:I º :fl 'A- n-1".'!l!~-
ª , .. l •• 

eia, a· segurança de·, criterio,:- o 'tino 
administi·ativ,o,' e o·,' coração:,'largo. ,e 
generoso . que a administràção ;de tari,- '· · 
toi e ; tão ,sagrados, pati'frl),oi:i/os 'colo,~' 
cadé>_s sób a direção da iMit1;a: Arqui--
diocesa:na ·. requú.. · 

Confirmaudo-o . em , suas Júnções, · o 
Cabiqo ·, Arquidiocesa110 .. assegurou: as> 
sinv durante a .vaca11cia da'. séde; , a . 
cor1tinuidáde :das . Úa:d.lçôés de dn{eü.: 
gencià, ,pi:udenci~ e Sl?gl_ll'aUÇ(l: qÜ,li,~á
rater,isam a ,.dh:eção,c de.'.;S., .. ,,Excia, 
Re~,i'n,a. · ,· . · · . · ' 

Vasante ·a :séd/-~~·quídió:êes~ria por 
morte· do Exmo. · Revmo .. Si·. D. DU'ai'-· 
k Leopoldo. e Silya,·,o· '.eritão Vigário . 
Capitular, · Mons>.J. <B'. Mai-this : La- · 
<leira. convidou :])ara as funções 'de 
Auxiliar o -então Monsenhor· Emesto 
de Paula, hoje Bispo de .Jai:âfozihho. 
Tambem ,· o · Exmo, Re\i,má'. Mons.,, J;osé 
Maria Monteiro chove· por' ·1:iemVesoo-
lher um Auxilia.i· n, ª· pess.oa do.Re\.,•mo. .. . . ·. . · ·s· ,>; .. · s E , Achandó'Se em ão Paulo'.' . .,xcia. 
Sr. Cônego Antonio de Castro Mayer,'' R.é.v_ má. º· s .. 1' .D_.' Jahlie ·.d.e: füfrros Ca· 
antigo professor do Seminârio Centra[ 
e. mais tarde .. ·Assistente·, ,.GeraL.da · -,mara,. recentemente. npmeado pela 
Ação Católica, ca:i;g· 0 , 'es. te· ao:,.qu. a .. J·. 0 . · S.iinta S'ê iiara o allo cargo ,1le Arce-
p :-anteado. Arcebispo Dom· José. Gas- ,,bispcr·do: J1io sle Janeiro, e qÚe ·aqní 

VeiU ·para participar das últimas hO· par de Afonseca · e , Silva acrescentou · 
menagens .prestadas à memóJ'ia rio 
nosso pranteado Arcebispo ::\Ietropo· 
litano, recobeu em :v'.sita de cumpri· 
mentos· oJ.dil:etor e. redatores· desta 
fõllia. ' 

•Acolhido por fi .. ExCia. Rcvma. 1rn 

Co1égio ·são Lufa, 01}de se .achava 
hospedado.· cliss~;!he .o 11osso diretor 
que :o LEGIONARJO ali se encontr,t· 
va ·a.fim· ele ,pedir· snas bençãos para 
Q DO'SSO trabalho ·em. )JÍ;o} ela causa 
ela Igi'éja, .Sendo ó .LE'GIONARIO· um 
sern'aná.1'fo; não 11ocle .desviar os lei
till"ês, -in.diferentes. 011 ·acatólicos elos 
jo1·nais·:cl',frios. o· LEGJONARIO;·na 
atiial [àse ,de, s~u désenvorviinento, 

~P, destina portantn mais. ·cs11eêia'1. 
mente à tarefa rle formação da opi· 
niãh católica., l'\a apresentação da 
cl.outrina católica. preocupacs·e o nos
so jornal cm' rião' clesfigura-la nem 
em fa7.cr concessões a3 · espfrito li· 
hera! de nossa. rpoca, que cletesta a 
Verdade tal qual é, para .Preferir as 
melas venlacles e as níeias tintas. 

Sua gxc:a. Revma, resppncleu qno 
8<" sentia satisfeito em al>cnçoar O 

LEGIO:\' AHIO e seus redatores, n11-
niCestando·sc de pleno acÔJ'.\IO corri' os 
1wptos de vista que acabaYa ·de. ex
ternar o nosso dii'ctor. Acresccntoa 
rpie de fato a a11resenta,,'ã.o ·:criterio-· 
sa e oportuna,clas vcrclides austctas 
elo Catolicismo somente :coneor'rc pa
ra. atrair as almas, em vez'. de'afugcn
ta-fas. A esse rêspeito S> ICxc!ia. 
Revina. nanou vários ~pisó(lios sí'g
nificativos ele sua c:qfo'riência como 

Sacerdote. e .Bispo·, 9-ue 
elos pelos 11rese,1tes. com. 
interesse. 

Em seguida;· S. J<Jxi::ia: R,evmâ::1·e, 
coniendou· .aos· redatores" d.o.' }J:EJG10-
N ARIO a perscve1·a11.ca ne11se ei;pí- . 
rito 'bem· como lim :g;aude·zêló pel8;. 
un.ião ele todos na obra cániuri1: eni
J)l'eendida pelo' jornal. l\Iostrou conio 
este espírito de uniao e diSCi~.lfiH( ~ 
fa,'oravcl· pa/à p1·omover o éiito- da.s ·, 
o.bras, e o descnvolvin'leuto d.o·,n1ov:- . 
mento católico. Pillalinenté S. 'Excia: • 
Revma. recebi3u .o:s ci11111wililentos d~ 
todos os present,es; 11u1l_ se 1,.~tirai·am 
sensibilizados· pelo·: gentll · acolhh11e11~ 
to ccim que haviam sido distingu')dos'. , 
· Esteye ·. presinte,. à\a\1diê;1i/~· o 
Revmo. Sr. Padre: W?He.r, .i\Í~:rialjx; · 
Diretór do SÕcretariádo : Gei'ai . das, 
Ccr'ngregc1.ções · l\larianàs. . . 

AS rns' DIVINA, NA TURAl . E .· HUMANA 
"Quanto· 1uais ouérosos - diz.'·.,; 

Encíclica Sununl, Pi:mtifieatus· --;-: zii,o
o~ sacrificios materiais · exigidos _'1,1~, 
Jo Estado âós. indiv-icJ,rios é a 'fainili:tl 
tanto mais sagrà.clós'e lnviolaveis ·ae, 
vem,ser os direitos ,das concjéheia:s'·. finalmente que a autoridade do ho

mem sobre seus sernelllant'es é exer-· 
cida em nome de Deus, A afirmação 
:,ignifica ai,nda que ·a líl>erdade · ct'o 
legislador não ê ilimitada. 'N:ão. po
de fazer uso do poder a ·seu caprlcho, 
porque a ·autoridad.e qqe possue. não 
é sua. }) desta forma, a frase ,; 'toda 
autoridade vem de Deu::F·• .. lambem 
signi(ica qne toda liber.da;de· vem .de 
Deus. f; a· fé . em Deusi o·. p1;intipio 
(lllC torna· OS homens !Jil(reS. 

SERVILISMO NÃ.0 t VJ~TU[;IE, 
' ' 

Um 11011to básico ela clouLi-ii1a ·so
da! católica ~ Ctlle este '.mi!iitjm11q11Í.o 

, ,dil,igido à conclên'cla.,do h91~1eui; p.:tfa 
,que respeite á<:im,a · de tudo '.1,; I~\· de 
D13us, não significa elll ahsólut\) .' a 
lll'egação clum se1·vi1iúno i/ogíti_mo· ·e 
'b·.m.icrátiéo. 

Se a àutoriclâde · de ,DeJ1s é :$u3:.lei 
são •violadas, ·o .Estado já .não,é·.:o 
pro111otor da libei·clade· hu1úan.à, :péth 
cõ'ntl'ário, usurpa a onipotência ,,10 
De1w escravisando .a cci11ciê)lc!a.\ dói 
l1omens. · ' · ";.t 

. :A DIVINfZAÇÃO,l:iO ~ST:A~C>; 

Acle'.iuai~, ~i<ilà11do 'ª autoridâtti· f!g 
Deus .e·, sua; Jéi;·.a''aút,Ôt'is'ia~é' · ·vu; 
COlllO rern[tado iriev\tav'e),,:Ji'ij . . Ú-i• 
buir a si 111·ópria,' aque,la :,_as. '~üt 
autonomia.·queperte1we áo '8úpre1110 
Criádm·. Isto ,éo.Ioca -~ EJ'~i.a.do ~f lu· 

. gái· do To'1:0 Podero:s,o,e ·0-~l~vfc:,9.fuo. 
· ülfoi10·fim 'do lioinem, cômo,sµpr~n10 
' critéi:io ila' i:>1:dê1n 'morai"'e' j11ríd,{ê/. e· 
dc:ste ;n1Ódó· irripede'· tMas. as;jâ.i'd~
nações'. <los prh1cipios dá i·àzão'inàtu• 
1·al e:' da. ccniciêncfa:c:atólica;> ' 

.\:>:?hf' 

.· Ltme;nta2se/n:a, ·venezuela'. o 
:.bôm~ardêiÔida.:::Çi~aOe!'.Jtêrn.a 

• ne,: ,:ac~r~o\\c6.t).1<,;.inf9Í'in~'.~is ,'. da 
, N, . C., f':pl!ó,fúü.gàm,onte 'i1'9,iit;~~l'!,i ona.

.cJo•· .. pEilf' dest~üit'ão.;dà.'.-vener'ave;J,,sa.-

· .. ~!!9f~lYJ,~fitf ÍtJ\Wi1iilt1P1::~t, 
tário' de,-· Cri~fo:; o: ]!)4ri10,.,:e:,;R~v'mo. 
M9nsr.Luca-s•,Gu\lltérino,·Ca_st,1Uô;.,Ai-· 
,ciél.)jspo "C(iá:dJ1itor.·de/ôâr.â6âs)\~.Ífr:i:ou 
um i::aliogriúilâ -Í3/Sua):3autidâde 'o. Pa.· 

-,pa· Pio ,x1ü·&i111;,.~qme'-.ci~t:1~,:q;,·dos 
·.· fiéis•e il,9,i;eu-,ptóprlo, é'?',n.if.er,rire
tàudo, .. ó •. ,,se~ti#i~~tp',1~0.JE:ÍJ'!sqfü1adr;, 
Veuezi,é1a.lÍO,'.' ,.; ô :Àrc~J1i~P.,ó.". :·: · u :.ao 

,,,;,sa.n_to; Paj~l.'l-' ·:a~~jtàt;~. il:ia.Ii 
· .: ''.. :úla1:ticn,âçao ·11.a:,yp.ssa'sdor,. ,.· ··•·. te$• 

' .·· ' ' • ' - ·. ' ' ' ..• ' ' .,· ~ ' '' ' ' - . ' ' ' ' : füin\niho ·da:·jnqúebrantavet.,ad'ésão,ã. 
,Aspctoctomado na, Estaçao do Nol'Je. quando.Cl, Exmo,.Revm.o. Sr. D. Bento A101s1 iVlaseh1 cmbarc~va. Cãtedt·a Ro!llana junto com noisas 

. . . , . .x,;::?,~{!i\.,~Xf-~)~º /!!r::~~-~!{Qr . . . .. . . . --·· >te!'Y2~Ql\a~ 7iil'.eéê~,-''•,.'· .• · ·,'_''.~:_l(.<,, . 
: ~ .. t. ... -.~·-'/>·'.' · ... 
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~ 
A Santa. Igreja. ficará exposta a gra

vlsBimos 1·ii;cos, enquanto os filhos da 
lw; não se compenetràrem desta grande, 
'verdade: 011 filhos das t·revas já não 
Jançam contra eles os combates de vi
~cira erguida, d-e que foi tão cheio o se
·oeulo pàssa.do; .velo contra.rio, depostas as 
.i.rmas, cuja. :inutilidade já verificaram 
1na.is uma. vez, começam uma campanha 
de diluição, de fall;a confraternisação 
de baralhamento de .campos, de confu
;,ão de fronteiras, de que esperam 1·esul
iado _melhor .. Ha umi hora de luta, ou
tra de vigi!Úl,. Não se falta ào denr so
mente quando se foge do campo de ba
talha. Tombem quando se cochila com 
rono pesado e indolente, a despeito da 
,adverteilcia do · DiviÍ10 Mestre "vigia.e e 
orae"- se deserta a causa de Deus. A 

,11orà é de muita oração e de multa vi
:gilia. Hora de oração significa hora de 
faortificação e de suplica. inH1tern1pta. 
'Hora de vigília significa hora de pru
dencla, de discernimento de espírito, de 
critei;io e de bom senso. De muito bom 
~nso, sobi·etudo. sem isto, não consegui-
1·emos compreet1d,er o que ha d-:i vertigi
noso e. de' fantástico em muitos acon
"tecimentos contemporàueos. E não sa
beremos discernir onde estão os verda
deiros interesses da Santa Igreja Ca
tólica. 

Não ê porque desejaríamos que uma 
"coisa; fosse de determinado modo. que 
l1averemo1, de ad1nltir com facilidade 
()t!e ela de fàto é assim. Que di.zzr-se da 
.1õc.ntinela qua, no desejo de que sefil ir
mãos de a1·ma 11ão sejam atacados, che
ga a se iludir sobre a real.idade dos fa
tos. e se obstina em não ver as sombras 
([Ue se esgueiram, suspeitas. confusa-s, 
indeci&ts; nas trevas da noite, em de
manda do campo que lhe competiria de
fender? Que· contas pedirá Deus a tal 
sentinela? 

Como séria. agradavel que os comunis
tas' se convertessem todos! De que sa
crificios ·seri.amos capazes para obter um 
scontecin1ento tão auspicioso! Nenhum 
esforçó, nenhum preço, nenhuma justa e 
licita> co!lcessão nos pareceriam dema-

( Conclue na 2.ª pagina) 

A prisão._ do · Conego Gardijn 
Soube-se recentemente, por jornal 

clandestirio belga, .que o. Cônego Càr
dijn, seu capelão, abade· Magnus, e o 
chefe flamengo da J. O. C. - movi
mento jocista - se acham· detidos em 
Bruxelas, .na prisão de S. Gilles. 

A heróica resist~ncia do Cônego Car
dijil é um dos muitos episodfos expres
sivos desta guerra, ainda não divul
i;ados. O interesse principal ·do refe
rido Cônego foi sempre defender e 
preservar o apostolado espiritual • de 
seu · país.. Não hesitou jamais · em cor
rei· varios riscos· a fim · de . permanecer 
fiel ao seu povo. Quando a França 
caiu, achava-se em-Toulouse com cer
ca de 20.000 Jocistas, de 16 a 19 anos 
de. idade; que · havia~ sido enviados 
pelo governo belga a fim de formar 
um corpo de reserva do exercito. Re
cusando uni visto portugues que· al
guem lhe obtivera (talvez devido ao 
fato de ter sido prisíoneiro, dos ale
mães na ultima gue!Ta:) decidiu en
frentar todos os riscos a fim de dar 
auxilio aos seus Jocistas e outros bel
gas, que dormiam ao relento nas estra
das de F1·ança, passando' fome e toda 
,;orte de privações. 

Vencendo iilumeras dificuldades, ob
teve a repatriação de 2.000.000 dé bél
,;as. Mas toda aquela atividade não 
passou despercebida aos nazistas que, 
em meados de 1940, proibiram os cató
licos de tomar pru.ie em qualquer tra
balho de assistencia social. . 

Pelos fins de 1941, Sua Eminencia o 
Cardeal Van Roey, Arcebispo de Ma
lines e Pl'imaz da Belgica, compareceu, 
inesperadamente, a uin cé)ngress·o Jo
cista nos arredores·de'Bruxelas. A reu~ 
nião havia sido organizada sem qual
quer publicidade. O Cardeal leu en
tão a lieguinte mensagem: "Embora a . 
Igreja se possa adaptar a varias forrn·as 
de governo, é-lhe impossível aceitar as 
que procuram oprimi-la. Os católicos 
não podem colaborár com. regimes de 
opressão. Sei bem que tais·: palavras 
podem provoc'ar graves ataques cóntra 
a liberdade da Igreja, e os direitos da 
concieneia - mas é mister abrir os 
olhos aos cató}jcos. Peço-lhes por isso . 
divulgar as ideias que acabo. de ex,por 

. com todos os meios.de q\le di.sponham". 

S. EXCIA. D. JAIME DE BARROS .CAMARA 
hoiltenagells que lhe .estão P.reparando 
as autorlda'd'es IÓcais·:eclesiásticàs' e. 
civis, e as poptilações .em.: geral. . ' 

Procedente do sul do pais, chegou 
,lia 10, a esta capital, viajando riOr 
esttadá de rodagem o :filxmo. Sr. D. 
.Jaime de I3arr0s Camara, Arcebispo 
.eleito do R.io de Janeiro. Logo após POSSE OE SUA EXCIA .. 
a sua chegâda, às úlU!llas horas da .•... · ..... ·. . .. . . · ....... · .· .... ·.. . 

_ . . ·.· . ... . tªrde~ s .. ~:ç9ia .. Revn1a. foi . para. o . . Co,111.Úu.· .. i.c. ª.' á ª.~º.·.· ... 1i~tiúâ': d<i.·. · ';A.réeC.· 
=~~~-~~ Sffl'íil.ffl!!! tt'''à~a"""l"á111tif.i",,..~'bil!1>tt@""tl~~~ • ,. , · ·· ' 

t.a; 2324, onde lhe estavam reserva- oficiais .da: Caniara· ,ilcleslásÚca, de-
~los àpo'séntos .. • · verá Chegar domingo· a esta capital, 

Dia 11, o ilustre Prelado partiu S. Excia. Revnúi. o Sr. D. Jaime Ca- · 
para. Aparecida do Kortc, tambem mara novo ArceoÍspo- do Rio de Ja-
por estrada de' rodagem, acompanlla- neiro, que tomará posse 'da: Arqui, 
elo dé S. Excia, l\lons. José l\Iaria diocese no dia· 15, às 16 horas . 
Monteiro,. Vigái'io Capitular de São Fará a oração gratulaforia, por mo-
Paulo e de uma caravana composta tivo da p·osse, -Monsenhor Benedito 
tle outl'os Sacerdotes é pessoas de Marinho. S. Excia. o S1·. Arcebispo 
destaque em nossà sociedade. viajará em carro especial ligado ao 

· Hoje; dia 12, D. Jaime Camara ce· rápido paulista que é esperado na es· 
_ lebí-a:rá missa' e. pregará na Basílica tação de D. Pedro ÍI, às l!J° horas, se, 
da Padroeira do Brasil. guindo logo após. ao. desembarque 

· Hoje mesmo, em carro especial . pa.ra o Palacfo São JoaqÚim. onde 
posto à disposição de S. Excia. lhe será. pré'stada a home11ag~m de 
Revma. e ligado ao 1·ápido paulista, uma saudação ,ior. Monsenhor Costa 
S. · Excia. prosseguirá viagem para' o Rêgo, Vigário Capitular que íalaní 
Rio de J~neiro, acom!)anhaclo do em nome do Clero- e ctciíf fieis da Ar· 
Exirio. · Monsenhor Josê '.Maria Mon- quidiocese. A recepção ao Exmo .. Sr. 
teiro, afim de tomar posse do Arce- At·cebispo D. Jaime e a cerimonia d.a 
bispado do rio, no dia 15 do corren- posse obedecerão ao programa já 
te. divulgado pela imprensá. Ainda em 

Nas vârias cidades tio percurso atê confor1ilidade com o progxama, se· 
Aparecida é de Aparecida atê o Rio. rão realizadas em Pala.cio outras ho-
na doutrina, no culto e na oherlien: menagens a S. Ex~ia, riqs dias 13 e 
S.--Excia. o ·sr. D. Jaime receberá as 14, segunda e terça-feira da. próxi-

o Primaz da Colombia previne 
seus fieis contra a seita 
«igreja cafolica liberal)) 

· O' Exmo. e ReYmo. ?\Ionsrnhor Is
mael. Perdomo, Arcebispo de Bogo
tá é Primaz· da Colombia, dirigi ti a 

sÉ:ús. fieis uma advertencia contra 

a seita chamada <<igreja catolirn li
hei'ab. 

Diz. a ,adyertencia, scgunuo infor
mam as Noticias Cutolicas: 

· «Com o riome de «igreja catolica 

libe11àl~ vem atu'ando nesta cidade 

.uma seita que, não obstante o no-

me com que. a si mesmo se denomi-

11a, nem é <<catolica», nem tem nada 

-_que ver com a uniea verdadeira 

lgreja de .. Jesus Cristo, cuja con<li

tão essencial . é, a unidade perfeita 

eia à Sagrada Hierarquia, sob a 
:rntorida<le suprema do· Ro1~iano 
Pontífice. A dita seita acha-se evi
dentemente fora dessa unidade ca
tulica da Igreja, quer pelos multi
'J)los e gra_ves. erros que professa, 
.CJUCr pela pretensão de celebrai• Ulll 

culto· ilegítimo e sacrílego, como 
tambem. por se declarar em tudo li
vre da submissão devida ao magis
teí-io autentico da Igreja e à supre
ma ,autoridade do Romano Pontifice 
que .Jesus Cristo estabeleceu para 
~iue a ·governasse. 

<<Cnmprindo um sagrn<lo dc,·cr -
êonclue o Pl'imaz ela Colombia -
deixamos assim advertidos os noEsos 
amados fieis do grave perigo que pa- . 
1·a _eles constituc a aludí<la seita, 

·iscm que lhes possu scn·ir de excusa 
a .ignorancia ou inacl-vcrtcncia .a rcs
P\'lito ,dos deveres fundamentais que 
lhe impõe a Fé de Jesus Cristo que 
prQféssara!.I}- no Sa11to Batis1m>. 

ma sémana. Tanto à hora da chega
da do novo Arcebispo como no ato ele 
posse deverão repicat .festi·vamente 
os sinos ·das Igrejas"., 

RIO, (ASAPRESS) --. Grandes pre· 
parativos estão sendo realizados pa
ra a chegada e .posse do novo Arce· 
bispo do Rio de Janeiro. A chegada 
será no dia 12 e a posse no. clià 15, 
devendo todos os .sinos das igrejas da 
Arquidiocese repicarem nessa oca
sião. 

IUO .. (ASAPRESS) -"e- Seguiu on
tem uara uma cidade da Central uma 
comissão de Cônegos do ·Cabido l\Jc
tropolitauo, conJposta d.e l\Ionsenhor 
F'rancisco Assis · Caruso, · Cônegos 
Gastii.o Guimarães Neves e Newton 
Almeida Batista. Esta ·comissão 
aguardará ali a. chegada do Arcebis
Po Metropolitano, D. Jaime Camara, 
que procede de São Pa:ulo e deverá 
chega.· a esta capital às. 19 horas. 

FLORIANOPOLI$; 5 {ASAPRESS) 
- Por via terrestre chegou ontem: a 
esta capital, o Éxmo. Si< _D. Jaime 
Camara, Arcebispo elelto do. Rio de 
Janeiro. S; Excia Revma. · visitoÍl a 
cidade ,de São. José, seu berço natal,' 
estando hospedado no Arcebispado 
de lflorianopolis. Hoje o Hustre hos
pede recebeu a visita das altas auto: 
ridades do Estàdo. . ·. 

FLORIANO-POLIS, 9. tASAPRESS) 
- Viajando de automovel da 4.a ·zo· 
na Aerea, deixou hoje pela manhã ·es
ta capital, o Sr. D. Jaime. Camara, 
que teve concorddo ·botáfôra. Sua 
Excia. Rev:ma. seguiu viagem com 
destino ao Rio d& Janeiro: ·. · 
CURITÍBA, ·5 {ÀSA.PRESS) - Em: 
Viagem'. para Joinvile, chegou· a esta 
capital, em companhia de seu secre
tr.rio e um seminarista, S. Excia. D. 
Jaime Camara, novo Arcebispo do 
Rio de janeiro, f!cándo hospedado 
na sede 

1
do Arceb~~pa,do paranãense. 

S. Excia. Revma. teve oportunidade 
de assistfr o· Desfile. ·cta Juventµde, 
constituindo sua prese11ça motivo àe 
regoslfo para a população, embora 
permanecesse · no palanque oficial 
apenas alguns instantes. 

D. Jaime. visitou l!gelrameute' os 
pontos pltoxescos da ·cidade .. Também 
esteve em visita às· altas autoridades 
civis e milita~es do ·Estado. S. Excia. 
seg1.1iu sábado mesmo para Joinvile. 

ORf MUS PRO· PONllflCf NOSlftU. PIO O Papa deve ser ouvido na Conferencia dtPaz 
Co11tra os abusos do cap1talisruo, A ao-cncia noticiosa catolica N. C. 

transc;eve as iatcrcssantes palavras 
do Exmo. Rcvmo. Sr. D. Aloisio J. 
:i\Iucnch, Btgpo Diocesano de JTargo, 
no EBtaclo dd Illinois sobre a rccons
tnu·ão do mundo di: após · guena . 
N'cs't:i alocu~iio, prnnunciada reccn
temet1tc, diz S. Excia. Revi.na: 

; d.Oi',iomunismo, do fascismo e do na• 
zi~ e co,ntra ~ filo_sofia_ mat<;ri:• 
lista que os insp1ta nao existe smao 
um rcmedio: o catolicismo. Nossa f<S 
1ios ensina 9.ue o homem i·ccebe sua; 
alma da. mão·· criadora de Deus; que 

Nossa folha estava, sendo. impressa 
· quando· chegaram as nqticias do ata~ 
que de Roma pelas tropas .nazistas .. A 
trágica magnitude do aco11tccimcnto 
que afeta . o coração católico .no que 
ele tem de mais sensível,- i~to. é, em 
sua devoção ao Santo Padre, Vigário 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, faz de-' 
saparecer todas as. considerações de or-

. dem temporal, por mais jm;tas e no
bres, ante este fato fundamental: a· 
Capital da Cristandade, a cidade de 
São· Pedro se acha assediada pelos 
peiores inimigos da Fé. . 

Em discurso que se 'tornou célebre 
o grande Papa Pio XI lamentou a pro
fusiio• das cruzes gamadas notadas na 
cidade de Roma quando ali esteve em. 
visita o sr. Adolf Hitler. "Uma· cruz 
inimiga da Cruz de Cristo", disse o 
Papa, e ao mesmo tempo mandou proi
bir o acesso .ao Estado do Vaticano a 

«O Santo Padre camt>câo incan• 
sa,·cl d:t paz .cimentada na justi~a 
e na caridade, rlcve ser. ouvido na 
Conferencia da Paz. · 

O Catolieo deve lutar pela paz, co
n10 nn: guerra luta ,•a!cntementc pela 
vitol'ia. . 

Rcsurnintlo os. princípios que ele
vem guiar a rcconstruçii.o dum mun
do de aPÓB gu~rra, S. Excia; lfev'ma. 
expõe quatro ideiàs: a clignidáélc da 
pessoa hmnaua, a supremacia ~lá lei, 
o direito das niq;ões e à dctermina
~üo sincera pra oi! o11jctivos de paz. 

O MATERIAI.ISMO PRODUZIU 
O DESCASO PELÁ PERSONALI

DADE HUMANA . 

«Estmnos con,·cncídos - prossc~ 
gue o ilu~trc confcrcnéisla ---' que 
a perda elo sentido <la dignidade da 

· pe~soa ·1iumann, sob. :i influencia do 
matcúaiismo <le nossa ·cpoca, é cul
pada ]Jelos tcrriYCis acontccimcÍ1los 
.cinc presenciamos. Porisso espera
mos que se incorpore aos trata,Jo,:c 
rle paz, que hiio de óttCcder à guerra, 
a dcclara~ão d,i Dignidade elo Jfo. 
mem. 

/ esta aÚua é espil'itual, como o Cria•· 
dor ela qual proveiü. Que é imo1;tal, 
destinada a viver. eternamente com 
Deus. 

• O LAICISMO QUIZ SI:P ARAR· A: 
. LEI DA MORA!t 

Ao referir-se a. supremacia <la lei, 
S. Excia. Uevrna. 1·ccordou que 
Deus, como Scnhot· Soberano rl,t 
Criação, »ujeita todas as cousas ~~ 

· sna Lei, verdade tão evidente qne 
até me;;mo os pagãos a reconhece-, 
ram. O positivismo leigo pretendrn 
minar esta verdade; a. escola. filoso--t 
fica do agnosti<:ismo· e do ateísmo, 
como accn-tr.a Pio XII,. «abriu o a~ 
!Jismo que separa a moral da lei». 

E' necessarfo que se constitua U-' 

ma :,ocicdade de nações, para que sê. 
converta em realidude o anbel.o da, 
paz que aienta o gcnero humano. J<:' 
tambrm .· preciso que se cuide da. 
criação ela· Côrte 11Ittndial para diri~ 
mir as controvcrsias internacionais, 
aplicando os 'recursos da mediação o 
tl,t arbitragem, finnlisa o ilustre 
pastor. 

lllas, que arnbas,estejam sob a Vl" 

.. gilancia do Santo Padre. 

AS BASES DA PAZ SÃO FORNECIDAS PELO 
E S P I R I TO D O C RJS T I A.N. 1 S M U . .. 

Mensagem do Presidente da Costa Rica'. 
ao Congre~so Constitucional 

Segundo noticias pt'Ovindas de São importantes .na historia nacional", 
José, fomecidas pela N. S., ape11as '"Nêste momento - fó.ram as pala~ 
abandonara o Presidente da Republi~ vras do Presidente Calderon ·Guardia 
ca,' dr. Rafael Calderon Guardia, o re- aos deputados· .- · começareis a deci ~ 
ciilto do Palacio Nacional. - onde ·pro- dfr, conforme vossa -conciencia; se oi, 

nunciara ·ante o Congresso uma defe- supremos interesses de Costa Rica de-, 
s::i do Codigo de Trabalho - -uma e1r vem. ceder definitivamente ante- · o 
tusiàsta multidão de trabalhadores egoísmo ou. a incompreensão de cer~-

. rodeou-o afim de acompanhaclo 'a pé los individuos'\·Espero - acrescento~ 
· . até .i Càsa: .Pr~si~ricis>,I, e11trc "'.ivas . - • que este pásso decisivo dQ país se ... 

' ' •... 't{s'f<!'rorrrtfü> ~n'lfs..~ '~~~,,dadow~eló=.eam-mh~a½usti~·~ " ..,, ' '-~ 
bará · 'de declarm;: ''A pátriá tem 11c,. 6iâl, que· em forma :tão clãra, nos as .. 
cP.ssariamente que levantar-,se, ·como sinaJ.;;1 a inspirç1.ção cristã · <lo Codig:> 
um imenso espírito t1,1telar, sobre uma do Trabalho"·, · 

· · · · ·r· ,Jlatat.orm.a de J·uslie_,.a cristã". Este Cod. igo é a expressão legíslati .. 
r:azistas fàrdacfos COlll O uniforme . •C:Q ··rµirtus .cÔn.ser.vct eum et YlVl lC€t eum 
riartido, e m.andoü · fechar durante>a ct -boatmn.Jaciat eum in terra et non O Cqúgressp de, Costa Rica iniciou vá. das ~efor;11as aprovadas rece?tP;-
IJermancnc. i.a de Hitlei· 

0 
museu do va-," tt;adat· eum ín animàm 'inímicorun1 a discussão. parlamentar acerca do 11;ente, ~ara mcorpor~r 11a Constitui~ 

· · eiu. s".·.,. Codi"o de Trabalho "uma das mais .. çao Nacional um capitulo .de Garan-
ticano. . ,, . · .. ' · . · · · · " tias Sociais, inspiradas nas encíclicas 

Hoje, a cruz inimiga dade. Cristo in- ===================================== papais sobre o assunto. · Mediante. o 

~~;#1~~€~~5'#!1~ SOBRE V INFRA A l É NAS f l l l P l NAS 1 ~]fk~·;i:::~:~~ 
:'>é· crimes cuja. simples iddp. nos enche . · "Meu espirito faojrdo na discipli-
dce hôrrc. O· que não se pode receiar de ó Noticioso Católico I11tertÍ:aciJna1 pÍ1~ celebração, O coro do hino do Congres- Ra de um . cristianismo profunda-
inimigos já vencidos, expostos ·a todos bl!c~ :cjfu Ulll 'de seus ultimas numeros OS so manifestava essa esperança ~ can· Ynenté. sentido e lealmente praticado 
os desesperos do ódio? . . .-seguintes .trechos de .um artigo 'escrito tar: "Vinde povos do oriente! Nações - foi a ·rvrcnsagem Presidencial · 

Mas Deus protege Sua !greja e Seu· .. · pelo 'li.· J>. Lino F. Banayar, S. · J ., em todas, Yiudc ! Em arroubos de Fê ar- me diz com vozes. claras que ao pa-
Vig~rio, e nada poderão os adversárfos ·"Jesult Missloí1s", dé Nova Yori,. dente, a Deus Hóstia beindizcr/' 1 1 · 
'" c·o·u· tra ·.ercs'' se levantar "terrível co- ... Eín··. F'e,·e·1·e·1r·o· ·co111Am· o1·ou-.·º.., ·o· <1ui11- trocinar a egis ação social, da qual __ . " ~- "Porem essa fervente esperança con- · forma parte medular · o Codigo de 
mo um exército em' ordem de batalha'' · . to :· a·n· ivers"':1·0 d. o XX.·· XIII c.on2:rcsso ,•crteu-se em·uma 1·11t1·1na inquietude em T b Jh b · . - ~ ra a o, 'estou· contri uindo para 
Nossa Senhora Auxlliado:J, que .em Le- Eúêaristico Internacional, realizado em face às sombrias perspectivas da tra- dar fund~mêntos solidos à paz e à. 
panto apareceu _aos· Turcos e os dissi- Manilha em. 1937. Isso dá luga.r a que gcdia do Pacifico. Os invasores não vie- tr'ariquilidade, que todos ·devemos de-

. pou aterrorizados; .se ciestaéii.t.e uma ,,à mais. o labor mis- rlim prec~amentc render homenagens, sejar para nossa pequena Pátria.· 
Como 'nos recomenda a Litw·gia:· sfonario l<ivado.ii: .cabo pela Igreja Ca- mas sim destruir. Estão. procurando pa- Com absoluta firmeza creio, que não 

··oremus pro Pontifice nastro Pio; Do.- tól:ca Úàir FiÍip!nas. · g. nízar um povo que esperava compar- hv razão para que se sinta ameaçado 
ºNe,, ocasião desse congresso chegou- tilhar com eles, a!gQ de maior transc·e- algum. bem costariquense por .este 

A VIDA OE UM SACERDOTE EM UM 
CAMPO UE CONCENTRACÃO NAZISTA 

se à ci;er que essas ilhas seriam .uma dencia que uma "Liga de prosperidade conjunto de disposições claras, huma-
fii,me obra avançàda do cat0Úcisri10 no mutua". Estão tratàndo de arràncar a nas e nítidas, que não são mais .que o 
·Extremo Oriente, como um centro mis- fé cristã de um p:ivo que esperava apro- resultado de um largo · e cuidados.o 
.sionario do qual Sá.iriam. os missionários xima-los dela, .por meio da unidade de estudo da 1·ealidade nacional, e de uín 
pira ·evange!Ísar as terras. c!l·cµnvisi- uma mesma fé, vinculo m'ail; duradou- afã de· harmonizar· em forma 1'ázoa-
11h.as. Essa convicção foi o peri'sa1nento ro que a indesejavel t·elaçií.o da "Azia vel os justos interesses das diversas 
dcimini!.rite das mais ,destacadas perso- pa1't, os aziaticos". 'porem/ conseguirão . classes sociais que integram nossa na- · 
nalidades qt1c. assistiam. a eS$a grande tira.r aos filipinos, sua fé? Vale a pena cionalidàde. 

demonstrar que i~o' jamais acontecerá." "Sinto, senhores deputados, que 

O pri.,,1011ciro n.0 203 da Gestapo, co
)1hecido por ·Jean Rousseau ou Jacques 
Vcrncuil ·- na vcrdado o magro sacer
dote Pierre Gou.be. intelectual francês, 
ex-diretor do Instituto Católico de Ar
tes e Ofícios. Escola · de Engenharia de 
Lillc, na França contou uma som
bria ·história da crueldade da ocstapo 
no campo civil de· concentração cm Bre_; 
endonk, Béfgica. · 

O. Padre Ooubc. depois. de um verão 
passado cm .Breendonk, foi removido pa
ra uma prisão e1n Bruxelas e fuglu no · 
outono· de í941 para a Aigéria. Africa, 
onde, sob. vários nomes supostos. se <'S

condeu até que. as forças norte-a:nc :-:
·carias · ocuparam o pa.ís em novembro 
do a·1ío passado-
, Vestindo o uniforme de capitão do 
Corpo .Aéreo Fmncês (é capelão nessa 
'fôrça milit;i.r). o Paclre Qoubc dirigiu 
ontem a palavra a 250 pessoas num ai~ 
môço na sede do Conselho de coordena
ção das 'aocicdades' de Socorro Francc
Sf\S, em Nova York. 

PRESO EM 1941 

A Gestapo entrou .no quarto do Pa
'dre Goube cm Lille às 9 horas do dia 
21 de janeiro de 1941 · e ligou o 1;áâio. 
Queriam saber se êle estivera ouvindo. 
uma irradiação aliada. Estivera .. mas· de
pois .. tinha rodado "dia!?' . para uma 
estação de. Frankfurt, Alemanha. Mes
mo assim, puseram-no na prisão. de · 
Lille. juntamente com um francês de 18 
ar:os e um escossês de 21, que se re

·vezavam rui. janela·. da cela afim dtl po
derem . respirar um pouco de ar fresco. 

.A 17 de março, o Padre Goube foi Ie
vr.do, juntamente com três judeus e · 
dÔi.~ poloneses. pa1·a o campo de con-

. centração de Breendonk. o Sacerdote 
francês pesa agora · 67 quilos, , mas ao 
deixar Bl'eendonk pesava 46. 

A vida m Breendonk .começava .às ·4· 
hora.\: da manhã: com i.llll pequeno almo
ço compcsto de meio ·,ão C um'a ci1icara 
dC' · uma bebida que o Padre Ooube disse 

ser feita ele bolotas torradas.· Almoça
vam uma tijela de sopa. às 14 horas é às 
rn jantavam uma chícara: de .café . e o 
resto do pão do pequeno almoço, no 
caso de não o terem. comido· todo. 

Entre a.~ refeições, tra,balliavam. ES'!e 
-lrabalho consistia em deitar abaixo, apa~ 
rentemente pedra ·por pedra. a. fortaleza 
de Breendonl, .situada dentro 'do cam
po. Os uumeros dos trabalhadores ·me
ti.os diligentes eram anoto.dos pelos guar
das da Gestapo. Em vez do prato · de 
sopa · às 14 horas, . estes . trabalhadores 
mais vagarosos er.ám obrigados a ficar 
de cócoras e de brâ.ços estendidos segu
rando um machado. Quando as mãos 
tremiam, t1111a .se1itinela batia-lhes com 
uma va.r11-. 

CASTIGADOS ·POR CAUSA DA 
RUSSIA 

Quando a Russia' . entrou na guerra 
contra a. Alemanha, Padre .. O<>ube pisse 
que os sub-oficiais do- campo expandiam 
seu descontentamento íorçando .. os . pri~ 
,:oneiros. a andar• de rastr()s,.a.os grupos,. 

• à, voltá' do pátco. interno do forte:. Aque
les que 1ião caminhavam .depressa .eram 
castigados coin fuzis. . · 

Padl'e Goube não conta como come
guiu · fugir cta.-.prlsão • de ·Bruxelas, com 

. receio éie represãlias cóntta aqueles qÜe 
o ajudaram. Mas revelou .. que· parte,. de{ 
seu disfarce consistia num . bigode de. 
pontinhas do seu cabelo coladâs ·no lá· 
bio superior com cola . de selos. 

Danificada a,.Catedral de Milão 
. ·Foram bastante grandes os . danós so
fríclos pela :catedral de Milão, dumnte 
os bombardeios ingleses .. A esthtturiL da 
C:i,tedral foi tão abalada; que se torna. 
temerario eútrar no tê1nplo. . 
. Ao i::Óntrarfo '· das outras Câtcdrais ·e
xistentes no mundo, a de Milão não pos
sue' to,:rés; tendo,. pomri irtumeros ca
pitei.s,'· n!ls mais va.diadas alturas, cada 
um dzles eÍ'leimado por uma esta.tua. o 
grande ca,piwl, 'cjue sustenta un1a ima
gem da Vil·gein. Santíssima, titular da
quela Catedra\, continua fir1ne,' ao passo, 
que· varios outros desabaram. 

A fachada da. Catedràl foi · atingida 
por inumeros estilhaços, tendo as portas 
principais ·sido arruinadas irrepar;tvel
ménte. Lavrou no coro um vio!énto iti
cendio, ficando beín danificado o gran
de otgão. Se bem· ciue multas · janelas -te
nham· voado em pedaços, ~la deslocação 
de ar, pi·ocluzidà pelas granadas, muitos 
dos vitrais -foram salvos, porque 'ante
rioi·mente haviam sido recolhidos a lu
gar seguro. 

Varias·, outras Igrejas da ... cidàde de· Mi
lão foram gra.vemeritc. 'danificada~. en
t,;e. elas as·. Basil!Cali. de Sarito Ambrosio 
e de Jeiús Nazareno. Um incendio de
vorou a · Secretaria 'da · Arquidiocese. A 
biblioteca. Ambrosiana e o · Palaci~ Ar
q·:.idfocesatfo', foram parcialmente des-

.. truldos . peio. · fogo. _Ao . todo foram des-Fa le cimento ·do Pe Ludovico truidas . ou gràveménte danificadas 43 
igrejas, 15 ·casás paroquiai.s; 30 casas re-

Kaulin_ a ligiosas •. inclusive o ·Instituto Coto!engo, 
ó onde· ~ràrn regularmente atendidos 1.200 

CAMPINAS, (ASAPRESS) - Faleceu enfermos. . ... · 
nesta cidade, ó Revmo. Padre Ltidov!co · A imprensa itàlbtna, principalmente a 
Kauling, antigo colaborador de ·diversos· das cidades de: Roma., Genova; Turim 
jomais e revistas do pais, professor cio . e Mllão;: não poJÍde deixar de tributar 
Sehünario Diocesáno e ·.da. Fáculdâde. de g1·a1-Í(les_ elogios aos abnegados- Sacerdo
F'Úosofia,, Ciencias e Letras de campinas. tes a Rellgiooos, _que, a.uxUia.ralll n.aterial 
o exf.;into era natural de W'insen/'ria/ e ·espiritualmenre··,as- vitimas dos bom-. 
Holanda, · • - bardéi~~,, · · 

'"Em nenhuma cpoca de. sua historia, vivemos em pleno seculo vinte, numa 
desde a revolução filipina, .a Igreja al- epoca em que se concebe a palavra 
cançou. nas ilha-s maior desenvolvimen- Patria .como ·sinonimo de uma -grande 
to. que dep0is do Congresso Eucaris- realidade humana, e não ,como uma 
tico de Manilha. Este fato era· notorio simples ·abstração jurídica ou como um 
para os que a.guardavam com interesse 
o progresso da fé. Realmente fora ope
rado num renascimento católico. E esse 
ressurgimento, o que é mais notavel, 
ocorreu entre a _juventude nativa, Ur;:a 
manifestação · típica de tal movimento 
religioso juv.enil foi a fundação . de. en
tidades constituídas por jovens que, va
lendo-se de todos os il1eios mo.is mo-· 
demos. de propaganda (o radio por 
exemplo). desenvolveram um eficaz pla
llJ de apostolado, co!abcirando · com a 
Hbrarquia na difusão e ensino da dou
trina cristã. Essa foi · a origem da Ação 
Católica nas Filipinas." 

"Em certa ocasião os Bispos solicita
ram voluntarios para a instrução ca
tcqµísta. na-s escolas publicas. Jo·cms de 
ambOs os sexos, provenientes_,_de colegíos 
ca.tólica, scminarios e da Liga de Se
nhoras Católicas. responderam em gran
de numero e imediatamente ao chama~ 
do. segundo demonst,r!J. o "memora.n
dum" para 1937 da· Secretarià da Ins
trução Publica, as aulas de religião to- , 
ram dada-s em 817 escola.s, com uma 
assistencia de 187.089 al~nos. Se bem 
que essas cifra.s resultem um tanto pe
quenas. se forem comparadas com o 11u
mero de escolas publicas e de ei;colares, 
resultam. entretanto. num índice conso
lador com referencia ao trabalho que 
realiza a Juvenhtde leiga para desen
volver o catollcismo em sua patrla." 

"Durante a. invasão a Influencia e 
o prestigio da Igreja mantiveram-se a 
altura de sua grandeza. Basta r~zer que 
oi, l:!a .. rdotes ca.tó!icos foram cont!nual· 
mente citados l!à-s J:lOticlas . de guerra, 
entre os heroes, que se iistiguiràm por 
seu valor. É interessante acentuar que 
mu.ltos Sacerdotes prestavam asslsten
cia. espiritual aos soldados filipÍllos, ca.
tólicos ~a, sua totalidade,'~ 

d.os tantos recursos · de carater retorico. 
Os h()me11s sabem agora, por amarga 
experienc\;l de seculos, que não pode 
haver convivencia e harmonia dentro 
do cáos · iÚridico dassico, pois hoje em 
dia não nos podemos limitar. a procla
mar, em forma verborragiea, a ·Iiber- . 
dade; a igualdade e a fraternidade. se
não que devemos evitar, mediante , a 
defesa efetiva das classes desampara
das da sociedade, que esses principias 
se convertam unicamente em patri• 
monio dos poucos que tem a potencia 
economica e o consequente poder · de 

. domiriar... . • ... 
"A verdadeira· democracia é aquela 

cjue PÇ>Ssue conteudo economico, que 
dá oportunidade a todos para elevar-. 
s~ com seu proprio esforço, e que· 
examina as necessidades de cada um 
de acordo com sua realidade parti
cular. 

"A Patria tem necessat'iamente que 
se levantar como um espírito tutelar, 
sobre uma plataforma de justiça cris
tã, cóncluiu o . Presidente Calderon 
Guaidia. · ' · ' 

as CATOLICDS EQUATORIANOS 
E AS OBRAS BENEFICENTES 
O .comité dos c11-va.Jheiros catol!cos 

nomeado por ocasir." das sdlenidades dá 
Coroação Çanonica de Nossa senhora 
de· Quinche, distribuiu, . depois de con
cluldas as brilhantes solenidades. os. sa.lw 
dos dos fundos. recolhidos, a diversas as• 
soc!a'ções de caridade. Foram favoreci .. 
dos o Leprosa.rio Verde, o re.5taurante 
infantl! .São Carlos; o Asilo de São ·Vi..; 
cente'. o Oratorio Salesiano e o AsUQ !los 
I.nvalidos de Santa Madalena, 
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EXP2D1ENTE 

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
Rua do Semi!lario N.º 199 -:o:- Telefone 4-0931 

Caixa Postal, 147-A ! 

ASSINATURAS 

..................................... , •.. €i:$ . 25Jl0 
. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~-· 

Ano (Todo o Brasil) 
Aereo (Norte e Sul) 
Extetior 
N111ueto av.~l~~--_.····:··-,, ................................... ; .. : 

• ' • -· '9 o t ! o to, 0 , , , , 0 0 , , , , , , , • 0 0 0 , 0 , ., 0 ·' 0 ••• ., , , 0 

•C f> 250,'00 
.· u ·~:50.00 

0.40 
1,00 N ci1:ncro' atrazado ..................... ' ..... -............... . 

Rogamos aos nossos assínan,tes comunicarem a mudança de. seus --ende
.reços para a Caixa Postal 147-A 

SUCURSAL NO RIO; ._ Agencia noticiosa. Sul /\nwricana 1' Asaprcss" · 
Rua S. José N.0 4!J - Fones: 22-4375 e 42-6637 

R- .E P R E S E N T A rj T. E S 

AL,'\GOAS (M';,.ceió), Hildebrando Farias Lobo 
AMAZONAS (Manaus), Clovis Barbosa 
BAíA (S;;ct•11ador), Guiovaldo Monteiro de Alrncid.J 
CEARA (Fortaleza), Vanda Rita Othon Sidou · 
MATO GROSSO (Campo Grande), Esco.bar Filho - _(Cuiaba). · A_lcl Pe.; . 

reira Lima 
Dl.:õTRil'O fEDERAL (Rio de Janeiro) Antonio Joaquim da Fonseca 
~SPIRITO SANTO (Vitória). Genebald~ Rosas 
GOIAZ (Goiania). ,José Bitencourt 
.MARANHÃO (São Luiz), José de Ribamar· l'inh<'irn . 
MINAS GF.RAIS (Belo Horizonte); Hugo Vieira - (Ubcraba), Quinti-

. !bano Jardim 
. PARA <Belém), Laure~lino Soares 

PARANA (Curitiba), Haroldo Fari0 - (Parana;;uá), Jcffc.Úon Costa 
PARA!BA .(João Pessoa), José Leal .Ramos 
PERNAMBUCO (Recife). F.ugenio Coimbra Junior 
RIO GRANDE DO SUL (Portn Alegre). Aparic-io Viana Silva, . ..,.. (Livra

mento), Tte. Erasmo Nas<'<'nles - (Santa Maria),.Ci1nuto ri.ores 
- (Urui:ruaiana). Mario Pinto .. · _: · .. · · 

ESTADO DO RIO DE J Al\:F.I~O /Campo~) SilviCl Cardorn Tavares, 
SANTA CATARINA fflorianopolis). Renato Rocha GütUer'rb:º' . ..;.,. 

· (J.oinvile), Heleodoro Moreira Gonçaives 
SERGIPE (Aracaiü). Carlos Garcia 
TERRITORIO DO ACRE (Rio Br;inco). WUson Aguiar 
R!O GRANDE DO NORTF <Natal) Rivaldo Pinheiro · 1 ., 

SA.0 PAULO (São Paulo). Redacão e A<lministrndio - (Campinas), 'Vi-
. ~ente Paulo Pires Rarroso - !Santos). R<>inaldo Cruz - (Bra
. gança), Jaime S. Cintra· - <r.arhneira l, Othon li'. Barbosi, -

(Catanduva), João Curi - (]f:ih?rá) Antonio Li~bôa Gonçalves 
- (ltapeva), Leonida~ Rodri!!UE'• Carvalho - (l,orE>nal· Paulo 
Wilson Canetieri - (Mogí das Crmt'sl Francisco M P.ires -
(Piquete), Luiz Vieira Soares - /Pii-ait1·l Lt1i2 Duart<' ~ (Rio 
Claro)·,. Pedro Pucci - ( Rb Preto). SPbastiÃ<l . F. Pereira . -
(Salto de Piraporn), Alfredo Alve~ Pe1rfra - _(Santosl. C_asa AI• 
berto - (São Migu"'I Arcanjo). Val<lnnlirn Brisola - (Sorocaba), 
Prof. Luiz A. Maí-ins - (Taquaril. R:rotides Pires - ([1:pêl José 
R.9meu Cezar - (Garc;al, Prof F.stevam Serafim - (Bernardino 
de Campos). Cabo Benedito D. Pereil'~ - (Guarulhos), P.e. Vi-

. · gario - _íBébednurn l, Congrpg;,çãn Mariana. 
MOGI DAS CRUZES, João Faria - Anosto!ado d~ Bôa Imprensa 

ANUNCIOS: PEÇAM TABELA, . SEM COMPROMISSO 

Não publicamos colaboração de pessoas extranhas ao nossq · Q\.lõ:Ídro 
de redatores. 

O LEGIONARIO fom o maximo prazer em receber visitas às h:1sla.lações 
de sua redação e oficinas, mas pede qÚe as mesmas não sejam. fefü~s .nas 

2.as, 3.as e 5.as [eiras, por exigências do serviço'. 

COMENT.ANDO • e • 

O SONETO E A EMENDA 

.-:Jm ·homeni se fecha ·,num escritorio, 
-' ,,,: ·· consulta, estaÚ~ticas. compulsa dados 

.tecnicos, e, depois, traça o plano de 
,u~- sociedade. F'eho isto, aplic;, vs
.tc plano " uma sociedade real. con
-{;reta, viva; · quer dizer, este homLrn 
põe _tal sociedade num leito <lo Pro
custo, pendura a comunidade num 
csbide adrede p1·eparad6. espeta a co
letividade num ei;;qucma· cerebrino. 
Toda a imensa polifoímia da vida so-

, : . cial, a incomensuravel policromia do 
espirita humano, a abundancia íccun-

. da dos "imponderaveis" que se vie
ram acumula.ndo através dos seculos 
e que condicionam a vida dos povos,. 
dando-lhe sentido, sabor, alma. den
sidade ·humana. ludo isto será impie
dosamente podado. pará cabei: na bi
tola ·gcàmetrica, na forma qua<lradi
nha do .raciocínio . tec11ico. elabora
do pelo demiurgo de gabinete. 

Pascal distinguiu dois tipos de espí
rito: o espirita geometrico e o "es
prit de finessé" ( esta expressão não se 
traduz); . Ora, o .. espirito gcometrico 
é radicalmente in('apa2. de perceber a 
realidade subtil dos "impondernveis", 
i-ealidade transcendent.e, profunda, in
tertsa. riqulsslma. que se expande 
alem das formulas. dos teoremas e 
dos ped;inlismos. numa fecundação ín~ 
cessante e variada; só o "esprit de 
fincsse'~- com sua plasticidade, com sua 

_penetração, com sua exuberancia, com 
seu tato, pode ing.ressar no arcano 
luminosà desta· especie de· realidades. 
O cspirito geometí-ico sacrifica a or
dem· profunda e interior da. inteligcn-

. eia à regularidade slmetrica das su
perficies; ao organismo vivo, embo-
1·a sujeito à conupção e à deformi
dade. substiti.!e a mumia, impassível 
incorruptivel, ~nei-te. 

Alguma coisa deste cspiriCo · de geo
metria entrou na obrigatoria mudança 

· de nomes de muitas cidades brasilei
ras, que acaba de ser noticiada, e 
com que o Conselho Nacional de Geo
grafia pretende eliminar duplicidades, 
comp!icaçlies, .. prolixidades e outras 
verrugas da epiderme nacional. Acha
mos que o interesse ulilitario hão deve 
dominar absolutamente a· questão, que, 

· afinal· de contas, nem ao menos é 
uma questão; todos os países de gran
de extensão territorial têm varias ci
dades com o 01esmo nome. que. para 

·sé diferenciarem entre si. juntam com-
. plementos mà1s ou menos longos. 

A PERS EGUIÇiO ·. NAZ.IStA AOS 
SAGERDOTES 

n1ão. 

Os nazistas. continua_ndo suas pcrse- ' 
guiçõcs contras os sacerdotes católicus 
belgas. exerccin scbre os nesmos vlgi!an
cia cada vez mals ,:evera Um pa'dre foi 
detido pai' t'l,zcr uma "Ci-uzada pela 
E:ucaristia ". cuja~ t·cuniõrs eram fre
:iuenladas por crianças de 8 a 12 anos, 
.·odos o~ sacerdotes de La Ca;Jamine fÇ>• 
rnm. tambem. ,detidos .. O jornal patrio• 
Cico clandestino que deu essa& notléíaa 
confirmou. o falecimP.nto, no . campa de 
conccntraçfv, de Dachau, do veino paro• 
co de Henri Chapelle. O numero de sa-' 
cerdotcs ca•óllcoi; atualmente presos em 
Dachau exl'edc a 3.000 ~ càlcula-se que 
· .500 1xisiondros morreram de fome ou 
er. corncquencla d~s maus trato~, d11• 
rantt. o..~ ultimos meses. 

Consagrado um cantão, sulço 
ao coração lmaculad~ de_ ~aria 

Scgnn,lo info1·mnçõe::; procedeu_. 
U·s ele Friburgo, tra11~111ilidns pela 
ag·t·ncia de <<~oticias Catolicas», ·o 
Con~cl ho ele Estado do Cail(ão de 
F'rilrnrg;o recebeu uma carta do· E· 
minentissimo Cardeal Luigi l\Ja.' 
g-liouc, ScCJ'('tario rio E;,fado' de. s; 
S. o Papa Pio Xll, :transmitindo 
as fclicila~ões rlo Suri10 Pontifica 
às autprida<fos do C,intí.io, pelo fa~ 
to de Cjlle essa região sµ(~a foi of'i
(cial mcn_l e consngrada· .ao Coração 
lmaculàtlo de l\Iaiia,. ·· 

LlaR E. f'RUPAGAR ~ 

•'LEGIONARIO" 
a DEVER DE JOCOS 

OS C A T O t. I.C OS 

.... ::., 
\:.-.:;. . < Plinio Corrêa de Oliveira 

, , ,;'.• •\.:• ,:,·.a~·. ,:,_._-, ·:~::1,~·-·_;~ .. •:~·:· 

... : :~ã,ii'~;~el'ta Justó q-ue,·.'J~fre,::~ii. h1ú.mcrM ·m·anlfestA; · <fos à tgfeja, ·Em sam~ :éostumá'lstti •11er·exagerado a -tat- .. ~. ·· '' 
ções ·(le,. pe-zar- suscitadas em,-tottàs, às alasse"s sociais· e . ponto, que ha· totl'a- uma série 'de pésso<is quê acham, que 

ie.m _t,6dos·. os ,setores ,da. oplni~o '.,pú~J ;c,(pelo s:fe_s~pàréci.' "sem· barulho rião ºli'a~-~~)vtlçâ•t'./1!: )ilfo. póli';a :elas um \ê'r:_ · 
P.- · Valentim /... de_·_· Maria·, . C •. M.:: F. 

-1::V-~lento trágico e Inesperado de'oôm JosiGasp~(de-iAfon• oadeiro \'dogma", profess'aiiõ' qú(ç{~·om muito maior 'ên~, 
il_eca e Silva, .0 LEGI_ÔN('IRIO; lleix_asse. ~as~~_r;-_s,el'iJ JÚ):f'' ,tusiasm~, que este í>Utro, :dogma· verdadeito,_e. não fafi;o, . AS'i'REDIÇõES·DE ·JACINTA ·MARTO· Não esqitec~mos· a páfavrà 'a'.o divino 
com_entãrio. da redação, q falecimento: de Mcmsénhor, Ai.,_: .;que ent~tanto passam· sob' síl'ênció oônst..-àngido e enver-· ··'E. os ACON'l'EClME!J\l'I'OS DOS·· · Salvàdor, quané!o' chórou sobhi à dda-

b~rto_P~~ueno_ ,. Com -~.f.~lto; o __ .. _de_s_'._ilp_··âre_ e irri_ eií~ê[_-,Ai )lus,t __ .l'e_·,· .. _.·.j __ 1_onh __ ado!_, "for_),.·.'_d,.~.ª---·~_:,1_·!!_ -,._r,· __ e __ J.'1! · ,·_n_'.a_· __ o'._-~-ª--ª. aiv __ à_·_ç_._ã __ o"_. "'·_onsenhor .s-ossos DlAS de de Jerusalém: "Ah; s-!l a6'·11lenos nes-
s ,. '"" · - · · tê ·d1a que a1nda .. 'te · iV·coni-:edido. co-' 

.açer.,ote_ ab_ri_u um ._claro n_ ª .. s,._._fl_lelr_ as de_ no_sso .C_ l_e. _ro,_: q11_e·· : ,A_ lberto Pequm10 .-!I_IJ_·'_ta .. ~a'.. ~~.i.fo .. : (o_ nge. ci'e_·· pert.encer. a esta, __ .. .._Niío .rest11. a men __ or duv!d_ a_ , . que_ a_ ,me-. . - . . e .,, · · · · ., -· · · · · nllecessee · o que ·póiíe• dai;;.te"·:11 paz" ..• 
,Pódern muito bem ser,~ir ·e. medir ?.S que,m~i~ d~ perto . /~rogenle' de ~splrito:s -~~!gare=,, Servi11do a·:eanta Igreja, Ílil'Ú1i. Jacinfà. Marto,. a menor dos' tres . Deus não- ·quer ª' ·mortFdo:·pecador; 
tiyer_am, 'ocasião de_·lhe. a~mirar às relevantes quÍl.lidid;s'.;, C~entregou:se a um campo de apostolado talve:z: obscuro· aós · :::t:4:-i;·i~ff~: .!ã::-·· !~a:J: :::· 'senão qtie ele' s~ -cõ1werta ,.,,, viva; mas 
.e o fecundo labor apó~t'ól_ico. . ... ' .... ~ .... Ôlhos do grancl~'pQblÚ:Ô; certàii'lentê àfanos~ em_extrerno~· .lo,sô di. pi;-ô!ecla. · •.... • . p~í-à'1ssõ; é !.ridisperisafcl'i:jüé o impio 

mas d_oa. mal:i ·meritório$:' 'à. formà"ão ·. de, várÍil_·. s gerá· . ·A .. .H~toiia das. Apri __ r içõçs regista di_. ·•abandone seus pérverscis:;éàfüínhos e se 
~ 'volte pàra. Deus, íónte · de agua.s vivas, 

'çiies .te· Saccrd\)tes; des~I n11dos a 11er )'.o sal da. terra· e a · · vzrsos 'casos de,s.-;e generó; segundo po- · Que uma devoção terri'Lssitn~/lJara. com 
'1 d do'I N t f s e· 1 mpr gQ t de·verfücár•se pelá leitura do lnteres-. ·o·· ·1ma·. ·cu .. ·!ad·o-.:·c··o·'1·a·-'ç·a·o· .,_,.;-e 'Ii1:á'l'1a. seJ'a. o· u.: o mun ' JS&a,. are a es en ra ,·e e u eGo.u:-. '. íia.1itc livro do .P. Lulz, o. da Fonseca, " 

Po.de-se dizer qu,i Monsen·hor Pequeno cómpendl"va ros de prudência; 'serli!'d~de, opei-ósidáde·; paciência, fôrça· · s : ,J.'. "Nossa. Senltr.1ra de FaÚltla," .z.a. · principio e o" peiitioi· Ee~uH, ·· de sah'v.-
"m si as qualidades can1cterístlc;1s' de uma figura 1Je e 1:êlo qµe, tl!l.ve:i:, ~e venham. cÓ11far' algum dia com P,Or• edição· d~ .Editora VOZCll, às paginas 149 . "'(.:ão!"_ . . . ..... 
{Jrande, enverga:lÚra moral e lntelec;tual, Extrem~-m~nta _·· mé.nor, mas que, mesmo as pessoas que,. como -eu, sõ éte e· seguuites. . · · · · · · VI o SANTO PADRE,,. 
&_i_mple ___ ,s __ e afável, se,u_ trato tín_ ha, en __ tr~_t•n_to~_;_uma· ,_.w,at·,n_•.·. oit_f,v_a eonhecerilm ·muito ele sua· ,·Qbra, bem· podem_ Àl~m. desses· exem_ pios_. ali l_liSt,Qriados, · t · I " 

., " " ~ ·nej!i~nos perm!Üdo' consignar aquj. va• Um dia, con a-nos a mesma . l'ID<1, 
ção e mesmo um "qye" de aristocrático. que· ç!elxava ve~ · ilq'Ül.fata:ç; . . rl~ Óutros màis coÍi.diz,ent,es ao eplgra- Lucia, ·fomos passar --~s hÔ1:as ç.a .sesta 
t,1ele uma pessoa .de fina ed1,4caç~o, sempre cônscia da Hoje, quê:os 'Se)'Ílln'ários Cet\tràis estão funcionando fe .. que encabeçá estas Hn11as, ou se)a,. ju!Íto do. PlJÇO_ de 'meus:_pa~:.··, . 
dignidade de seu- Sacerdócio e da nobreza de iltitudos qua --em·:toiÍo Q Br.aiír,. ~en\ ile pc;d~· .m~CÍir ·ª vantagem qUei .. 'relacionados éom, os' acontecimentos da A jacintá sen,toü-se n;a:;;· la_ges Jl0 

di ºd d . . • " . . . . . ·" . . tro·u· x· A e· st,,· medl-'a'' . " . hor_a trài>_ lci!: "Úé atra_vess_ am_ o_s. poço, o F1;ancisco foJ:c~inigÓ_. procurar 
essa gn, a e 1mpoe, Causeur"" intercssant·e· e fluente, w ., "' "' " mel silvcst!'e --na ·sl.Jva duma 'rib1mcelra 

: espírito culto. e pen~trante, senhor de._boa memó.ria. q_ue ·. ,:'_~Í:ttretanto;: nãó. era li todb.s os olhos, que se· afigu, . NA G:UERR'"-. QUff HA DE ·VIR.;', que' ai havia, P8.56ado ··pouco·'/;empo, a, 

a todo momento t1:te faculta."'.a ocasião.de lembrar fatos ·r,lv,{com c1are1:a esta vantagem tiirnn-do' se· deu _início â certa Útta, em Í919 Luc!a de Jesus · Jath1ta chamà''Vor·iniin. · .. 
euriosos e µ;uco conheci.dos, a que estivera direta. ~u .indi· g_~;~de .tarefa. Fpi. preçl$\) per~u~91r, m1.llm~ntar, pl!ldir, fol ter com, a JacintÍI,·. quan(lo esta Já .. - Não viste ô S1tnto,Pa~r~? 
· t · t · · d. · · · · · · · · · · t · · 1 · 

1 
·. · ... • · b · · 1 · .estava:. doente e, encontr~1do-a .senta.ela - Não. · · · · . _·· ·,. re amen e l19a_ o, dava, ao mesmo tempo a 1·mpr•s~ão .,. . oor, emp!)r zar, ur51 r,. p11r;1 c,,e11ar -a ,Q · te{' qua quer coisa, - · · · · · · · · b 

~ ~ "w · · · na. cama, muito.pensativa, perguntou• ·.-'-.Não seicômo·foi;'eu·'vj .o $a to 
uma retid.ão de espírito que estava por assim, dizer .\: flor 'f'inalrriente, o~ grande$ .si:min.\lrlos aí e11tão. E. Já ho)e . lhe eni que estava a pensar. · , Padre tillJJia ca.~ muito -'gi:aiidc, do 
dos olhos claros, firmes, límpidos e serenos. Ao me:itno.o· ii,11guem-ma1s·du,vlda (llle esse csfõrgo terá 'significação .- Na.guerra. que ba. ele vir; Ha de joi:lhos diante de uma mesa: com a.s 
tempo, sentia-se em todo o seu modo de ser u·m horrÍçm . ·cjofin_ltiva. na f_ormaç~o iio11, Sac·e,;do_t!'s de '·tod9 o Brasil. morrer tanta genre e vai quasi toda va.~ mãos no rosto a chorar; fora 6a ca~ 
forte.e pruclenté, afeito acr manêjo de a11suntos conipléxos. ··E,_ -d~ tado est~. esfõ'rçó, ·foi '"magna pari;" Mom;enhor• i·a. o inferno. ~ão de ser arrasadas mui-· . estiva. milit.à g-eíitc _e· uni''.áti.í-avam~Jbe 

tas _casas e nt'ortos muito\S Padres. Olha.· pédras, oútros roitav:ini•lbe ·11:ragas e 
e. deliéados .. , em que ao mesmo tempo se exige a· rJíscrégífo, Alberto .Pequeno, eu voa Í.-ara. 0 céu· e, quando vires de di: iam·llre · muitas .. paJavÍ·a~. tecis. 
·a .. perseverança, a inabalável firmeza de propósitos. E, .. )Fól. portáºt,to'/:r,i!sfo'J~:,,z dó 'E°i<rno, ·'sr:: o. José O asa n,:,itc essa luz que aquela s~nltorà, disse ,,' . Coitadinho do Santo' l'.aÍlie:'temos· que 
_cum efeito, 'pô~ pouco que.' se tra't11:.sé éofri _eie, n_ão: erí{ .. _p;;r d~. -~'º"~~j;_f {_-~11"'.ài dar···ª Mo_ nienhor f>cqµeno ·a .que .. vem.,a.ntes, .foge pa~ l,á tambem, .. 'pedir mui_to· PDÍ' ele>".: '· (,, ., . 
álfic.il. perceber _sob a .dil)creta unlfórmldade-- de 'sJas Mi· tjJnl'l(da_ Sle do Vlgãrt_o. G~ra_l,. qµe ___ pr.epõs à. dlreçiio. .di1S Rel __ i• . ·-·.Não. vê~ .que para li céu nãó. se · .. NbUtra Ócasiã.0/ fomos' 'p;;.~-â;- a lapa 

· . . - . " · · !,)Ode fugJI'? • ·. · , . do -~abeço.-' dtiegados . aV p,rosfrá.mo-1ios 
e capa,; _dos ma!ores entul)iasmos, q·ue porià ao :iervigo .doa . ~iq~a, ,da Arqu·ldloce:ie. Não ha ·coração ·cat61ico que não . · ____ i·,'14ll'llade ·não' l)Ocles, mas não te~ pbr terra a rezar a oração do Anjo. Pas. 
t1.edes sempre corºtézes e sempre .ig·uals, uma alma ardent(I .. reiipel-te e n~o estlme'.flli~!hiênte as Religiosas, Elas .bem nhas mtido, eu no cé11 llel _de ~dir muic sado algum tempo;- a Jacinta ergue-ee e 
sacrossantos ideáis a que se votar.i, toda aq1.11ila lrre~u• m~re~lam que, para·.de!i!i c11ld11r, o' jÓvéni_ Arce,blspo de·. to· po1· ti, pelo Santo Padre, por Po1·- ch11ma por miin- .. 
t,vel resolu;ão de q1Je é capaz: um nordestrno; Di.:em qu·e sfgnasse ·uma .diii!I .primeir_ ·ils .cabeças do_ Çlero !3rasileiro; tug·al, para que a guei;n1, não :venha pa-· - Niíl> ves Ja11tà estÍ-~la,·tantos ca• 

ra cá, e po1· .todos os ,Sa.cer!lotes• Tenl_ 10 miuJws e campos_ cheios· de · g~nte a, a graça nã,o destrói 'a natureza, mas a ele_ va e santifica, Ne· Qta funr-õe·s •xeMc·,.,as Qem· pre· com o tino ~ Quperior · · .. 
· · · · · • ·· -· v s . Y • v ' " · " · .. ' " v · . pena. <le. ti. O Fra11clsco e ·eu varnos· pa- ()ho1'ar,. com· fôn1e, e nii,o· tem 'nada pa-

Tive ocasi,üo 'd_e m_ o~trar, certa vez, c.om<;> D9;,, Oua_ rt'" .. · vl_são elas- cols. as, a seau_ran"a e a_ ,firmez~ peculiares,· a , t I f' i ha p· dl ., · · .· · · "' ,. -s " ra. o ceu e u va s 1car :sos rt • . e 1·~. comer. . . . , .. . 
l;eopo:_do e &jv.a soube pôr ao serviço ·de seu apo11tolad?,.c· morte velu colhiir Moni;enhor ·Peq11.!'no, E,. com isto, a a. Jlj'osra Senhora para te levar tambeni E o Santo 'Padre numa •Igre~ tlia1Jtl' 
engrande.cidas- e valo,i:isadas ao infinito pela graça de_· f!irejá · pertleu .Úm;i dl!. suas. flgl.lràs mais. ilustres no par11. o céu mas Ela; quer que· _cá fi- do Imaculado Co1·ação de l\>lari.l a rc.zar? 
'Deus,~ as quallda_des· típicas do verdadeiro pauUetâ, ·do· 1:!rc1sll. : ·, · · qucs 11111ls a_lg-um tempo. Quando vier E tanta- gente a 1·c~ar c-om Ele? Pas~a:. 

1 · .a. guerra. não tenhas medo, no céu cu dos a.Igm1s dias perguJi.tou-.irie: Possa 
'.ve ha .e rija têmpera., Monsenhor Alberto Teixeira Peque, . * veço JIOr ·ti. · dfzcr que vi O sai:ito .Í>àciré ·a toda. 
no serviu as. caus;is a q~e se .dedicou éonÍ ·o entÚ1_Íasiry~, '* ·>t> Em carta escrita. ao Senhor Bispo de gente? . . ... -'.; .,· ... 

a perseverançR, o ardor e o empenho com que UI!\ ardente .. üJslr~, Mo11's,~ríh91'_ Pcqµeno·· o .foj certamente pelo Lerln..en1 Junho de '1938,. comentando -Não. Não ves que isscfià.11:tiarte de, 
· norde_ stino; 'feito hon-iêm_ de_._· Igreja _e d'plomatt pod~r,_·a fatos ·da vida ,cje Jacinta, dizia, textual~. ~cgl'edo? Que _po1: .:ti __ Jogo _se_ descobria? 

vu.lto de 1Seus ·ser.vlç,:,s; ·Havia nele, ·entretanto, ·uma c_erta. - mente a ·Irmã Mari(l Luciii. de Jesus: . · · "'-.. E_ sta bem_·. ,._· __ ent_M.· l)ã.l)_._(Jigo _n_ a_ /la." 
se_rvi-las. E os fato:i_ rnostrà_ram q __ ue_· esse s. er. \li"o.: foi. " · .. · .. 't · - .,.·,, $ ·;., · · h · ·. · t · · - · · ,., , · 

.. "• . iw:ers,.q.,~_ara com os pre, os pu.,, co ·"<: recon ec1men o ·« A Jacinta, Impressionava-se muito comunicação c~l~te, :V~ão.··dp futu• 
piaon!fic_o. ;F' !Sua:11- pbras, Parece qJJe a Provid'ênci'a. i-espeifou este · .com.e algumas. coisas reveladas no se~ ro, ou ,simples preocuiiação . du1n pm-

* '·* :k 

. · ,96-~to,,.'te.v~ndo.rO,•P.Ara' a. ,~tornidad-e :-no.: ;jjrande sulco em· · gredo, e .com · o .seu. grande l,!.mor ·'.a.a' ' samentp a 'prende~lll- fortemente?,,. 
.· . f I b HII ti . . fl . d P .. 1 . f 1 'Santo Padre.~ aos peca.dores, dlzla mt1i~ . Pouc; ~~11@: áé: il; pa~i, L1i:iôit. num 

(JUe·'sie: o a- r ;m ss1ma:- {lu,a. e·. re ~do ·que .o .. twve:r.E$:. . desses momentos. em. que ,eii ·parecia 
. 1 ,· · Dom Jo·se, o·'Srii'sii' foté'lro, .dê ·110.rte a sul, pranteou .,_ Coltadinlro de Santo radi·e! abatida ·pela saudade, dissc•llle: não t~-

Entre tantas e tão assi11a1aJàs realiz.içõ1?1/ em· qúe $ÕÓre :o esquife :ci;Jà;~m :~:'Jnfór.tlÍ~~do ·,.;;~~ebispo, CoM ,, :.-=- Tenho. muita pena dos pecadores, _nllàs pena de e:u nã() lr 'co~t'igo; é pou~ 
Monaenhor Alberto Pequeno coopêf:Oti etn proi' d~ eantil J~t,o,: ~Olfl~ 11eria'-~liá~-J11~jri:meM~n11tural, a mort'e ~e. I)~. ela- vive,sse .agora. eui que est;i,s CO-,tempo; podes p~a;J() /l,. pensar em 

_. lareja; seria necessário destaca'r urri'a; àunifiéaçã~ -d~s-si; . Monsen_hor Pequeno,nãP: deu,rugar.::a,q1.1é se patenteasiur- coulias estão tão 'Perto, de .se realizar, Nossa .senhora, em No~sõ.: $.eri1ior' e a 
mih.ários, leváda a citbo pe.lo Santo Padre .Pio X'l, todo O ~é;ar que' õf~tlVlfmeritê''cáus'tfü;· e que se' 'veria te~ . quanto :se imprc:;sionàrlal- -Se o ·.mundo d~r ·multa& vezes .essas Ílafavras que 

. . . · . . · · . · conhtces.5e, o n10mento da graça qúe gostas tanto: Me1/ Deµ$' e\/' yos amo, 
Para os espíritos lev:anos, as obras· de superflçie . sid?,.101en110, sê ~le'\hauvtÍil!le f<1{écid9 :em ~11tras .c.lrclins• ·. ainda 'füe, é: concedido; e fl2esse pent- Imaculado Co1;açã-0 de .túá1:iài~:;cfuce co~ 

parece111 sempre as mais importantes, ·o~andes ';~t;fi;t,;_'.'. ,ta~çlà;;·•_'!(le s~·: fó:Í, ,,p,oJp~,.:rT!,<,?4$Í,4..~tnel),te, :sÚvlndo, M"i, tencia! ração de Ma.ria etc.'' ... ··. _· . . -
c·as, nJimeros e_ mais n_lÍiTJerós, ·construções. de vulto,' mo.Vi• . C~f'.t~m~~te, seu_s méf'itQJS· receb~.ràm ~, devida reeompcnsa . .llÍ ln_ter!)retando Q·_.se!ltJr d~ Jacin~a,. , Isto sírn,, mpo1Ídeu (:om viv11cldade, 
mentos'de massa: eis .os únió~s grí!nd.es ~e~;içoa p;~ta• 'c1a's llJào:;-'de Deua ... · . ,formulava a. mesm!I, _Innii l,ucia, cheia_ 11ão me ca,nsa1:el nunca., de dize,lo at!S 

• · OFICINAS , • 
·• ·· l'ROPíUAS : .. ·:~ 

Vnieo11 C'óUce~sion'ilrioí dos' AFA M'l• 
. t>õà tel()gio~ --~ Y L E. C- '.t-a'l ·• . 
. . .. . .,, ·~ . '. - ' '., - . . .. · . . . . . 

de fel'Vúl' .-este VOlo arde11te; Jj.lOl'rCr e J1ei <lo canta-lo m1Íi~s \'CZCS 

· ·. "0:,.-alá CjUe_. a, . SWI, .. l°eCOltU!~~ão, de lJ(l C!:U; 
pedire!ll vel,o .. Sanlo<.l>llflre e, ~los Sa

-, cer~~~s, ,seja, 011vida, e 1;10s!;1, ,~m pra#
• e.a .. eDl: ·todos ,111,~can~ !'.lll -~ra ''. • . 

_,_,, ,-1\:,;.à,joi .. ~jjÇ('14çJ]B,.,,)'~~,i\te, m-~is 
,_;_1,1.divfu,hada.. do que- couMclda,. n11; Cova. 

·1fa Iria, ne. ,.F'atima, em· Portug11,l e nó 
mundo. inteiro, . 0,5 !YJ.tlS -P.~t=cgri.iio,-;,. ao 
verem a . deser9ão. de. ulguus · católfoos' e 
outras nações, cóntlnuam a lilevar ao 
cé.u .. a· sua ... pi:ece ardente; 

Nossa Senhora i.dç F4Üma ai,ençoai 
o _P~~- . " .. 

MAS SE· N,i.O SE EMENDARÉl\l, 
VlRA O ·CASTIGO 

O ÇASTIGQ DO ç~µ . 
; ... .Pa.;; 1PPi~-'~1!_t;1:,~fl;,l>t~~l~~,'l Wtas. pol:' 

. Jacihta Marto, rererent~i.,lt ·suc~sos re
centes. imP.<)rta inenêiop~t. ~- do segre~. 
do quç Nossa-scr,11ora:--me ·con,Jou pou-

. e.o, an~s dé mor1·é; em princli;ios do 
l"cvcrdro ,d,1 1920, em. Llsboa. se~undo 

· consta ela i:lecluraç;:io .p1·estada: eiu 1934 
pe1i·Maélre .Maí-11\ da .i>u~#icâção oo.;.' 
dinllo: -a t,Íaclrinl1a e conflêieiit.e .. das co.: 
mun!cações de .Jacinta. A__i-evelaçãô des-, 
s< importa.nt()_ 1egTedo .foi !eit[? .A peclido 
<lf\. vidiml& e po~· .-orucm. ,tle,. !{oi.sa. ~e-

Em meia:dos .. de ·Janeiros de 19~0, · nhora.,, · .,, ···. · .. _. · 
{iom·; a satide ·, profundari1ente ab.a.Iadá · e · A predição se· refere· il uni: ti:emendo 

.

·,1.·_ .. . O· IA·S· .· .. E·.M · .. R·E·.,:v·. ·1·s-TA· .. ·_ .... pposição ·e11tre ,a Igreja /,~. !)OlllUllil;mo .; o'•'jove1n princ!pe. ÊÍítrctanto, as inJu--• está só em que e.stc ultl,mo 'tem 1mse..- .. i'la:s de:1tavam·. ti!Í:iisparêcér com cla-
l(Uido, CfS. ,c;i;_tóll~s; 'ina}.:qµé,:.}i:dotàaa'· 'i•e\ia'- Í> proposft.o. de· ·énxovalhar. S'.:bl'e-

, i.µna._ poltt1ca .de. ~i-~er~d~. ·re11giosa, o ti,do a Casa de Habsburg,' e favorecer . 

· já ilesengànadâ. dos' medfoos; Jacinta. · castigo que , viria. cair . sobr!J. Portugal, 
foi levada a Liaboa a fim: _de submeter.. caso não tivesse telto a réparação cxi~i4 
se a uma. melindrooa ttper11-ção. cta j,íài- i--io:s.-ia · Se11i1ora'.· ... · . · ', . 

Antes de se tentar, c<Jnio I ulthno · re- . · Eis as palavras <ta. depoente: ... 
curso, uma. iJ.Íterv~nção elrurglca, a ' : Nosso :'icnhq1· · llllµ 1.1.rot11nila1nii:ntc in
doeutlnhâ foi internada no orfanato de · dignado com ()~ pcc;Ídos "e. ci·l,nÍc6 q11e 
Nos.sa SenhÓra dos Milagres. ·<!lll ·çometem ~'111, l'ortu!fal, 1•01· ii;so, um 

(Con~h1sãc. da i,• Pílglna) 

ijlados pai-i:1 se che;;ar a tal res-ultacto. E 
q11~ graças haveriamas de dar a Deus 
por Isto! A. GOnversão cjos bolchevistas 
teria no mundo contemporaneo um sig
nificado àna,1ogo ao ·que teve a conver• 
são dos francos. Revlverlainos os dias 

· de Cio.vis e· :S, P.emiglo. Valeria a pena 
nascer, só para 1,resenclar um tal fato, 

· e cantar depois o "nuuc d,mittis" de 
, _Simeão:· · 

* * * 
Entretanto, nem tJOt' isto· deixa1·e111os 

· de reconhecer que nenhum dos s;nais 
que preni.mciarám a conversão dai; fran• 
cos ocorre no caso dos -cóniunistás; que 
um anjo descido do céu pode ter trazi
do. um oieo iia,grado, p13,ra .introduzir na 
ordem cristã, um rei e· uma.-monarquia 
Que estav11 mate então apena.s na, ordem. 
natural; mas que q comunismo e· o ban~.· 
elo. ·cje .. malfeitores internacionais. que o 
dirigem não representam apellas mna· 
ordem natural pagã, mas uma violação 
de toda .a ordem e toda a lei natural; 
c;ue essa ,ordem não pode ser· nem ele
vada nem sagraua, mas precisa .ser di>s
fcita até os alicerces para depois ser 
·1·econstrulda: e que n~nlrnm · anjo desce
rá. do. Céu para ungir uma sociedade 
"comunist~ e cristã", -po1·que esta so
ciedade · não seria cristã pelo proprlo 
fato de ser comunista, e não se ungem 
as coisas· ·e instituições. com un!stas · pelos 
simples fato de que, como diz o Santo 
Evangelho, "não se· atiram perolas aos 

.· comunismo será cim,pàtlv~l coh1 o ca- . e.111 . ult!Jna . an(llise. um . plano que te1°ill, 

. tollcismo. . • ·. ': ! ,, . pai" (lesfecho _â; IJÍ)possJbll!dade: da res-
Àind.a q11e l}aja a Wrii:i: ampllÍ: llbet': . tii,itfaçli._o a~t,J.-~•hµngara.-Assim, sem nos 

da.de de Ól1i't~ na J.'t'uiislar- Ó Càll}UDÍS~ . pri;munc~tmO~ SQbr!) q1_.1alquer fato ccn
. mo .oontúmará condep.àdo,- :por .sua es•.. . criito, não . podemos .. deixar de. lembrar 
trutura social, pelo ate11t1J.do .perm1J.nente. . ª·. nosso$ leitóres .que não.· são e~ O,'.'/ 

que representa, quer çoi1tra: 11 famiiia. · verdi1deir-0,s)ntercsses da I$reja. 

A!, NO&Sa Senhora apareceu-lhe !llais. t-Ori-ivcl cataclismo de 1>rdem . ~11cial 
dún· , vez, a fim de COn&Qia-la .e con• . ameaça O nos~o pais e .princi11àlmcnto 

a cidade de '.Li~boa. Oiist11càiteú•sc-a, 
fc rta-Ja. na ~ua via · dolorosa e --tecrea- .. ,scg.un_do_· varece, 11111a 'gÚerra :ÓÍvíl de 
la com gr~ça.s . e 'comunlcaçoos ê:eléstes: 

quer· contra a. propri?cl.ade individual. · · - · 
Par::. 11 pequenina vitima. de Jesus, 0 c~rncter anarqui~ta 1111 com1mist:i,, acoru4 

· panhada de saque~,· mortlficios, b1cen~ Orfanato que a alojava, era a Çl').Sa de 
Assim, o comunismo,· tanto qÚantô o pro-. 
testantismo ou l.;lamismo,. só' .tem uma 
pos.sibl:lidade de se recont:Uiar com o 
Catoliéisino; deixe de ser à' que é, Isto é, 

. dios e devastações de toda e,;pecie.. A 
Nossa Senhora· de .Fatlmit e a · Sµpe- · capital converter-se-a num& ve,;dadeira 
riora, Madre Maria da. Purificação Go-ELOGIADOS OS_ CAPEUES 

CATOLIGOS DOS EE. UU. 
im.tgem do inferno; Na ocasião em que dlnho, a sua "Madr!nha", a quem çlevo-

tava grande afeição filial e uma grati- a divlJUt, justiça· ofendida l!•.filgli tão pa-
dei1te .-de ser comunista. , .. voroso castigo, todos ilqnelc,s que o pu

-d~o enca.nt.adora. conf!ando-lhe es grà-
ças e mellSl!<gens do Céu que ·recebia. d~1·em fazer, fujam dessa. _cidade. J>;~te 

Ei_itrn ,_0_5 · «lilu_e J'ac_·kcls» ela l\[ari. E t fld · i castigo, agora p1'edito, · convcm qu·e seja 
'n re as· con en_c as ,segreda.das pe!Et au11nclado. iiouco . a t>ouco e' ço·m a de-

.,. . . nha·de Girnrra llos·_~stados Unidos; vidente a "Madrhlha'', ,são dignas de vida descrição," · 
Mas, objetar-se-á, e wna. _pequena. ii · rcligifto érito'lita Ócup-a um Ju

0
"-a): rnen9ão as seguh1tes, conforme O depoi-

tra11sf,mnação oo.cial? · .· E . uma ·grande to · · · · de grande destaque,- ~n .Jurado prestad& a 11 de Setem~ 
··trai1sformàção so'cjàl? :Afu~ qúe,:a Rus- _· E' vérdàiléi'riimeiite maravilhosa.a · bro. de 1934.· no· Colégio de Nossa se-
·sia evolua no sentido de um socialismo nhorº d Fatun· l M _, a dl h 

···oh._1•a-Icvad'(t·a eaho·p'elos sac-,rdotes .. , e a,-pea aure O no, avançado, continuará proscrito : i,ara os·· •· m processo canonlco tnstautadL para a 
catól!éos. séu regime'!: Sim,,·· ·perfeita- tJ(l:tolicos c·,,atualmente capelães da apµra.ção desses fatos .sobr~naturats: 
mente. o socialismo, não· só o·••Mança- ·nüíriulia. Estes vàfoiitcs sacerdotes, · · · ·· · · · · 
do". çomo tod<> e· nua)_CJll_ e. r :socialismo,_ . 1 . ~ . . t ~ Os pecados do mundo são muito . 

-. C!ljas' g_ 01•ias pao ee cou am, propor- g_ rande_ s. Hã~ de vir Ul!lll/l. m,:,-'ns · :que 
é expressamentir.e_ond!!nlJ.do. =lo S_anto ' ·1· · 't J ·, ..,. ,. .,,,, t1onam aux1 10 esp1n ua aos mari- hã_ o cje of~nder mu_ito a NoSSll, Sen.'-oi·, 
Padre_ P_io.X):, que _clW<rOU. a_ . C.9_ !l_. denar 1 • · • . d '' 

"' 11 rn1ros amencanos elll to os os ma~. -~fossa.. Senhor~. disse_ 1.1ue ·no 111ut1dQ. Jia ~ pi'opria palavra ".socialismo". Assim, -
rcs · .. da terra, .. realizando_· vc1_ ·da dei- inuitas g11erras e dlscordias, portanto, o rêg!me 1·11w ·uoo !)Oderâ . 

ser, nem.comun~ta, .nem s,oçi~llsta, pai:a ros milagl'cs,- ein tudo que diz rcs· :\s gul)rras não são ·~•mão c~ti~o p,:-
ser aprovado pela lgrejá,.'. Em;Qutros ~i·- · :peito à moral da~, fropas .. , los pecados do mundÓ, 
mos, deverá deixar de· sei·, inteil·amente, Os .marujos depositam toda co11- ~- .preciso fazer penitencia,,. Se a 
o, nue é, Fora dis_to, n~o ha.,_conçlllaç!í.p,. · fia11ça em seus capelães, aceitando ' gente se eme11clar, ainda NOSSll Senhor 

o LEGIONARIO tem 'Sido :um :parti
:dario decidido ·e ntilltante da restaura
ção da·. independenoia -ela Au:.trla, e mes-

,seJ1s conseiho.s
1 

tanto. {Jt1a'ndo se tra- valer~ 9 mundº' l!Uls se não se .emendar, 
virá, ll castigo... . · · 

ta de problcrrms c_spil'Ítuais, quanto Quiü1do Nossa. Scil)lora man)f~tava-
<le problemas'.familiarcs, Suave, hu~ lhe . tudo i.sto, apresentava . um· sem-

Congresso· de ·vocações'.s:acer
- · ·_ dotairno -uanadà. 

Sua Eminencia o Cardeal' Rodri• 
gnu Villeneuve, · ArccbiisJid tle (,!uc
bcc, anuncia pat;a N'<iveii11Jrn; a Cc
lebra~ão de, um · Corigresso ·.· Dio~cl:a• 
110 .d!l. Voca(:Õ.cs Saccrdotaís, 

o . problema das vóériçõês .-'sacer
dotais ....: disse· o· Cartiéfü ·• Vi:llcneu .. 
so - é de tal- ,natu\·eza: ·que nos 
cn usa prcocú paçõcs. · As. -ncccssida-

porcos". * mo , da . reconstituição da .Austrla-Jiun-
,~ ,:, grla, Por, Dlflis.gra,ves,_que foi;,sem ·p..s rn~ _ 

milde, pcrsevm;ante e -corajoso como · .biante. toltado pela. trjteza em · extremo 
ni~guem, ~Q capcliíó catolfoo tem pcnàlfs.i<lo, como o provam as e~clama
scmpre uma palavra fort,e, para to- · ç,;es em que pronomp~ a pequena vi-
dos aqueles que -necessitam. dente:. ' · · · . · · 

. ;_ Coitadinha. de Nossa Sçnliora! 

. dés sc--multiplicam -diariamente: 
trabalho paroquial mais·" intenso, 
aumento dos. trnbalhos :da.,Açãp Ca
tolica; e as vocações, em lugar de 
numeufar, nntcdJJalll .1ú11a :ccise. A 
falta .de espírito de.: .. ,<Slluii.i'ido na 
educação elas cró:t11Çll'S' é' ~e)ll" duvi• 
da a causa (>r}nfl.i pitJ.,.-- ·· 

: Tod!l-s estas considerações 11os são des. zõps tem por~~ · qúe • ein · berieftcto .de tal. 
que éstavam até então apenas na .ordem odentáção . lle_ púdessefu, ,, a'lét~r. cingi- . 
cel)eu em visita. oficia:! o chefe dos eis- mos sempre· nossas obse.rva;ç~B li!,O unico ·: 
\rutticoo i·ussos. Evidentemente. este ges- ponto' que,: cofuó cat6llcos, · riO&' liiteres- • 
t-()- prei1tiricla maior· Hberçlade- religiosa sa; a· silpremàciii: a.ustl'i>•hOÍüíll.rài ~ dé · 
na· Russia, e, ao menos nos prhneiros _um lado .serve. de .meio {!e : irradiação dlil 
tempos, esisa libe1·dade . tamb<ltn se es- uma !nfluenci&' cató!lc&·.em todll-•a baciá. 

. Lá estão eles no si1dcste -do Paci- . -~J. e11 tenho .1Jlu11.t,· vena ·ae Nossa 
· fico, nas agnas de Salomão, no mar : Senhorâ. . ·· . 
1\Iediterraneo, em aguas da Siciiia; ' .;.,;.; Se os lrornellS' soubes:rem ·a que 6 
enfii1l; onde houver marinheiros cá.- · ii ,ternldade, como havlal]l de fazer tu-
tolicos, la .e;;fáco sacc!'dote. catolico, . ,. d'.>, pai·á ~- emendarem! .· . . 
pára ·encoraja-lo e dirigi-lo na Juta,' : ~;- se .,não se emendarem, virá. o 

Mudar o nonie a· urna cidade. é extir~ 
par um. pouco do espirita local; e 
este :prócesso. aplicado extensivamc:r 0 

te ao territorio nacional únplica, por 
çc.nsequencia, na .ablação de alquma 
c;qisa do espirito nacional. Afinal, es-

. tas cidades não foram. fundadas por 
dect·eto. e seus . nome~ fazem parle 
da argamassa. em que ent_raram_ mui
tos trabalhos, muitos sacrlficios. mui
tas . lagrimas,· : muitos suort-s, muitas 
dedicações, com que se cimentaram 

tenderá ll-0S càtólicos. li:·. pás.sível 'que ai, danubiana· e· nos. Balca!lli, faz de outra 
brasilefriú1 não poderão receber nomes gum P1·elado ·católico seja recebido por làdo, de .. Vie9-à,, úm.g_ra.IJ.~e:''.bguievard.''.-
de Santos. compostob sempre de, pelo Stalin; li: certíssimo que nenhum Freia-, . cqnt1'à .e. i1,1!lue.ncl.Et. Pl'.!>te,\ta~te;. nociva· 

·cas~ig~ ... 

-• .. A Ma<!re -Go,fülho·· escreveu ha quasi 
vinte e cinco anoi, a ·propoijjto deste tris• 
t-0 pr?gnostiço: . ":~tfere,-i;e ~. U.l_.11. grn!l• 
de castlg\l de que em ~g,edo me falou .. 
Nosso .Senhor tenha,· piedade de nós. oa~ 
q Lli. a .poucos .ano.s, muitas. coisas se l1ão 
de ve .sobre o mllildo .... I!: verdad~ :Que 
N:i~~A, §el,lhO.[IÇ'dJ.sse:::~ O,ll.-, homeps.,13e: 
na1t,.E:~nd~1 •.• ·Agwa está·. lia, nossa 
mão, ;M:eu Déllll, tenne, piedade:de'riósí'' 

Mas,· não soinent~ ~O's :-S·acérdo!es 
.toca preol'upar.se·. dé;;fe" :prlibl1mm. 
Cada familiá-· tew · sua:{· ro:iponsa bi• 

:tidades- n<h q110 -coneerm~- n-~ vocaç;íio 
ao sacerdodo. P:ó11 istç, pre·p'd-l'auws 
a celebrac;ão de um·. Co1Í.g-l'csso Dio-

· os alicerce~ .da Patria, 
·. ; 1\1'.as, tirados os nomes. que a Histo

da. lhes deu, como denominar estas 
cidades?· Aí. à emenda foi · muito 
pior. do que. o soneto. , /!.J 4etenni
nações do. Conselho Naci.onal de Geo
grafia a . este l·espeito ordenam: a) 
que os novo, nomes' se deverão come 

. por de uma só palavi·á: b) que se de
verão .inspirar, de . prefcrenc;ia, mi 

· toponímia indi'(cna. Isto quer dizer, 
ém outi·as pala~1·as, que as . cidades 

;,(i,, 

menos, duas palvras, mas ·nomes pa.. do católico··desde11hará· ·esta: ·opórtunlda- · .ao ntais .. alto grao, cie ·Be1'1im. 'Foi pôr 
gàos do gentio ido.latra. Não.- este na- de para pieiteàr elo sanguínatici 'dltad\ll.'. esfa .. ·mzi,io · sob·retutlo,' que· •a éi'tml11osa, 
cionalismo tem rnau cheiro. Na Ale- rw;so que dê às ovelhas que a Igreja.' invasão eia ·'A'tistrià'·peÍâs·\orças··do S1'; Confôrme decreto ·;oi:i n.o 13.543 as-
m,mm, é verdade. o. nazismo quis l)OSSUC ao menos um pouco ·de llberda~ · Hitlet nos ,anànéOU tão: fOl'l!láJ .e caio~: ' si)iatlo: ui~· il. péio 

0

Jnte;ventor l'e~eral, 
resuscitar os.mitos germanicos;··e fe'- cte. conforme corram as ·coisas. ,,não ·é-- .roso,p_roresto,,. _., ... __ .;,~>-'-' :: ,::, · · .. :.·.t_~~ó.(os'Óit>.~'tos.:'cto\eist~do, dà:·cap!Ul,J 
char o Cristiani~mo · num ._narentesii; · impossivel que,: para resg· uardar·_i tanto· · · ., .. ., · '· .,,.· .. · ·· · · 

I" j . * '.,;: . • • . . . e. _do lnte .. ri.ór, . p• ºº. ;,·~a.".(}.' D <1,1.' nclónai- co11'10 mas o nazismo é o nazismo,. e,>gl'a<:$ ·., qt_1n.11to"po;,.~ivel ei;t.e 1úl\llmu111, d~
1 

liber-,' · · · ' ..,,.,..,,.. · ,._. .... ' 
a Deus, cont.r;.i ele !à$lalJlOS:: l\1tando; dade o Vaticallo con,5!nta cm :,trata;-. :fsto pooto, n°ão. Podemos deixar pa~-·;/·.:qqleG!OO,:'.:~nc\<t. g~iç:;°\iproveÍt~dos O/! 
Porem, do Brasil·. niio se _.qq(!ir,i -_arran;c 'c:fiom ,~ ·.Rtl5Sia.'. •sovietica, , e :.pa~a i siste- sar se!:n: :. um p~otesto, . a . .eiÍ1'0v1.1ll~ç~o: , ,:!).['l~O!e~ · d_ç , .. el\-(l!l~ . cci1eg.i9 _. I;Í;nlvef-
car o Batirn10 catolico, porque o tníltlaÍl:r -'sua~., negdciaçõe., ,abta u~1a le- , tcm~ra\·1a, p~e!!iPi!ada,. mei1plic~vel, Q!;le_ ~ .!ÍitMli>; 4~ prcferenl}!a, Ji!p.guant() ·o .,_ 
Bra{;j) qUE' devmpos ,jm,lr riãp,,:é D '-~a~ão em:.Moscou. NadB .. disto', 'ror<'1~:: ·.'/3°() pretendeu·t.i.ur em tvrno aa.pe~óá, . :· :" - ·:-· -~- · ' . . CA~ 
Brasil ~elvagern. é p.igii9., ria.sçipo di! ei;clue.mua rea.liç__ade que v11,mQs,,fri(;l\.r, • dó' 'A'.rqulduiiúe fe1!11 cie'Hab~Íliiri l)()F .gos·:d~ docenteir·n~o-rorem,providos por· 
c::wne e do S/.'\ngue. ni11~ q • 81·asil -ge1:a:o- . * . -\mótlvó' :de' rebenCe -'vls!ta a,:nosso pati,;, , .concu1·sos de: pro<,,as .e Mtulo.s, ·o··.aover-
dQ il civiliza,;0 c~istã pelil ver9adei,. . . "' * . , ··:. i Não" con!tecemos,c-neni estamos.em cón~· ;n(i' do Estado fica com i:>":di.reito ae de-
ra Fé, "ascido d.i <1gu;i e ,do ,1:ispiritó, · El'hi;·, ;_errã. 'i11sor:_spli.t:velme11te, .: ena,,· · dkõ~-- de 9:quilata-f. :os, fíl.·tos:'. alegadmi- · i,tgnar os ;pro!~o,t~s para reger!)m âa 
pui-a, L <# ,,~. . • . .. ,,_ . .,_qc.~a_g~\l!~l1S.}!~l:°!' 01,!_~~--l::f!P.!~'!:.l~)'JUC a- .tlÇlO.~, g__u~_Sl!_,lrnn!J a ,c;gµ29,;.1?~/:t1 ruJmla;, : ,dli\li'.~M .. C!ldel~~ :em: .ca-ra~r i.íltei·ino,, \. 

· ·_ -- Greação' de . Çolegios_ 
... ccsano •, em qüe··sc·--examimfrá' e se 

discutirá esta ·: quc'stiio. ': Oú Sl'rá 
que não chcg·o11 o _ternpo_. C}ll qne 
os fiei~ se intere,sem rela ob(·a dns 
Y</CJl~Ôer;. q·ué, Sua: Sa1í'ií,Jade O Pa-
pa ·Pfo X.I . elevou : a >eategotiia • de 

.;_..- ... .,.:,:::::>:· ,:"-.:-., '.·;· -·,,.;. :~:,.-, •. :-, . _; _ _.':::-;-. ·':.•.:; ~ 
obra_, }iontificia,t: . . . . 

. ; \ _:~.. . . .. , . .;. .. ·.,.' . 
1\.'~j:,t;"··:~"'.;_-/ ··:~·a.···.<-::Jj~ :, "• , ,· ·.-__ ,_.;··~. •;::;:';·~- .:·.~,-. . : 

., __ ~ ... '·:'(]· --·n.· .. ·.'o·· , -,,._._,_·--:•C··"'.º .. T __ i!;l.AS.DO._,_M. (JN'J.'F_.;r_)P._.· .. 'S<)(.'ORR:•o 
'...,,, . · · · '. , ',_ ,}O!AS USAl>AS ff BFHI.HAN'n:S '-
: ' · ' · _ ·, . _ . . : . . ,: Co_lriitr11 . pag,...ndo os_. mi,lhor~~ pre~os. 

;8Jm_::·_·&._Jv._ are11.,r_.1mteud_ º- ZOO; .. i,,: __ .. ··.·'--"·1> . .... :,L·":,:: .. M· ·.:o·. --.-N· :::A· c.·o· 
s,~and11t,-.--.·Tel.·,3,1n1r-,·-~: .. .- ....... ,. ··: .'· ': •·· ,.· 

.-:-'/• :,..-.._ 
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A BELGICA SOB A DOMINACÃO NAZISTA 
- Deportado5 escrevem para casa. ...:. 
Muitos operarios belgas deportados pa• 
ra. a. Alemanha, foram enviados para 
'Wllhelm:;haven, onde estão situados os 
,c.,~a1e!roo de construção na vai dos na
,zJstrus, para construir abrigos anti
a:éreoo, 

Um trem repleto de fcrrovlatios re
qulsltados foi recentement-0 atingido du
rante um bOmbardeio aliado. Um dos 
operarlos escre~-u ptcra sua familia, di
zendo que 30 de seus companheiros h&• 
viam sido mortos. Um operario belga 
dei,ortadQ -para a Alemanha escreveu de 
:Be!'llnt para. ---sua. fa.mllia. "dos 14 ho
:mel1l! que ocupam o nosso quarto, três 
:rora.m a.prlslonados por indi.sclplina- ou 
sabotagem. Quatro outros desaJJll,rece
ra.m- misteriosamente: será que escapas 
ram? -$fá que foram tqmcados num 
campo de concentração? não sei. Quan
do_ se está desgraçado e longe dos reus é 
que vê :o <1uanto se ama. a esp:Jsa e fi
lhos. Nenhum sa,Jarlo comperu,a e.:ta 
falta.?'.. 

Em busca .dos que se e,•adem_- do tra
balho forçado - Os nazistas recente
lllente ti.zeram uma visita. de surpresa 
'-em diversos· suburbios da Antuerpfa. ca
~a cása foi examinada por sua YCZ, sen
do detidoi; o& homens, particularmente 
os rapazes que até agora tinham con
seguido se evadir da departação. Os 
prisioneiros foram po.stos em caminhões 
e tra.naportadoo. N. familias não conse
g~iram deicobrir para onde se destlna-
1•am. 

vista llteraria flamenga, "Van Nu en 
Stra.ks" (Hoje -e ttmanhã). A revista. 
ha,'la sido fundada. cinco, anos antes; e 
gozava de bastante• influ!)ncla sobre_ & 

lltcratúra na.meriga, ante.<; de ter caido 
em mão dos nazistas. 

A administração pro-nazL5ta esperava , 
criar a&lm_ wn sentúnento mais aml3-
toso nos, c!rculos !itera.ri~ mas 1:1em ·&i 
escritores flamengoo, nem· tampo'f!có' os-' 
funda.dores da. revwta, compa.receram a. 
cerimonia, 

Roubada pelos' ,nazis 11, ma.Is iielebre 
relà da Betglca. - o -mist:érto oobrê' o 
destino do quadro mais famoso dê Van 
Dyck "A Adoração do Cordeiro''., rettra~ 
do da Catedral de s. Bàvo eni Ga-nd, 
!o! recentemente - esc:larecldo, 

Karl ~org Hei.se, critl~o, de_a.rte._, -:-_ .. n .. a.·-
zlsta, declara num recente artigo -publi
cado ·no "Das Relch", -Que a -obra "A 
Adoração do Cordeiro'; estava fn'telra-
111ente deslocada. na antiga capela de 
Gand. Agora acha-se instalada no Mu_
seu Ka!ser Ftiedrlcb em Berlim, -onde 
sua beleza magnifica é revelad.11: em to
do seu explendor. 

A catedral de $; Bi.vo em -Gand, é 
um -dos mais 'tuntu0sos templos católicos 
,J a obra está. cla&lficade. entre os mais 
precbsos tesouros da. Bélgica. 

Enganando os cã.es - Sa.bOtadore.<: no 
Luxemburgo belga,' agora espa;lha.ln na,f. 
ta.Una, procurando -atràpalbar os ' cães 
di.. policia.· alemã; 1'erri ha.vldo recente-
ménte casos de sábotagem naquela' pro
vinélà, -dlrlgido,ii prlnclpa.Jménte contra. 
os trens e e.staç~ de força eletrica, 

presso folhetos clandesti:nO!i. Já. fora.m
~xecutaQos; , 

Bc;mba,,.dri~ da.' -~ _ae_ ~ ,~e•to 
-A casá. do prefeito de·l3ehOQten, per~ 
t(), d;i., Antuerpio. tlCOÚ qu'ast éQn,Jjleta.• -
m;?nte destrtÍidà. pe)à. 'explos~: dé ,uma. 
Jioinba. eac6ndid!l, em uni' foni,o, ' ' 

Dois tásclstl\8 agredidos ~ Dois· legio
na.rios· taecl.suis foram ;atingidos por _ ti· 
ros ern .p1ena;:1uz, dÓ ·dia., -recentemente, 
em.,Bruxelàs, Um- morreu hnedlàtamente 
e: o outro 'ficou' seriamente' ferido; '-oa 
três ,a.greuores de6apa.recera.m. 

Fuenw·,incendladu ·-:-- _Sob __ o ei!>e;.
ça.Uío "Fuendu _ Incedladas"; um ,loÍ'• 
nal _àlé1não de Gand escreve': -- - _ -_ · 

-"Vma verdadelraiºpraga desceu i;obre -
a ,zona do $til da. 'F'landri!s .Ortentat; 
QuaJ1t toda noite sãQ incendiada.& fa.f.én• 
da.!, e os fazendeiros nào podem, DUl,Í') 
desca.néâr ·em paz _ depois de' um Iongó 
dia_ de traba.lho. Estes meflríd!os -n'ão 
~ão meros acidente~; desde que !azendel--: 
ros d& F!s.ndres Orlenmt' eio Uü:> ,cuida• 
dooos quanto'·os das ,outras;parlEs do 
pr..ís. -'São oo comunista.1; qiil! ~ndeiàm 
8.'l f~ndÍl3". E .. da.i _ por dlailté di.,cor
:rem sobre -o petjgo bofohet~ta. ,Éste3 
atos dé sa.bota.gem Impedem a. rêqulsl'
ção de pa!lha. pêlos âlemãês. 

- Pracurador ,ent: preso'~ refen -
Informações re~bidas de ~ru:rêlas ctin
f1rm:w ,a_ de~ncãO: do_ f'rl)euràdót- Ge"'. 
ral Phollen e do, Sr. va.n den ·Bta.i,den 
de'Beeth e- do_sr,,Bayt. -' · - , _ 

Foram pmoo como ie!erts pelos aie
m~. 

LEG-IO,NARi°O 

··--..........:-,.~-.---
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S! NTA NO TB U R GJ 
Notburgà· -era filha_ de campone

zés. Naséeu _ em Rottei1burg, peqileha 
cid~de do_ Tyrbl. -

- Kotburga- ·era o pérfeito - l,llodero 
da donzela catolica, _Cultivava eom 
singeleza:,, e esmeto todas as vi~tudes ' 
m·as ''se excedia. na dá. caridade. 

.&iri'.da _ muito me'uina , c_ntrou ·pará 
o- servit;o dos eondes- de Rotteribúrg, 
que a: c'omptéenderam 'e a auxiliaram 
em_ suas obras de: caridade. A con
dessa. Jutta; fez dela à sua ccnlipa
nheira, passando àtnpas dias intei
ros_ nas visitiu' aos pobres e necessi
tados. Ao,s 'poucos ela ficou de fato 
a'. c~'molel' dos eo11des, de .Rottenburg. 

expirou nos, seus braços' confortada 
por todos .os sacrameútos. 
- A segunda mulher c1o conde Hen

rique era como Nolburga, miie de 
todos· os pobres e gesamparados. As
sim, até o fim de sua vida, que não 

- foi, longa, i ·~anta ficou ao serviço 
do · éonde, Aos l4 de Setcllibro' de 
1313, cxpira,·a com a idade de 18 
anos. _ 
, o seu quarto foi logo transfor
mado em capela, e em breve essa 
pobre e obscura ni-eninà era elevada 
à, gloria dos a_ltares. 

-a-

Da Estação Radio Vaticana / 

AS DECLARACõES · DO CARDEAL· LIENART 
A 1.000 JOVENS OE lllLE 

O Noticioso Católico Internacio· 
na! publicou uma Informação basea0 

da em Irradiação oficial da- Rádio 
Vaticana, em que se--transmitetn as 
enérgicas palavras de protesto c1ue 
o Cardei Arcebispo de- Lille, Sua 
Emcla. Mons. Aquiles Llénart, pro
nunciou' perante uma assembléia :le 
6.000 a 7,000 jovens dé ambos os se
xos, efetuada a 21 de março 1>.p. na 
Igreja de S. 1\iaurício eni L!lle, estan
do presente o seminário arquidioce
sano. Diz a noticia: 

"Em primeiro iugar o Cardeal Li<i
uart recordou com amar.gurn "os. au
sentes", o sempre crescente nüme· 
ro ele jovens que são obrigados a 
deixar seus empregos para irem tra
baihar na Alemanha", na costa do 
Atiantico ou em qualquer .outra par
te. Recordou .a ansiedade _daqueles 
jovens e dé suás familas sobre os 
qua:s recai a ameaça da forçada sera. 
ração. 

, .. "Sei muitó bem - ei,;pressou 
textualmente o Cardeal ~ que ten· 
des que resolver um sério problema: 
Como -servir a Pátria nos momentos 
atuáis? Qual é a atitude cristã, a ado
tar-se? Não posso deixar estas ques
tões sem resposta. Se assim não fi. 
zera, faltaria a meu dever de Bispo. 
Tambem sei, que se -falo corro o ris
co de que minhas palavras sejam 
privadas de seu significado verdadei
ro, explora.ndo·as em seu proveito; a 
propaganda periodística do exterior, 

pois estou ao par do que aconteceu 
Jogo depois de minhas declarações 
feitas ha alguns dias ante uma nu
merosa assistência na Igreja de São 
l\lartinho, em Roul>aix, onde me re
ferla uma questão que sabia da maior 
importancia _é de· grande interesse 
para todos os preseútes". 

.•. O Cardeal em continuação se 
referiu ao pesar que causava ver que 
os fieis_ clrngaram a duvidar dele e 
acrescentou: "Verdadeiramente_ o 
mal foi feito ·e· é grande. O êrro _ que 
SI! está semeando, semelhante i1, ci• 
zania no meio do trigo, continuará 
produzindo estragos na multidão; 
posto que eu não disponho de me!o·s 
com que deruonstra_r a verdade dos 

-acontecimentos. A vós .outros, ao_-me
nos que me. escutais posso vos àpre• 
sentar a mais categórica pi·ova desses 
erros. A verdade é que não peiu;o 
prestar-me para -qualquer classe de 
propaganda". ' 

... Sustentemos como o mais alto 
ideal para nossa juventude, não aque. 
la, resignacão ao sofrimento que é 
sinônimo ele oportunismo, senão -a 
atitude de Nosso Senhor Jesus Cris• 
to .na Cruz: Seu suplício foi o mais 
!njµsto de- todos, porem Ele não de• 
monstrou nem ódio, nem rebeldia, 
nem tão pouco resignação - passiva:; 
ao, contrário, com um amor e valor 
heróicos fez de sua Cruz o instru- , 
mento _ de seu sacrifício redentor". 

_ Trabàlho compulsorlo para mulheres 
_,;,.; oi; alem.ães auunélaram que sómen
te as mulhere.s empregadas como do
meatl<Wi ou nos h<>tels poderão ser su
jeita., ,a trabalho compulsorio no Relch. 
Âcrescenta-se · que somente as já empre
sadas nest-a., capacidade serão at!ngl
óu. ~cláram alem disso que não· estão , 
Séndo adotadas novas medidas p9.ra dl-
1~j1r Ó trabalho de mulheres para a A1e-
1nanha, _ e que até agora somente foram 
chamada.~ 241.. (segundo um relator!o 
part!cuiar procedente da Belglca Isto 
não parece verdade. Uma governante 
émprega,da por -uma familia, para cuidar 
de, nove crianças, não teve Isenção de 
deportação. Aparentemente os alemães 
necêssltàrií de um numero 11!mitado de 
múlheres, e, as diversas categorias de 
emprego.,, tem pouca ú1!Juencla na -de
portação), 

Cartões de racionaniénto roubados 
alimentam os operar!ois que vivem fora. 
da. lei_~ Hó1nens de rila.<lca:ra e,armados • 
éntraram na. casa de -um tunci~nar!o da 
p,·efettura em -.Cler-1nont-sur•Berwinne, 
perto de Liége, e retiraram 1.5ÓO folhas 
do cartões de rácionamento.' Incursões 
desta' especle estão torna'ndo~se cada vez 
mais frequentes. sendo levadas a é'!eito 
nas zohas ·. industriais por patriotas,.' para 
conseguir viveres pata os, opera.rios que 
fogem da convocação pàra. o tnibalho. 

, Destruidos os registros ,e esoritorioa • de 
tra.ba.lho pela 4.11 vez ...;.. Um· qua,rto-'es- -
critorio' municipal de ':traba.Ílio, onde são 
guardad_~ as fichas dó., ·operarloii mar
cados 'pa.ra' trabalhar na· Ale~ •. 'to! 
arromba.do e oà -registros destrtild-0$, 
Em Tubl.2ie a:ó liÚl .de Bruxelas o Escri;. 
totlo de trabalho , !ó1 1ncendla.do em 
três pontos 

0

diferentés e, reduzido a. c!n
. zas: , Nenhum do,s flchartos foi -- sà,lvo, 

.A' esmola: lliateri_al 'unia , senípru 
a ei;;pü-ihal. Nün.ca sa~iava .ó corpo -
sem tâmbem' repài'ar os dàtios' éau• 
sadós nàs almas pelo pecado; -

O , C I NEM A E A M O R A L 

... "fl verdadeiramente neste espi-, 
rito de sacrifício pessoal que nossos 
seminaristas se acham hoje aqui, no 
me'.o _ dei vós dispostos a partir e a 
não recuar, custe o que custar, ante 
seu dever de ocupar o lugar que lhes 
toca na d_esdita atual da 1''rança. 

... O Cardeal se ocupou logo dos 
deveres que incumbem à quem se 
acha na pátria, assim como de suas 
atividades pessoais e de sua decisão 
de_ ainda continuar ocupando;se dos 
interesses da juventude. Confia a!nd,t 
que aqueles .que al>andonaralll o país 
para trabalhar 110 exterior se sen
tiram ig11almente fortes para - supor
tar a desgraça c,om verdalieiro espfri• 
to cristão. "Segui o amor de Cristo -· 
dis.se textualmente - e reparai nas 
maravilhas qup sois capaz de reali• 
zar! Tenho' o orgulho paternal de di
zer-vos que vi partir jovens católicos 
1ião com aspecto de vencidos senã; 
com o espírito de· conquistadores. 
Pcsái essa desgraça que-pessoalmen
te os ,afetava, -eles realizaram todos 
os esforços para suportar o infortú
nio alheio, pondo-se a disposição ·de 
todos os trabalhadores, é atualmente 
se sl!ntem -na Alemanha, responsá-

Os riazis nO'lneiam comissa1io de p-0Iida. 
tlm ex-ptesidiarfo - O jornal clai1des
tino "Express" rev~Ja. que os alemães 
nóméanun- para comissario de policia de 
uma -grande cidade belga, um rexlsta, 

·que: já.. fora. condenado por de!!nquencta 
juvenil e grande numero de furtos. 

Qúlslillg 'recruta. g~ndarmes jovens -
O .Secretario Geral qulsling, Gerard 
Rozilliée' está continuando o recrutamen· 
to de' rexlstas (valões fascistas) e fla
mengos nacionais soclalll;ta:;, para a gen
cla.rnierie. -
_ Até agora a idade mínima era 21 

anos, ·ma.s -_Romsêe emitiu um decreto 
Í'.eduz!ndcí o limite de Idade para 18 

,anoa. 

!Wédicos amea~ados de 1ienalidades .por 
rec~niendarem repouso aos o~rarlos --~ 
Os ·alemães de~obrlralll que certos mé
dicos bel~as estão dàndo certidões' para 
licença' -[JO! ll'lOtlvo de doença. a 01'.>e• -
ràrlos:- esgttái:los com a desnutrição e 
excesso' de tràbalho, mas que de fato 
não tem nenhuma. molestia. Seria~ pe· 
nalldàcles são aJneaçadas pela emissão 
de tid.s certidões ilegais. 

Fracasso -de manlfestação llteraria 
quisling - A nova adminlstração de 
Bruxélàs, nomeada pelos alemães, rece
beu recentcinenté Ulll il'Olpe. qUalldO or
ganizou_ uma ·ma.nlfesta.ção para cefe-
brar o inlversar!o da fundat'âo da re-

os' t>als fazem greve - Quando; os re• 
xistru; demitiram ui:ri patriota -belga, 
professor numa. ald-ila' nas ,ardciw!, 
pohdo em seu lugar' um rexlsta.-;. os 'pá'.s ' 
deixaram de niandà.r seus filhos para 
o coleglo, Fora.m ofereçldas onze libras 
de trigo a. qualquer pa,1 que muda.ll.se 
de ideia, mas .a "greve" continuou. 

Sabotagl!m nas vta:s fe~ que se di· 
rigêm para a. Alemànhá. - $3,bOtador'es 
fizemm saltar o, transformador élet'rtco 
nP. estação da estrada -de ferro ;e1e Ber
trix lniob!lizando· as pllitàtdrmas gj,rato
rlas, e_ pondo fora de- ação · uma· esta
~ão de abastecimento de- agUl!, para -a.s· 
locomotivas. Tantos atog de· sa.l>õtagem 
tem oéorrido na. .'linha Dinante l:lertrix, 
que agora em cada" vta:gem são tra.ru,por• 
tados gendarmes belga.5 como reféns. 

Perto de• Celle; na. Província de_ Na
mur, sabOtadores mascarados ~t,z,eram 
_parar um trem de carga de duas tóco
mot!vaÍ!, forçar*1n o rnaqu!nista -ê o 
guarda a sair -do trem e · sepuaram -a 
locomóüva·· da. frente. A locomÓt!vâ de 
trnz e -os .vagoos toram postos ·em mo
vimento eln sentido contr.iiio, e a _ Jo.:
éómotiva · âá.' frente , l)Osta _ para 0êôi'rer 
atraz dele11. O.uas mllhas a diante' iii! 
locomotivàs chocaram-se .. ·Forar .• ' ca.uiia_
dos c:l&}os cori.sÍâeravéis,' e ,a linha fi~' 
cou bloljueada duranté !ilguoo 'diàs: 

lllorte para os ~piões e,sabotadcres -
Os - àlémã.e.s anunciaram qtie ' Gâston 
Lambert foi condenado 'a morte por rer 
tentado . transmitir informações :mmta.-
l'CII aos ,aliados. - -

' Dóis belga.,, SJeg-er.s e 'Eycken, . foram 
cv .. dena.dos a. morte por -ha,•erem Jil
's!ficado cartões de, racionamento e im-

_AS Pf RSEGUICõ-ES ·NAZIS'TAS 
A O S G A T O l r C O S P 01 O- N I S E S 

WASFIIN'GTON - Setembro -
- '(l1iter-ànrnrieana) - O Exmo D. 
Ka1;01 · Radoniiki, bispo de Wloékwd, 
n"a Pofoüia, que j)l'e$Cl1ÍCmentc se 

-encontra,, em Londre:s, condenou rc
_centeinente os nazist-as pela d«·~ 
t1·'iiição da cultura religiosa de su,i 
Patria. -

Niuna cai'ta escrita para a iii1-
prensà éatolfoa de todo o mundo, de
clarou -sua exeelencia rcvercn<lissi
ma, o 'bispo de \Vlockauwek que, óu-
1·au-te os ullimos 10 anos que prcce
qei·ari:r a -guerra atua!, registrou-se 
Urrt intenso desenvoldmento da vida 
l'.eligiosà. no país. Quitndo os na
':àstas fovadiram a Polouia, dcelal'Ou 
D. Kiu;ol -Radonski, «os barlJaros 
tudo destruirann. 

Bibíiofecas ouidadosamen le orga
:tiizâdas foram incendiadas, ign•ja,; 
-e _ templo$ de arte foram pilha,dos e -
todo o material saqueado, transpor• 
tado para a Alemanha. Os invasores 
fiz!lram cair o peso de sua furia ~o-

;_ 
bre os encarregados tla guarda do, 

,:refol'idos tesouros, 11 daí se entun° 
trarcm os lideres da Ai:iio Calolica 
el:ltre a-s primeir&s vitimas a tomba-

-;rem diante cios pelotões de fuzi!a, 
meuto nazistas. 

-A<Jm-prensa Catolica Polonesa, em 
Londres; revela que o saque de 
propl'iedadcs da -Igreja, na Polonia, -
«continua de maneira ampla e sis
teniatica:i>. Todos os objetos de 'Va
lor· encontrados nas igrejas, mesrno 
0$ li11tis 'sagrados, foram entregues 
pelos .nazistas ·aos negociantes de 
objetos de segunda mão, que para 

os mesmo~ sen:ipre encontràl'am níer
éa<lo fitei! na Alemanha. Ji;ssc ma~ 
teria! é empregado i>elas mulhel'es 
nazistas pal'a a confecção de ,h{pett>s, 
capachos, toalhas· d'e mesa e- vesti
dos de passeio. '.rodos ,OS Ot"llalllell
tos das i:;rejas que: podiam ser uti
lizados na fabi·ie1ição de muuiçõ~s, 
o, alemães t1;ansportal'am pa1;a o -
lteicb. A noticia acrescenta, que- as 
ir.rrejas polonesas· não rlestrnidas, pe
los. nazistas ' formíJ transformadas 

·em armaze-ns ,e botequins; 

Referindo-se às eou'sequencias das 
recente;; vitorias das Nações Unidas 
o ministro do Exterior _do govcrnd 
polonês no exilio declarou que o, 
aliadoo .Jamais permitirão à Alema
nha conseguir uma pais de compro
misso. Acrescentou o- rninistrn polo, 
nês que o governo dé ,'seu país «re
p1·eseotindo uma 11a~ão emine11te
mente catolica, e rlesejandó que as 
condições basiéas dó após'·guerra se 
fil'IUl'lll sobre 05 pJ'incipios Cl'ÍStÜOS 

de- just1<,:a, rejeita qualquer idefa de 
comprorui5So com os hítleristas:. .. 

«A l~olonia foi o' p1·ií11eiro pafa a 
lutar, e que continua lutando apesar 
das terriveis pc1·seguições. _ A Polo
uia encara :( possibilidâde de àsse
gnrar ·um melhor fnLui·o para: 'a Éu
ropa apenas dentro- dos termos pro-, 

elamados ém Casablanca pelo presi
dente lfoosevelt e pelo primeh:o mi
nL,tro C'hurchill. Esses ter111os são: 
«a rendição Íll'•n<li~ional daii po
tencias do Eixo:._ - concluiu_ o mi
nistro do Exterior do governo po
lonês no_ exílio. 

WAAMQN'l05 
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- l>etidíls 6 prote&'!Gl'es da Uitlffl'Sf.. 
dade de -Bruxelas .- : Pm -- fofria.t éiâri_
destinó _ itnuncla;,' 9ue forà.rn deitdóil pei& 
~tapo reis pl'ofe&0res da Un!vetslda.
de de Bruxeta.,, e' um membro do, qua~ 
dro 'de diretores.' Os ._professores Sã-O! A. 
Gol'àerts, · Escoi& . de - Ml'Cliclna: -~res 
Bóia-_ Ciência;' Gustâ,:e- :v1.1JJ Géyni,, 
Direito; Gusta.vê Cha.rller, l"Úoso!!a -e 
Letras; P. Brlen, Zoôloglà; .Emile Biíi-
net,. ruembró -eia' 'ctiretorlà. - -

Os UnlveÍ'Sttarios mebéi:~ folhetll!I 
clandestinos coÍitra o -- trabalho conipu'I~ 
sórlo -:-- um· follieto -claridestin<i foi re
centemente -d!stribuidó na.:, ti'n!versida.-

-des dá. ~Jglca, expllce.ildo a í1na5ida.de 
da.;- convócaç~ paia -o: trabalho do.s .es~ 
tudantes do prúneiro ano. lnlélâda. re~ 
centem.ente !)elas au'tori<la.cle11 IÍ;Jemãl:!, 
' o -panfleto 'começa declar~ndo que , 011 

estudantes, de primeiro ano, -em vez de 
trabalharem -durant'Ai _seJ.i!,:~ses n11S ofl
cln&s de ai;d da. ~lglcá/serãÓ 'déporta.
dos para a AlelÍl~ha. .ati o flm da. 
guerra, e continua:- dlzendó: - _ _ -

- '' t . ruí. Alemanha; no -Interno' -dàs ra.
brlcas l)ombá.rdeadas, qué vooes. serão _ 
Obrigados A trabalhar, longé: dê- 8eU po.' 
"~º· , p),i yados. ele,,, tçc1oi susieJ:ito,;_,4~,. to~ 
poss~bntdade' de _próteção._·tendcf:que' ~r
v1r a todas llS finalidades, ,uliadà11' como 
alvos pa,ra a., forç,a. aérea allà.dí, qué a.pé-
sar de.sta. chantage -não -dei!lsté -;de sua. 
ta.rela.; recebelfdÓ pela n:ienor · llisnl)or
d!nação tortutaiJ du qllll,IIJ hoje Já. há 
provas na Belgica.. : Ela.bem que_: nos ,an
tro.~ de -l'll.)>Tessão todo~ O& 41M, pell'dÚ• 
ra.m infeUzes pelo.s pulso~ ou~ pólega.l"e6 
dura.,nte ' horas a , fio, até que . a .carne' 
fique d!lacera4,a., e espànca.m-hoo, a.ínar~ 
rados deste -modo. com· oortéla.s, é, par-
tem · os séUB dentes?" . ' 

'o pa.nfl~to ebtá.' a&Í.nado .. ,Justiça. u~ 
vre. ~m. nome ga,• !llagisir~tiira. belga.,· 
a1vvgados, t:ií·ocuradores jur!diéo:i, 't;t• 
bellães .. ,escrivies dóa t11bllllals ê oficiais: 
de - jtlljt!Ça·. -

o correio procul'a.' -jotnais cllandestinos 
- o Jornal clà.nciesttnó ooniuntsta. : "De 
R;>ode Vin '.' (Bandeelra Venrielhâ), ·nó
tiêla que os , a_lell)ãeà' tém fiscallJ· ~pe
ciaji no, ~(\ritorió principal jlO .carreio 
dé 13ruxéla.1i, -para, cqli!erir aa: cart~ que, 
pesam ma!4 de 20 -gramàs e 'cujos . en-

- VéJOpM -llâO à.preurit.aÍn O enclere_ç~ do 
expedidOr. ·: para. Impedir tt distril?uiçâo 
dos 1ornatt;' , clandestinos l)Clo -oorreio. _, 

_ 1 MPRESSOS? 
Oficinas grãfiéas -do 
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O "LEGjONAFÜO'' SIC-
- ' 

NIFICA àOA LEffÚRA. .. '• ' ,·-. 

E- F'ORMAÇ.~O _ 

Seis anos passou eia fazendo ea~ 
ridâde e a tràindo a mais surpreen:
d epté prosperidade. pará. ,toda, à 'Clt• 

si!, éfo seus amos. Quando -ele$ -mórre, -
rtm, ó jpvém conde 'quiz- mantel~à 
no seu' posto 'porque 'já era venci-a
d~ por todos, m_às sua mülhéi: á.- cçn~ 
dessa, Otilia; era mesquinha -e irri
tav'i1~se com os-' pobrê6 quê percor
riam () castelci em t,odas às dité~ões. 
Tanto roais se .írritava .a grande ,fi_ 
dàlg~, quanto menós ela se sentia 
estimada perto de' sua criada. 

'Esse- _ estado· de cousas - tanto a 
iáitou, qúe ela não se ,co'ntcve :e re_
lat6u; aó ~eü ,mal'ido un:a 1ezena .M 
tato3 deturpàdoti relatLvos a essa 
fü1téresseira. hipocrita», _ nó seu di-
zer,' __ _ _ 

' Tanto :fez, 'que , o ,coude :H,eurique' 
fesÔli'eíi :-averiguar bem' o qqe ha
via. EtÚ:onfril.ndo u~a tarde· Notbut. 
gà q~e ,Ü afaàtav_a _a t9<la a pressa 
do eastelo,-chegou-se a _ela ,e pergun
tou -o':que Te,;ava: escondido em seu -
a\rental. - C<ilri toda a simplie1daJé 
mostrbu•lhe a 'Santa um pão e ÚllS 

~., 11âc0Ldi<iai·ne qu,_e,§e,i.;t:?-i·a de é6J,U~t 
' pára. revir a uma oriã desamparada, 
0 .eond~-,porétn _só viu: uüs _gravetos 
S!J_<;os, ~-" estrariliou _ de si __ para si a, 
originalidade, de su.a eriada; -. 

A-. condessa: convenceu•o, porém, 
qu~ aquilo nada mais era. do que fü. 
simulação ·e ele' ~ dispensou de ,seu 
sefviilo~-

Notbui:ga, - tranquila, dirigiu-se 
pÚâ ·ilrn eitip da reil_ondeza e poz
se a tr;ibàlhar no __ campo·. No seu 
cõittrat? ei:igiu, porém, não tral>a
lbàr depois do Arigefos,-p:i.l'a,'_podcr 
<-1i!tlprlt 'com .<lesCâllSO os _seus de-

, ,·,cres de'.pie<lac)c. Um dia,Ji.orém, o 
&e,Í1 pntral) 11niz forç:aJ 0a a trabalhar 
atã --~uit-0' niàis tarde, mas ela, le-, 
,·1í:11tand0- a -sua foice ao alt<! disse: 
dstó' ré~olv,erá à llOSSa pencle11eia~. 
11, largando-a, a: foice não caiu. _ Co
niovido/o patrãv !Íão mais a impor-
tunou;_ -- - - · -
- N~ssec inte~·im adoece gravemente 
a,,có*dessà ()tilial S:em ter 111~inoo 

-niefror vislumbre de resseutünentiJ; 
Nóthurgii. f'oi 'visital;a com a liber.
di.de . e sirigeleia. i)l'OPl'!a,; . à' _Idade 
Media., A -.condes$a ·vendo~a abra
çou~i . • ch9randoi Co~tonclhe coiµo 

_fora' il'lfeliz desde que elà foi•a ·des0 

•'pedi<la. O seu cunhado Sigefredo in
yadira - 'as . tefras do conde, poi:tilo 
tudo' a ferro e a fogo. A doença l'Í<'· 

:i'â. pi·ostràr-lhe. e : agora ,:;e estorcfa 
de dor. t 

)fothurga não_ voltou mais para O 
campo, -ei:erccudo 'a -~Úidade'. ju11to 
d_á,ql:lela, que- a én~otà111; Por seu in
termedio. a paz' se re~tabele1ieu tÍa 
familia ,dt, conde, e a pobt;e sén,hol'a 

.'' •,' ' ~ 

À restauração soc.lal deye preceder· f renovâçãO' dO espirito Cristão -
São Joã~ disse que cr que afit-~a ta ae, .honr_ade,,, e, de pontualidade. 

amar_ a -Deus, mas não ania a si'!ú _ inip1;év1dancià, e dissidiâ, vreios do 
pro:dmo,.é'um mentiroso. Tam,b'em,o jogo e da embriagtiez; se isto'é ,ver-
que -di;, amar o povo e· não come<;" ~ade com -'1·eiação_ à economia geral, 
po1· le\'atitá-lo -mói·almente, _ é um - tambe1u o_ é ,em maior grau 110 qLle 
!Iientiroso. Cóm , e,;tas' , pala,yras, in- , t~~ ao: nivél de vida.do oper1ü•io. E' 
formarii a_s N otidas Catolicas,, o Se-' preci'so rião esquecel' que -nosso po
crcts.riado Naciou_al da A~âo Ca~ci. - -,vo tem 'Uma he1•a11ya- de sangue abo
liea -,Chilena publica u:m estudo. sos - 1·igene; tjue exige' ofo pfo~ésso inten
b1·e a -que~tão. social, no -qual insis, sd -de éduéatã1) moral, não tanto in-, 
te - citando palavras de. Pio XI·-- tel~tuâl;' pará 'transformar hahitos 
que à restauração ~iocial tão de::: de vid.a fortementea1·raigad9s. Nilo 
sejada' <leve precede-r a, rcJÍO'Vatão càb,!l quà:lquer eomparação com povos 
profunda -do espfri_tõ cristã?, Do de ctiltüi·a, milena1·ia». , 
cónti;ai-io; todos os esforços - s_erâo _ -_ «Xão séria. razoavel -que os que se 
estereis e o 'cfüficio - assentar-se,á: p1·eo&upam eoni · a sorte, do proleta~ __ 
não sobre a-rocha, mas.sobre a areia riitdo e -se constituem seus defenso~ 
movecliça:i>. ' l'eil' insistissem' sobre ,esta refoi·ma 

«No Chlie _caus,a_mos admi1;aãp ª? ~oral ilidispensavel 'l ·Os que falam 
estrangeiro coni nossas a van-çadits S()mpre dé conquistlis ·sociais, deves 
leis sociais 'e magnificas ii1stifoi~ões' riàll),' àssinálar estas conquistas mo~, 
de previdencia, mas_ 116s ficamo3 r~is colllo objetivo -não menos neiies: 
muito -atrás n_a reforma dos homens,; , 11ario,- ·embora. mais' difícil, mas ·an
o que anula -a bondade d~~sas- leis têcedent,e·obrigatorio de toda. aseen-

' sociais - ...;. reza>· um· dos pa.ragraJos - são . màterial ~ ecónomíca; -
do estudo, para Jogo analisar: -,os <'>Sáo'Joãô,-_.conclue o-estudo...;. 
que se aprofundam uo estudo·, das disse cjuep qne,afirmà a111ai a Deus, 
causas da- deffoiencia· economica _de, 'mllS-, qão, ama ~ ,seu .proximo, é um 
nossa - _ patrl11,, assinalâm- _ entre ::as: m_êntirosó.- Tamben1 ,o que diz imar 
prin~ipais, .a~gll~3,Sé; 4~ ; C(t,ratet_tnO• , O P;OV,01 • ' : \)â,O C()l_1lf~;I por; levantá• 
r!l.~ -- fi:aqúçza e inconstancia1 fál- IQ lllo~:a!Q!c~lc1 • ~- yiy- mc11_U!-:Q~?~• 

Geralmente subordinado "ao_ Incen
tivo dás más paixões e à cupidez do 
lucro" - palavras do grande Ponti• 
fü:e --da "Vigilantl Cu'ra", _;_ ·o cine
ma é,hoje,, com raras exceçõês, 'Qmil. 
escolá de ruina moral. ·Falam' por ele 

·os -'quotidianos maleficloil. que vem 
causando na iustitµição 'da ta.inil'.a, 
na àima_da mocidade e no pndor so
cial' não apontando já os ' ataques,' 
diretos ou encapotados, que ya( fa. 
zendo de · quando em vez, aos prin, 
~ipios' basicos dÀ Religião e da. Auto
ridade, esteios da ordem, 

Disse um Prelaflo português: 
•• FoLo cinema que lançou no tur· 

b:lhã<, àí'.I vicló muitos moços e roo· 
ças, 'que titlham · dado provas de vir
tude :angelical até o momento fati
dlco de assistirem a 'Cé.nas dei;;pudo
:radas qÚe, incen.diàndo-llies os sen
tidos, lhes roubaram a pàz e a íno
clência''.- .' 
, lnfeUimente, ·não faltam dépoimen

_tos, que encbêriam ·paginas. deste. jor
nal, a confirmar- as palavras dó Ilus-
tre Prelado, _ - ' 
- Todas- as:vozes qué se tem levanta

do ê1>nt.ra os maleficiÓl3 do cinema
justificam ' plénament~ a. oportuna. 
ó~sehàçã,o dEí :Pio XI: 0 Úm povo que, 
11as I:íôi-ãs _,qé - rep\)'tfso,"se entrega a 
c!ivér.Uine:nl:os ·que ofendem o r~to 

' (ôilce(to- d'á, decencla, da honrá e da 
'jnoral; a divertimentos que 11ara. to
dos, 8, especialmente para os. jovens, 
co!istltuem ocasião de pe'cado, en

·contra,se eni grande risco de perder 
o_ seú 'prest·gio e a sua. força.". 

De 'fato, o cinema- lnioral ( e rara é 
hoje a -peliculâ. em que a moral não 
é, menosprezada), sendo um atenta
do contra a pui'eífa;' ê tambem, e por 
isso mesmo, um atentado- dontra o 
l)restlglo e força -das nações., A hls
-toria contem algumas lições eloquen
tês e lmpressioliantes a' proposito da~ 
ruhmsas consequencias da deg'raàa
çã6 -'dos_ costínues. Prouvera a Deus 
que 0 · chamado colapso da Í<'rança, 
e~ 1940, fosse a ultfma dessas lições. 

_ Perante os exemplos -de pagàn's• 
IDO quél todos OS dias',, O lilail CÍ!1e
llll!, faz d_esenrofar ante olhos ávidós 
oas ntultldões. deve-se tomar posição 
de defesa e de combate. A _moral -lndi 
vidual -e· coletiva, a dignidàde da fa
milia·, da,'Rel!gjão e da aütdr:dade, a 
propria ·existência, <las nações ün
põem· defores a este respeito, deve
res qué pesam con10 _chumbo sob_re 
a concielicia do:, indÍviduos (produ· 
tores, realizadores; figurantes ou s'm· 
))les assistentes), e sobre o proprio 

;Estado. -
A Igreja; neste .ponto- como em 

tantos outrqs, deu .o exemplo e 'abriu 
ci éarUlnhc, da reáção contra o mal. A 
Enclclica "Vigila11t! Cura"-, 'de S. S. 
Pio XI a.1 está' à afirmar solenemente 
o zelo e- éarlnho que a Santa Igreja 

-.põe na defesa:dos bens esplrltua·s da 
hu°'8-nidade, que são fundamet1to da 
civilização. As - va1·!as "Legiões-" e 
"Ligas da Decencia" que se .orgaani
taram nas principais -Republicas da' 
.America. (a "Legião da- Decencia" 
cfos. Estaáos Unidos precedeu ·e pro
vocou até uma. Encjé!ica_ Papal) os 
"Secretàriados do, Cinema" que se 
fundaram êih muitos palscs, a,s Pas
torais de lnumeros Srs. Bis);)o's e as 
chamadas, can1banhas <da "promessa" 
ou' "compromisso", que têm sido le
vadas a cabo, falam bem alto da ma
néfra ·corajosa e disciplinada ·pela 
qual ·os católicoi; estão enfrentando, 
em toda a parte, o grave problema d.o 
cinemi,. 

Qu'«il -pretente a Igreja, ari;ial? 
Que ,6 cinema, tal como afirma o 

Santo Padre Pio XI, "possa servir 
os mais nobres ideais ·e· às mais re
tas no_rmas -de vida", porque o cine• 
ma "pode e deve pôr a sua maravi
lbpsa eficlencla ao serviço da instru
ção. dos espectadores e impulsiona
los à pratica dá. virtudé". 

Êmporio. Padaria e 
Paraná ' Confeitaria ' 

-Gêneros tlimentclos. pães e bis• 
coutos de _todas .as qualidades , -
Apronta-se enc11mr"das para ~

-samenlos. bat17.ados. "soirées". ele. 
AVENIDA BRJUADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.o 1197 

• FONE: 7-0553 

A Igreja qeu o exemplo. Oxalá de 
todos oil Estados. pudessemos dizer. o 
mesmo. 

Mas não alonguemos considerações 
e falemos do -que se passa entre nós. 

f.: llclto afirmar que já, hoje não _é 
possh'el aos católicos, na maioria dos 
casos, Ir ao cinema de olhos venda
dos, na !gnorancia do que seja o 
espetaculo sob o aspecto morat 

Que é necessario combater, sem 
treguas, a influencia do mau -cine
ma; nenhum católico o pode por em 
duvida: 

Como, porem, combate-lo? 
Não o frequentando e não permi

tindo que o frequentem (tratando-se 
de menores) ou -dissuadilldo de o fre
quentarem (tratando-sé de, maiores -
independentes) as pesoas de sua fa
milia. ou das_ suas relações. 

No exercléio do mandato divin~ pe
lo qual são obrigados "a guiar e dl· 
rlglr, mesmo nas horas de ócio, a 
vida moral de seus rllhos, os -chefes 
de familia devem tomar- o compromis· 
so, de não frequentar e de não con
sentir que pessoas de sua familia 
Crequentem teàtros ou cinemas onde 
se representem cenas. lubricas- ou por 
quàlquer tftulo imorais. Igual com· 
promisso déveu:i' tomar, se desejam 
mostro.r a .sinceridade da sua. de1'0· 
çáo para com a Santlss!ma Virgem 
as pessoas -que, não sendo chefes d~ 
famllla (Incluindo os _jovens de am
bos os sexos), prezem a sua dignida· 

_ de cristã.". 

veis por todos seus.- irmãos. -
Como verdadeiros ,católicos mili

tantes se estão. _constituindo o alen
to dos seus catbaradas o · sustento 
da fé- para aqueles nós quais aumen· 
ta a: foitàleza interior ao. falarsse no 
meio de tão desoladoras aventu
ras ... " 

"Se eu -Iembrei-lhes as grandes li• 
guras de _ nossa história nacional 
aquelas de. São Luiz. e de Santa Joa: 
na d'Afo, ,e para ',que as tomei como 
um exemplo. Aml>os estiveram prisio• 
ueiros como est-anios nós agora: fól 
então que mostraram, o melhor que 
puderain, ·sua santidade de cristãos, 
e sua nobreza de franceses. 

DEVERES' DOS _ CONSCRITOS CATOUCOS 
Circular do Exmo. Arcebispo de 'desordem nas cercanias dos quar-

Guadala.ja.ra teis. 
. . / · -Ao atribuir grande importancia à 

.«~abe?c1o-no_s, por dci·ci: ~e nosso obra de )l'eservatão O Arcebis O d<! 
mmrsteno, o!'lentai· os fieis sobre a· d. 1 ,1 - - ' d pt d' . . _ . ua a aJara recomeu a O opor uno 
suas :versas obngaçoes, ~ren~os de- ingrésso nela dos jovens da Ação 
ver apontar-lh_es sua~ obnga .. oes _ no C"tol'c d - · t d : •. ,, · "' 1 ·a a, JUYcn ll e mexicana 
que se refer

0
e ao serv1~0 m1l1tnr». bem como que. aqueles que devai~ 

declarou o l;,xmo. e Revmo. J)Jon~e- f - · .. -
,, J -; G ··1,· R' A ,_, azer o ser\'lço n11l1tar, fa~am antes 

nuor ose ar1 1 1vera, - rccutspo , - . · ·- , . · ··t · A · • 
d G 

_, 
1 

-. -- - . 
1 

d' . . seus exe1 e1c1os espu 1 ums. _ easa 
e ua,,a aJaí·a, em c1rcu ar mg1- d ,·t , 1 - · · - · · d -

1 •1 f' . d A 'd' , o conscn o, soJ.os ausp1c10s _ a eo-
aa ao. e _e_ro e ,1;'18 a_. rqm iocese. missão rle ·emergencia c1a Ação Ca-

0 se1:v11:o m'.lit~r, disse o Prel_a. tolica, rleverá ser o lar que cuide 
do !uexwano, s1 ~uao se tomarc~ _ ~s do, interesses · materiais e espiri-
dendas_ preeauçoes,, potle constituir I tua is dos _ jovens cadetes. Ad•rnrte 
um per1go para a fe e pal'a. o;;_ bo'.18 ma·is,. que nos Scminarios ,i\laiores só-
co_s~umes dos Jovens. Os pa,s _lle fa. menlo de\·em ingressar os que ha-
nulta de~em -pr:ocupa~-s_e senamen- meul1• devém i111pressar os que ha-
!e pela mst-I'U'Çao reltgwsa _ deSfes jam fi>ito o- serviço militar, ou cou-
Jovens e r?ctamar an(,, as a~tomfa- tem com a exeeçiio da lei. 
des respehv% a ilC'v1da ass1stc11\'11t 
espiritual e a pratica dC uma v1da, 
cristã. Que eles _não sejam expostos 
a tantos perigos que diariamente se 
apresentam _ em n_ossas pova1,;ões, 
p1·i11cipalme11te quando o dcseni're
iamento dos costumes oferece tan
tas ocasiões para o mal. Insistam os 
pais de -familia em qne não se pel'
mitam centros de perversões ou· de 

CABEI.OS BRANCOS •• ~ 
Envelhecem 

Faz desaparecer e 
EVITA.OS_ SEM TINGIR 

ôão obrigações <los joYens _:, con• 
-cluiu resumindo Monsenhor Garibi 
-- insere,,er-se, pondo-se de -àc-ordo 
com a lei referente a esta maleria, 
más tendo o cuidado de continuai· 
sua fonna<;úo religiosa e preservar 
sua intég1·idade moral; são obriga~ 
ções dos- pais de familia conservar 
viva a comunieação com seus fjlhos' 
e velar para que -se lbe:i faciltte, o 
cumprimeuto de seus deveres reli
giosos e sejam -evi lados os perigos 
morais que os ameaçam. Os parocos 
e sacerdote~ ,levem colaborar inten
samente na a$sistencia espiritual 
dos jovens. e na manutcn..:ão ,las <:a
sas do conscritó. «Da fiel coopera
c;ão de todos haveremos de esperar 
que nossos joven;; se 'formem fortrs 
e são, homens de eara ter -e verda
deii-os cristãos, que constÚnam unia. 
esperan'!a para sua Patria e para 
a Igreja». (De Noticias Catolicas). 

r-ara que a modestia res~andeça na mulher 
1 

"Temos <Jue trabalhar para que a 
modêstía cristã- resplandeça na- mu
lher" diz o Exmo, e Revmo. Mou,;. 
Luiz Maria tlartinez,. Arcebispo do 
México, em palavras que reproduz· o 
diário "0 Universal", da cidade do 
México. -

"É preciso combater, por pernicio-
sos, as moelas e costumes que comi·

. tltuem um ataque a mora_! . e as re
tas tradi~e.-. da mulher mexicana", 
acrescentou o Exmo. e Revmo. Mous. 
"A Igreja Católica tem sempre a 
Jllesma doutrina e a niesm,a . moral, 
mas sabe lambem- aplica-las .às diver
ea,~ cln;unstaucia:; e ài, épocas su• 

cessivas; -firme em, seus, principios 
éticos, empreenderá uma cniiada de 
restauração' moral da mulher. Ata
cará. sempre o- divórcio, as modas 
rleshonestu~ e provocadoras, e Ós -
outros costumes que ficam exclnldoe 
da moral católica'. 
_ A Ação Católica - adverte o Pre

lado mexicano -, ao lutar JJelos prin
cípios da lgreja entl!e os bomens, m1t- _ 

lheres, jovens e meninas, é o instiu.
mento desta cruzada moralizadora; 

E a Ação Católíca 'trabalha no can1-
po do espírito, sendo. a melhor arma 
para lutar· por Nosso Senhor Jes11s 
Cristo, agora e durante o-post·irnerra,; 
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A Ação Católica é 
eminent~mente reli
giosa. 

Pio XI 

--= 
LEGIONARIO 

tJatoliea 
3ão Paulo, 12 de Setembro de l!J43 

A Ação (;atolica Brasileira é 
a milicia maxima do apostolado 
leigo instituída por ato cole.tiva 
do episc.opado brasileiro apro" 
vado pela Santa. Sé. 

PROBL~MAS, R E A L. 1 Z A Ç O E S E IDEAIS 

F O R M A C Ã o 
Conego Antonio de Castro Mayer 

!\a encklica «Il fermu proposito», 
i.le Sua Santidade, Pio X, . enciclica 
que é capital par1t a Ação Catolica, 
1:ecornenda Sua Santidade insisten• 
temente que, na formação dos mem
h1·os da Ação Catolica se. ·cuide es
pecialmente de orienta.~los no sen• 
tido de os afervorar numa adesão 
plena e intensa à Santa Sé, Não 
:vamos repetir aqui o texto princip:il 
dessa enciolica em que o Santo Pa
dre salienta esta necessidaàe na 
formaçio dos me,mbl'os da Ação Ca
tolica, porque já o fizemos nestas 
mesmas colunas. Recordamos ape• 
11as este fato, para justifica1· o que 
vamos propor hoje aos ;nossos lei
tores. 

A saber. Vamos, novamente, l'C• 

Í)l'Oduzfr, relembrai• advcrtencias e 
preseriç'ões da Sànta Sé, afün de 
que se firme e cl'ie raizes nos es• 
piritos a orientação que a Santa 
Ig1·eja quer nà · mentalidade catoli
ca. O que hoje vamos transcrever 
nestas col un_as, parecesnos sobre1no
do util para a forma~ão desta men
talidade. Pois, é de. todos · sabiJo 
que o ArucricnniSiUO constilui uma 
:,;ubtil, arg'ut.a e, por isso mesmo, pe

. rigosa tentativa de formar do ,cato-
licismo uma mentalidade nova «mo• 
de1•na:>, adaptada aos tempos novos, 
às necessidades recentes. E nií.o foi 
apenas uma tentativa de tornai• as 
verdades eternas do Evangelho vi
vidas tambcm. nos anos presentes, 
po1·tt141to as mesmas verdades que 
conser,•avam sua perene juventude,. 
mas constituiu realmente Ullla tl'ans• 
formação do catolicismo, de umuei-
1·-a que os eternos princípios do 
evano-elho continuavam evangelicos 
SOme7ite na aparencià ._e llO titulo, 
1iois no· fu,ndo, a subs'lancia se ha
yia transformado complétameute, 

Ora, este Americanismo· apresen
tava-se' sob t·otnló de metodos novos, 

· e · não fora a vio-ilancia da Santa 
Sé, · assistida pelo Divino Espírito 
Santo, talvez ainda hc!je par.a mui
tos não seria ele mais do que 4nova 
metodologia apostolica». Â. lcm
bÍ·ança, .pois, dos metodos apregoa~ 
dos pelo Americanismo contribua 
para por-nos em gi~arcla · contra po_s
siveis desviações de nossa forma~ao 
apostolica. A's varias, proposições a
presentadas por S. S. Leão Xlll 
por· ele condenadas e que e1wol
vem a metodologia nova do Ameri
<:anismo, acréScentarnos. o):)servaçõcs 
de critica téologica tfràdas do. oti• 
. n10 ·livro do Pe. Cha.rlcs ·'Maignon, 
«Nouveau Catholicisme~ ,lltn ~ue se 
analisa Ô Americanismo e sua con
denação por pai-te da Santa Sé. 

Ji]ste autor;' pal'a melhor compre• 
ensão da Carta Pontifícia em que 
se condena o Americanismo, salien
ta o principio geral estabelecido 
pelo. Santo . PaJl'e · como fundamen
to do Ameriêanismo, e as conclusões 
doduiidas deste pl'incipio, agrupan
do-as em três classes .. Nesta ordem 
é que fazemos aqui nossa transcri"'. 
i;ão. 

FUNDAMENTO DO AMERI
CANISMO 

«Para reconduzi1· mais fa~ilmen• 
te à VCL'dadc eatoJica OS dissidentes, 

_· torna-se U:ecessario que a igreja :so 
adapte mais :à civiHZa!:ãO de um 

. mundo ·che"aclo à idade madura e 
que},·relaxa;do seu antigo l'igor, ela 
se fuostre conciliadora . com rela· 
ção às aspiraçõ~s . e às cxigcncias 

'dos povos. modernos». 

APLICAÇÕES DESTE .PRINOil'.1O 
GERAL .ÀS .DOUTRINAS QUE SE 
REFEREM AO <<DE;i;'OSITO DA. 

. FÉ» 

I. - «E' oportuno, afim de con• 
1uistar og corações dos desgarrados, 
lassar em siléncio · ou temperar cer• 

· tas afirmaçõés donti-inarias, de me
nor impoi'tancia, e . isto até· o· pon
to de não se lhes dar o sentido ao 
qual a Igreja sempre se àteve». 
, Observacões tcologicas sobre es
ses erros; - esse metodo deve 
ser c:ondcnado; esse sileneio · nõo 
está ise1Ho de pecado; o eféito se-

·TANAGRAN 

-~ª:\ __ . ... 1 
•7 

Otimo fortificante 
feminino exclusi
vam·ente femtnino, 
Mêreé de seus hor• 
monios especiais 
Tanagran rejuve• 
nesce. a mulher. 
Tanagran. é o re• 
médio Indicado em 

todo~ os casos de abatiment0, 
rnflas precoces. envelhecimento 
prematuro, cabelos brancos an• 
tes do tempo. Em ledas as · 

· dror.tápas. 

lnsti.tuto Moderno 
\ 
PRAÇA . DA SS: N.u 163 
- ·SÃO PAULO -
Fiscalizado pelo·· liovemo 

DAC..'Tll.OUJ:tA.l<'lA 
TAQU;GRAFIA 

O Melhox Ensino pelo Melhor 
- Pré\lo -

r(t separar os catolicos da Igreja, 
em vez de a ela l'econduzir os dis
sidentes. 

,l\PLIOAÇÃO DO PRINCIPIO 
GERAL À DISCIPLINA Da 

IGREJA 

II. · - <<Torna-se nccessario it,
troduzir uma certa· libérdade rn.1. 
Igreja, afi111 de que com certa di
minnii:ão do poder e da vigilancia 
da autoridade cada fiel tenha a fa. 
culdade de desenvolver mais livre
mente os recursos de sua iniciativa 
e de sua. atividade». 

III - «E' esta uma transformação 
que se impõe, a exemplo das Jibe1·. 
dades modernas, que eonstituem 
quasi exdnsivamente o direito e o 
f:undame11to dá socieda'de leiga». 

IV. - «Depois da definição sole
ne do magisterio fofalivel do Pontí
fice romano pelo Concilio do Vatica
no, não ha mais que receiar iuquic-.. 
tações neste ponto I razão por que, 
uma _vez estando salvaguardado o 
magisterio _infalivel, cada um pode 
presentemente ter mais livre campo 
p:ira pensar e agir». 

Nota,s teologicas. dessas proposi
ções: - elas são mais perigosas e 
mais opostas à doutrina da Igreja. 
que a 78.a proposi~ão do Sínodo, dÔ 
Pistoia, qualificada por Pio VI de 
injuriosa. para a. Igreja· e para o 
Espil'ito de Dm1s que. a rege. Elns 
são «o contrario dos dcsignios da 
Provitlen!}ia Divina», 

Leão XIÍl recorda que a.· propo• 
si~íio 78 do Sínodo de Pistoia foi 
condenada por Pio VI como inju
ricsa à igreja <<ao s,ubmeter à. dis
cussão· a disciplina estabelecida e 
apt'omda pela Igreja, corno se a. 
Igl'ejà pudesse estabelecilr uma· dis-· 
ci pi ina iu util e demasiad1quente pe
sada parA a liberdade que eonvem 
aos cristãos', 

P:ROPOSIÇõES CONDENADAS 
COMO COROLARIOS DOS 

PRINOIPIOS GERAIS 
ACIMA REPROVADOS 

V. .;_ «Toda, direçã.o extérioi; 6 
superflua, e mesmo mimos util para. 
a{}ueles que se aplicam a tender para. 
a. 1>erfeição cristã». . . . 

«O Espírito Santo esparge hoje 
nas almas fieià dons ma.is extensos 
e ma.is a,bundantes que nos tempos 
passados~ El~ as m9ve ~- as Jlumi-~ 
na; SClll , itttermediàrio; por uma/ eS~.< 
pecie de instinto ·secreto' • 

Nota teologica: - Opinião mui
to temerarri&, pois pretende 'fixar 
limites ao modo como apraz à Deus 
comunicar-se coni os homens e l!'e. 
ga a necessidade da direção · exte
rior, contrariamente ao ensino m1a
ninie dos · doutm·es. 

VI - «As virtudes naturais são 
maio; apropria<làs aos costumes, e 
tb ueeessidades de nosso tempo, por-
que elas desehvolvem no homem so
lirctuclo a a tivirladé e a energia». 

Nota, teologica: - Opinião incon
c~biv~l da parte de ho1rrens é:1ue 
tem Fé. 

VII. - «ÁS Vil'tUdes eristãs se 
dividem cm clna~ classes: umas elitas 
passivas, oulras ativa,s; as primei
ras convinham ulelhór aos séculos 
passados, ao passo que as segundas 
1nais se adaptam aos tempos que· 
correm». 

Nota.s teologicas: - opinião fa.l~a 
(não ha, iliio pode haver virtude ,\·er- · 

'cbldeir:rn1c11te passiva), opiniiio con· 
traria à Revelação Divina por i~so 
qne ela pretende que ha virtod_es 
cristãs· mais apropri,aclas que outras 
cm certas cpocas. Cristo Nossó Se
nhor, regra e modelo de toda santi
~ade, não muda de acordo com o 
tempo. . 

VIII. .... <10s votos proferidos pe• 
los t'eligiosos são completamente 
opostos ao feitio de nosso tempo, 
porque restringem os limites da Ji. 
beruude huma:1a. Eles convêm niais 
às almas· delieis que às 1i.lmus fo1·
tes, não são cm n:nla favoraveis_ à 
perfeição cl'istã e ao bem da socie
dade humana, mas antes constituém 
um obstaculo e um entrave a uma 
e a outra». 
IX. - .«A vida religiosa é pouco ou 
nada: util à Igt·eja». 

Notas teologicas: - opiniões que 
derivam dessa especie de desprezo 
das vil'tudes evaugelicas chamada,; 
m·roncamente passivas, e que pro
pagam nos espiritos uma cspecie de 
desfavor com relação à vida religio
sa. Or.iniões falsas e ofensivas ilS 

J .. 
ordens religiosas. 

METODO DE AÇÃO E NOME 
GENERIOO DO ERRO 

X. - «Torna-se ncccssario nban• 
donar os pro<léssos e o método. _de 
que os catolicos usaram até hoje p'a
ra ati-air os dissidentes, afim, subs
tilni-los por outro no futuro». 

Nota. teologica: - opinitio impru• 
dente vistô que não leva em conta 
a· exper;.encia adquil'ida, as .aprova
ções apostolicas e da hierarquia.· 

CONDEN.t~ÁO COLETIVA· D:E 
TODA$ ESSAS PR.OPOSIÇõES 

«Nós não podemos aprofl\r essas 
opiniões· cujo conjunto· é designaclo 
pór varia:; pCS$Oas pelo nome de 
Americanismo,. 

D O M J E 
A ,., e t 1· · V'd l t .. tão numerosos e ü1stantes exemplos . . O S É C A s· p A R D çao ª º tca e .· ~-ª n enor ~ ~~s~111~~ss~:: e;;~~1!:de, c~;~:1!:: 

,· .·. · . . . . : · - . . -o· EXfU_ p· ... L·. ·O·'·_, .... DO DIVINO... MESTRE ~~:s~~!~g!ern;'::s:a ef:.U~:1:n!e:~: 

A F O N S E e A E S I L V A 
[dfJ entretanto dela para ir a Deus é 

· · · · sacrüicarmo-nos a Ele'! 

_; · · · · · Já ·vimos que os inilitantes da gem-devemos tcr,_o exc1nplo que d?,5• ,. *,. 
Ação Catolicà não podem transmitir sa dependencia nos dão <i Padre, o Vendo Deus que somos indignos 

~ônego A.!itonio de Castro Mayer 

Teve a Ação Católica de São Paulo na pessoa do Sr. D. José seu mais ,mtu., 
sia~t;:i. propulsor. Antes mesmo de ter o· Verierando Episcopado Brasi_leiro a 
felicidade de receber uma Carta Apostolica do Imortal Pio XI, acerca desta 
niagna organização de Apostolado Leigo, quando ainda Diretor d::i Feder/3ção 
Mariana Feminina exortava Sua Exeia. as suas dirigidas a se prcpal'arem para 
o· grande ideal que já enchia a alnla e o coração elo ent~o Padre José Gaspal.'. 
de Afonseca e Silva, Foi depois Sua Excia. quando Bispo Auxiliar quem ini
ciou os primeiros passos da Ação Católica da Arquidjocese. Impaciente por 
vé-la c1·escer logo, não poupou Sua Excia. ocasião de, por todos os modos; ÍO'
mentar seu desenvolvimento. Contam'-se nesse sentido inumeras alocuções em 
que o Sr .. A1•cebispo se dirigiu ao laica to católico de São Paulo, e todos os se
tores da Ação Católica Paulista têm na sua historia a figura de D . .José como 
seu poderoso iniciador, e grande animador de seu ,desenvolvimento. Apenas 
empossado no solio arquicpiscopal de São Paulo fundava S .. Exc!a. á pritriefrn 
Junta da Ação Catolica de São Paulo, e com ianto acerto que, após um ano. 
apenas de· trabalhos, já merecia- esta Junta- de Ação Católica este signifi!!atiyo 
elogio do,Representante do Santo Padro no Brasil; o Sr, .D. Bento Aloisi Mil-

. sella, Nuricio Apostolico: "reproduziu em sua edrutura as. linhas classiç;is' da 
Ação Catolica de Pio XI." •Enfim, esta mesma pagina d.o LEGIONARIO dedi-

' cada aos intei·csses da A,;ijo. Católica foi uma das muitás ideas de Sua Excia. 
dedicadas. ao _seu grande ideal. Nada, pois, mais· justo que o LEGIONARIO 

110 proximo a vida sobrenatural, se Pilho e O Espírito Santo. ~ Padr<_: de receber Suas graças imediata1neu-
eles mcsmds não a possnirem.. só por ela_ deu e dá ~eu F,übo, so te ele Suas mãos, diz São Bernardo, 

" JI l ela entl'C!!'a-ns · a :Maria San.tíssima, afim 
É scmpr.e valido O proverbio: - procui<a ~1 •1os por e ll,.' so • P0,r · ~ 

"neui dat quod 
11011 

hahet». nin- lhes: comum e a: Suas graças, Dens de que por da tenhamos tudo o 
... 0 · · ' F'lh . l f · f' d para to- que Ele. nos quer dar; e lambem 
guem . poderá iluminar os espíritos, ' 1 0

. por { ª 01 ºfª 6°. 1 ' acha Sua gloria em 1·cceber pelas: 
1iem pronunciar pálanas de encora- ·do O mun ° em ge~·a' s ~l';; / mãos de. Maria a gratidão, o re~-. 
;a·mento ~s .. ontades, nem semeíat fo_ rmad_o_ todos os ~~s e en.,e11 r_ t>t] . . ·' " ' - E t s t 50 1>eito e o amor que por seus bene_f1~ ·o am.or ·da·s "irtucle.s·,· se =ssoalnien- el)'I umao ao , sp1r·1 o an_ o, . e • ,,~ 1 s en ci~s lhe devemos. ú, portanto,'. de to i,ão estabeleceu e conformou· sua por e ª. comumca e~s. merecnm . ; 
vida sobre a vida. de Nosso Senhor. tos e v1:·tudes; o . Espmto Santo s~ todà ;i. . justiça que imitemos - este. 

· Tambem já vinios como é justo 
.em ·si mesmo e vantajoso aos que se 
dedicam ao apostolado consagrarem
i,e inteiramente à Santíssima. Vir
gem, afim de mais perfeitamente se 
<ious·agrarcm .. a J csus Cristo. · 

Com ,efeito, Nosso Senhor não 
<1esdenhou encerrar-se no séio da 
Virgem; 83.ntissima, como um cati· 
"º' um escravo· de amor, e ser-lhe 
submisso !' ·obediente durante trin• 
ta nn6s. J)J ai que se abisma o espí
rito humano, quando medita madu
ramente· 110 modo· de agir ela sabe
doria· incarnada, que não quis, en1-
bora · 'pud.esse faze-lo, dar-se aos ho
meüs direta.mente, porem pela Sail
tissima · Virgem; que não qnis vir 
ao mundo na idade de 'um homem 
1>erfeito, in.dependente de qualquer 
pessoa, · porem como uma p~liro 
criancinha,. dependente 110s cU1da
dos ele ·~ua :Míie Snntissima. Essa 
sabedoria ·infinita, que tinha um 
desejo imenso de glorificar a Deus, 
Seu Pai, e de salvar os l10mens, não 
aéhou mci,o ·ruais perfeito. e mais 
curto para faze-lo dó que se Sl)lJ

mcter em todas as coisas· à Santís
sima Virgem,. não lilÓ ·durante o.s. 
oito,dez. ou qtünze primeiros anos 
de. sua vida,. mas. durahtc. trinta 
anos; e deu mais gloria a Deus, S,eú 

. Pài; cm todo tsse tempo ele depcn
dencia. e ,íe submissão à. Santissima 
Virgem; d~- que lhe teria dado em
.i>regando esses trinta· anos em fazer 
prodigio:!i, pregat•. por toaa . a terra, 
converter todos os hómens. Assim, 
tamliem, altá1iíeiltÍi glorificamos a 
Deus, $Uhmetendo-uos a Maria, à 
imita!ião de Nosso Senhor. 

. * . * >li 

Tendo diante do olhos um ·exelll
plo tão visivel e tão g_eralmenté co
uhccido havia.mos · de st>r insensa• ' . .. 
tos ao ponto de esperar um me10 mais 
perféito ó 1nais~ curio de glorificar 
a Deus do que se submeter a Nossa 
.Serthora, · a exemplo Jle $cu . Divino 
l~ilho? 

formou ,Tesos Crist-0 por ela, so procedú~"Cnto de Deus, afim, diz o. 
por ela forma os membros do Seu , mesmo .·s . .Bernardo, de· que a.' gi·a~a 
Corpo l\Iistieo, e. só dispensa Seus Yolte a Seu Autor pelo mcs~~ :ca• 
favores n dons por ela. Depois ele nal que noala transruiúu. 

Associações Auxiliares 

FEDEKACÃO MARIANA FEMININA 
DOM JOSE' GASPI.R DE AFONSECA E SILVA 

· A onda branca, avani;ando jubi
losa, chegará ao termo dó caminho 
d1mtro do nevoeiro a diluir-se na 
primeira ah-orada . des~e Maio que 
canta nos madrigais dos ninhos já. 
despertos. Ali, embora os v.eus se 
agitem ao perpassar da. aragem ma
tutina, não mais virii ao seu encon• 
tro o ge$tO ca;-i11ho30 do Pastor ami
go, na benção das grandes coucen· 
tracões. Nem :mai;; o seu olhar fe
liz • percorrerá, medindo, ·aquele .es· 
tendal dé margaridas brancas .to,ca_· 
das do miosot.is suave das alturàs. 
Na tarde douraJa, à hora da des
pedida festira, sua voz profunda 
não dirá. na emoção paterna de urn 
adeus: <,Salve !IIaria» ! 

.Ao apelo dolente das ol'elhas q.~ie
ridas, nunca mais se ·ei-gnerá o zaga! 
".igilante: 'cessaram qs rumores da 
tefra e aos seus ouvidos percutem . 
somente, a<; citaras celestes na bala-· 
<la de. amor ao Amor do um Deus .. 

Elas ,continuarão, as ~'ilhas de 
:Maria, i1a união perfeita. que o lema 
do Pastor lhes tratou. «Ut onrnM 
unum sint». 

Elas prosseguirão, , coesas, . dt!ntro 
da pala na 'de ordein que o .seu Are 
ccbis1xi llw,: clltnrn no· gl'andc «Dia 
de E'ormação», sob o matei·no olhar 
da Virgem da As~unção. 

sa: S. Bom Parto, $140,00 -- l\ U, 
de Sto. Amaro, $125,00 - P. U. de 
Vila Pompeia, $120,00 - P. U. do 
Bosque, $116,00 - P. U. de :Nossa 
S. do SS; Sacramento, $1õ0,00 
P. U. d~ Sto. Inacio de Loiola, ; • 
$120,00 · ~ P. U. de, Santuario do 
Sagrado Coração de Jesus, ~100,00 
- .P. U. S. CristovaJU $70,00 - P. 
U. S. Domingos, $50,00 - P.- U. de 
Vila Ipojuca, $50,00 - P. U; do 
Seminal'io das Educaud.ts, $40,00 -
P. · U. de Vila Zeiina, $40,_00 - P. 
U. de Vila; Guilh<>rmc, $3G,.(W - P. 

• V. de Itaquera, $32,20 - P; U. de 
Sta. :Margarida !\faria, $30,00 -
Caroliná Càiuhy, $50,00, que 

1
pe.rfa• 

sem a quantia de Cr.$ 5;899,20. 

MISSA PQR ALMA DO SR. 
ARCEBISPO ME'l'ROPOLIT,ANO 

No, proximo domingo, dia 19,· ·'li, 

P. l\I. Fi fará: celebrar na. cripta rla · 
Cate(lral, Praça da Sé, às 9 horas, 
l\Iissa pelo eterno descanso da alma 
do Exmo. Sr. Dom José Gaspar-, e 
para assisti-la são convidadas as 
l!'ilhae de l\Iaria, partiéularmente as 
Sras. Pi·esidentes das Pias · Uníõcs, 

As to horas, haverá a costumei• 
ra reunião n~ensal, na Curia Metro~· 
politana., 

ACADEMIA 
MARIANA 

dedique nesta sua pagina uma sentida homenage?1 a Sua Excelencia. 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA d,~~:::t~.:':'s~::.m!' ~\:: 

FALECIMENTO DE D. JOSE' . 1 

Elas caminharão tecendo de ro• 
sa.~ a~ guirlandas para Q Coraçã,o 
da Rainha, desfiando nas · pe:queni~ 
uas tJontás elo Rosado, num 1·osario 
,:ivo, a primeii'a prece· q11e a Trin, 
dade Divina campos: - .Ave, grll· 
tia plena! 

No amontoar il.as saurladrs, 110 ex
travasar d:.ts lagrima's, na. t,ágica. 
1·ecordaçiio daquele tremendo des
pedaçar de asas que, tombaram, in•. 
sensíveis, do céu, passando a outr:is 
ll~as pai pitantes e eternas, o, nosso. 
Arcebispo que rcto1·11ava aos céus, 
Da magua que amortalbu os ·corações 
ao redor de um granJie tumulo .fe. 
ehado, ressoa o hinario da gratitlãó 
e da~ benç~o$ cum que as· JPillrns · 
de Maria envolvem a memoria · elo 
Direto1· de tantos anos, e depois 
Arcebispo da Federa~ão Mariana 
Feminina. 

· (Sob [nspeção Federal) 
Rua Bárão de Par11napiac11ba,· 50 

Telefone 3·1905 
CURSOS: Propedêutico, Con

tador e DACTlLOGRAFlA 
Curso ·de Aclnussão ao Comércio 

de 14 às 18,30 inteÍl"dmente · 
g1·11tilito. 

l\1ATIUClJLAS ABER'rAS J 
!: a Juventudé Feminina Católica de

vedora de gratidão imensa a D.· José 
Gaspar de Atonseca e. Silva, saudoso 
segundo Arcebispo de São Pa.ulo. Por 
ele fundada em 1937, por ele assist:cta 

· durante seus primeil·os ar.os, quando 
ainda Bispo Auxiliar da Arquidiocese, 
foi a.inda sob sua dil·eção que ela se 
enquadrou dentro da.s norma.s estabele
cidas pela Junta Arquidiocesana da Açãci 
Catóilca., em boa · hora fundada · por S. 

· Excla. sob a segura e firme orientação 
do Revmo. Cônego Antônio 'de castro 
Mayer. 

Pcit· todos esses títulos, e mais pelo 
carinho com que S. Excla. acompanhava 

1 a. vida, da Juventude Feminina, o tra
gico falecimento do sr. Arcebispo re
percutiu dolorosamente entre os mem• 
bros da. Juventude católica. Este seu 
pezar · a Juventude o mànifestou apre
sentando suas mais sentidas condolen
ci.as ao Cabido Metropolitano, à Exma. ' 
Familia dó sr. Arcebispo, bem como fa
v.endo celebrar Missa de setlmo dia por 
alma. de. S. Excia. Missa que foi cele
brada. pelo Exmo. e Revmo. Sr. D. Er
nesto de Paula, ant'lgo aux!liar do Sr. 
n.: José. como Vigarlo Geral da Arqui
diocese, e hoje zeloso e dlnamlco Bis
po de Jacarezinho, 

EXMO. E REVMO. VIGARIO 
CAPITUI,AR 

Eleito, para govern'ar a Arquidiocese 
durante a vaca.nela da Séde, Monsenhor 
Jooé Maria. Monteiro, ex-Viga.rio Geral 
da. Arquidiocese para o· Revmo, Clero, 

·apressoi?-se a Juventude em apresentar · 
a. S. Excla. seu testemunho de afetuosa 
obedlencla. tanto mais' que vê no Ei-.1110. 

Monsenhor Vigario CapitQJar a conti
nuação da peasõa cto• Exmo. Sr. D. José 
Gaspa,r de Afonseca e Si! va. 

. COMPROMISSO E EXCURSAO DA 
JOCP. 

No ultimo domingo do presente mês 
terá a JOCF sau passeio mensal a Santo 
André .. Esta . excursão terá uma a.lcgria 
especial, pois. em Santo André terão as 
jccistas o pl'l!zer de a...ssistlr ao co111pro
mlsso das côlegas do setor da Paroquia 
ue Nossa Senhora do carmo. e à bcú
ção · da bandeira, da JOCl:'' desse setor. 
Espe1•a a JOCF' que nenhum de seus 
membros falte a essa excursã<;>. A parti
da. será às 'I horas da estação da Luz, · 
e a vqlta pelo trem de 1 'I horas. 

A CAMPANJIA DE l\lORALIZAÇAO 

Deus Nosso Senhor dignou-se aben
çoar à campanha d~ moralização inl• 

O "LEGlONARiô" SIG
NIFICA BOA LEITURA 

E FORMACAQ 

ciada pela Juventude Feminina. Tc1nos 
assim o prazer de tra.nscre\'er · aqui tre
chos de uma carta de Dagé, no Rio 
Grande do Sul, onde a 1n1c;ativa da 
Juventude de São Paulo fOI recebida 
com grande satisfação. A noticia de 
noasa campanha chegou até est.as jo-. 
vens, mediante um artigo publicado no 
"Eco" r~vista do Colegio Anchieta, ele 
Porto Alegre. 

B este o teor da carta: 
"Ju,;entude Femini;na Católica 
"Tive a imensa satisfaçãO ele for .na 

boa revista "Eco", da qu0 ,1 sou assi
nante, o artigo que· trata, · da' morali
zação da.5 praias. Sendo Filha de Ma-
ri!\ e pertencendo à Ação Católica., co
mo já dl&Se, fiquei contentlsslm\\ · pols 
só assim poderei praticar um esporte 
tão do m~u agrado, dando ao mesmo 
tempo, unÍ bom exemplo em· tudo. 

"Assim peço a fineza de remeterem 
alguns modelos de trajes de banho pafa 
a desde já muito grata,. 

(a.) TereÍinha M. Casado .Prates 
É este um dos exemplos da feliz rc

pircu~são que teve a. campanha leva.
e'·', à.vante pela Juventude de São Pau
lo, 

A séde da Juventude têm chegado 
inumcras cartas que atestam o' interes.,. 
se despertado em varios Estados do 
Brasil. 

SCIENTIFICAMENTB 

AS SUAS fERll>AS 
• Pomada ,eo::attvo Sdo Sebaslh~o 
combale seien.lifleomenle todo • 
qualquer ofleccão cutoneo eomo 
Hiam: Feridos em oeral. Ulceras. 
Chagas anllgas. Eczemas. Erysli,ela. 
frieiras. Rachas nos péi e nos s.-101, 

E:apinhas. Hemotroidea. Quétmadu
ras. Erupçõe1. Pi<.adas de moaqullot 
• lnseetoá venenosos. 

l ·~ 
!!~u~~!~~.Til~ 

IJm! •• • • • • ·=:= 

''EM DEFESA DA ACÃO CATOUCA" 
Continuam a suceder-se ·as mani

,fc8tações de aplauso. por motivo da. 
puhlicaçiio do livro ·•I<Jm defesa -da 
Ação Católica", da autoria. do Dr. 
Plínio Corrêa de Oliveira. 

Da correspondência recebida, pelo 
autor, transcrevemos aqui algm1s tÓ• 
plcos. 

De s. Excia. nevma. o Sr. D.; I1'1•. 
. Daniel Hostiu, OFi\I, Bispo de Lajes. 

"Lajes, 20 de agosto. de 1943: -
,111111 distinto Sr. Dr. PlhUo. Corrêa ·de 
Oliveira - Louvado aeja Nosso Se• 
nhor Jesus Cristo! - Li, com espe· 
cial ateni;ão e grande interesse, seu 
precioso livro "Em Defasa da Ação 
Católica" e venho apresentar-lhe 
meus sinceros aplausos· e parabens. 
pela publicaçf10 do mesmo. 

O 'Sr. rebat.eu erros, desfez pre
conceitos, dissipou dúvidas, elucidou 
dificuldades acerca da· Ação Católica., 
enfim, defendeu-a, brilhantemente.· 

"Em Defesa da Ação Católica" me
rece a mais ampla divulgação. 

Agradecendo-lhe, pen_ho1•ado, a gen
til oforta de um exé111plar de. 'seu va
lioso liVl'o. ro11:o á·,~o:s.so Sen~or que 

c·oi1tinue a tavo.recc-lo, protege-lo e 
anima-lo uas lutas 1·euhidas pela cau. 
sa da Santa Igreja. 

Com toda a estima., subscn,-vo·me 
servo humilde em Jesus Cristo. -

t Daniel Hostln, OFM., - Bispo 
· de. Lajes"., 

Do Revmo. Sr. Cgo,· Rafael Arcan
jo Coelho, datada de Mariana, a se· 
guinte· carta: 

"Julgo desnecessário dizer a, V. 
Excla. qualquer pálavra sobl'e·seu bri· 
lhaute lino "Elm Defesa da Ação. 
Cató11ca", depois q_ue o IDxmo. Sr. D.· 
Helvecio Gomes de. Oliveira, meu Ar
cebispo, disse 'a sua autorizada e 
segura. 

"LI com prazer e entusiasmo suus 
desléfu!Oaa paginas, escritas CÓlll tat1• 
to acêrto nesta hora de confusão,,que, 
reclama. de riós o maior sacrificio de 
opiniões proprias e a· maior e mais 
completa ad.C:lsâo ao esplrlto ela Igre
ja. Do livro de V. Excta: esperamos 
os melhor!,!s fmtós para o desenvol
·vlmentô da Ação Catõllca· no Brasil. 

"Com apreço, admirâç~o e respeito, 
(a} C~Q. Rafaet A,rcanJ!l Co~ho"• . 

Dentro do dognia de Fé, na eo, 
munhão de- ideais entre a millcia 
terrena da Igt·eja e os .triunfadores 
da Igreja celeste, parte da · nos~a 
alm~ parn ~. al.m~ santa de D. Josó 
Gaspar de Afonseca e Silrn, a pa
lavra ritual do nosso afeto· na sa.u•. 
dação que da te1ra paulista, as Pi
llias de. l\Ial'ia en1•iam à sua excél
sa Hainhà, pela voz profi,ncla elo 
_,i,.réel>ispo que Ela acolhe sob o seu 
manto: <<8.a!Ye Maria»! 

<{BOLSA D.' JOSE' GASPAR DE, 
Al'ONSECA E SILVAJ> 

A «Bólsn:,; para a fol'!natão per
manente de um Sacerdote,· que por 
iniciativa da F'. )1. F. vem sendo 
orgnnisada pelas l"ilhas de 1laria 
desta Àrquidioce.se, passou a deno
minar-se «Bolsa Dom José Gàspar 
ele Afonseca e Silva», em memoria 
daquele que por anos seguidos foi 
o ol'iéntndor seguro e o zeloso Di
retor da nossa Associa~ão. 

Em 1933, a F', ~I. F. rcccm fun
dada, ainda nos seus primeiros e 
incertos p:issos, foi. pelo Exmo. · Sr. 
Dom Duarte Lel)poldo e Silva con
fiada :10s cuidados elo então Pad,·e 
,lo~é Gaspa1·, c~rgo que este ocupou 
até sua. noineatão para Reitor do 
Scminado Central. !IIais tarde, elci• 
to Bispo A tu.iliar da Arquidiocese, 
voltou· S. Excia. Revma. a dirigir 
os destinos da F. 1\1. ~". 

Atcrbispo Metropolitano, O; Jo. 
sé jamai• descuidou da Jt"'ederação 
que creséera dô's se11s desvelos é se 
acostumará a L'eceher as. suas bet'l· 
çuns e a efetivar as suas 01·deris. 

A «Bolsa Dom José Qaspar , d e 
Afonseca e Silva», será a oferta das 
~'ilhas de Maria, em resj)osta a 
quanto -dele 1recebeu. · 

Além dos donativos já publicados. 
a 1•1. 1\1. 1',, l'ecebeu mais os seguin
tes: Pia União de S. João Batista,· 
$400,00 - P. U. de São Gonçalo 
$300,00 - P. u. da Casa Pia, . 
$300,00 ~ ,p,· U. Nossa.· Sra. Apa-

, recida do lpfranga, $212,00 ..;., . P. U. · 
~a Sta. Casa, ~21(1.0Q ,- l'. ,U, N~~· 

Ur .. L>urval Prado 
l\lê'1ICO UGUlhJIB 

li,. SeJladur t'llUIO ~ldlo, Jr, 

b.o an<l, • i:;.,1,u fllll • . u·. • 16 
\li:sq. (la l{ua Jose ~ontt4clo) 

Cone., H.au· .. 11,ao horae 
'te1.; . 2· 1 s 12 ' 

Encadernação de luxo~ 
Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO S. A • . 

Rua do Seminariq, 

APARELHO$ 
paraCHÁcCAFÊ 
mo.J.ernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
Podem aer ad'luirldoa 
tamb~m. t:rn J U pt1gt1• 

. me11to, peloN'latlo Sua~é", 

!, 

W9 

:Jh1a 2-1- de Maio, 30.90:s. Paulo 
.. . ·. ., ....... 
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São Paulo, 12 de Setembro de 19,13 

EVANGELHO 

LEPR.A 
DECii'\1O TERCEIRO DO:.YIINGO DEPOIS DE. PENTECOSTES 

São Lucas, XVII, 11-18 

Naquele tempo, indo Jesus para Je1·usalem atravessava o ·11aís ,dc·.cSama
-rfa ·e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, sairam-lhe· ao encontro dez homens le--
1,rosos que pararnm à distancia, e puseram-se a gritai·: "Jesus. Mestre; tende 
4'0snpaixão de nós: - Assim que os viu, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos 
sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram curados. Uin deles, 
vendo-se curado, voltou para trás, i:lorüicando a Deus em alta ,•oz, e lançou~se 
aos pés de Jesus. com o rosto por tena, dando-lhe graças. Ora este homem 
era um samaritano. Então perguntou-lhe Jesus: Não ofram curados os dez'~ 
Onde estão, l)ois, os outros nove? Não se achou quem voltasse e desse gloi:ia 
a Deus, senão este cstrnngeiro. E lhe disse: Lcvarb>-te e ,·ai (!Uc a tua fé te 
salvou. 

COMENTARIO 

Em certo sentido, tod~ nós fomos 
leprosos. Pois, a lepra, nas Sagradas 
:Escrituras está pelo pecado, e não 
rarn está doença horrenda feria àque
les .que sé enéqntravam na inimizade 
com Deus Nosso Senhor, em virtude 
desta mesma inimizade. Ora todos 
nós, descendentes que . somos dos pa
gãos, fomos alimpados pela Misericor
<lia de Deus Nosso Senhor da pior 
legra que se possa imaginar que é 
a infidelidade. E' assim que, em cer
·to sentido todos nós estivemos atingi
<lo5; por essa lepra, todos nós fomos 
leprosos. 

E todos nós igual.mente fomos cura
<ios por Nosso Senho'r. Jesus Cristo, 
desde o momento em que· ing1·essamos 
11a sua Igreja Catolica Apostolica Ro
mana, pois que é no seio desta Igreja 
que consegue a pessoa lavar-se das 
:imundicies da infidelidade. Resta-nos 
o exemplo do ;amaritano, isto é, nos
sa gratidão para com a Igreja, a quem 
·nos compete "gJorificar cm altas vo
zes" e prestar .a homenagem de toda 
a nossa obediencia. 

E melhor homenagem, como melhor 
ação de. graças não podemos prestar 

à Igreja do que nossa obedier:cia, Des
se modo conseguimos sempre 'uma pu-
1·eza maior da lepra· da infidelidade, 
de maneira que nossa gratidão nos 
beneficia lambem a nós e coin a trie-
11-.or das bençãos que é a pureza. da 
fé. Pois, na realidade o pecado d~ 
infidelidade tem uma escola que vai 
da heresia formal. passa por varios 
graus como sejam o erro na íé, a te
meridade, e vai ter às atitudes. ousa
das que, embora não chegue1n · a 
constituir uma . falta · grave contra a 
Fé, não deixam de escandalizar_ as 
pessoas piedosas, e por isso são rê
preendídas pela igreja. .Quem qui
ser, pois aprimorar sua adesão a Not
so Senhor Jesus C,isto, pela mais es
cí·upulosa, inteira· e filial obediencia à 
Santa Sé,' evita cuidadosamente todas 
estas atitude.s, e s~ atem firme e es
crupulosamente à Tradição e aos usos 
consagrados na Igreja. Evita assim 
a pessoa a n1e11or mancha· da lep1·a 
da infidelidade e dá a maior glória 
a Deus, _ obsequiando"lhe sua parte 
mais nobre, a oblação de sua inteli

ge11cia. 

Irmãs de Caridade sul-americanas 'convi
üadas · para visitar os Estàdos Unidos 

i\IILWAUKEg, (Wisconsin) 
. Setembro· - (Iuter-americana) 
Vis.ando promover um maior conhe
cimento entre a;; pessoas q Lie exer
cem suas atividades nos hospitais do 
Hemisferio Ocidental, a Associa<;iío 
de Hospitais Calolicos <los Estados 
Unidos e do Cnnadá en"iou convite, 
aos principais hospitaí~ ca lolieos 
sul~amcricanos, no sentido· de que 
enviem frmãs de caridade para nrna 
visita tts principais -instituições si
milares dos Estados Unidos. 

Ainda recentemente, divulgando 
esse plano de intercambio, .o Revrno. 
Pe. Alfonso M. Schwitalla, S. ,J ., 
presidente da A.ssociàc;iio de Hospi
tais ·catolicos, num artigo publica
do pelo «!Íospital Progress», orgão 
oficiá! da associaçã(), tscreven: 

«As irmãs de cal'idade lntiuo-amc
ri~anas .têm muito que oferecer às 
irmãs dos Estados Unidos e Cannclít, 
e lambem est.as têm muito que ofe-

reccr e ensinar às instituições. calo· 
!irias. de earifladé díl Amcri~a do l::iul . 
Uma confcre1í1•ia de representantes 
dessas dongrcg'llções constitue u.rua 
antiga aspiração comum, afim. · de 
que possam ser discutidos ·extensa
mente' nssnntos de interesse mutuo. 

«Os interesses catolicos -niio .fo. 
·ram descuidados no desenl'Olvime11-
to da ·po!Hica de boa vizinhança. ti o 
ano passado, um grupo de calolicos 
e sacerdotes !atino-americanos che
"'Oll aos Estados Unidos, à convite 
da Conf~rencia Nacional Catoliea" 
afim de visitar os principais ·cent!'Os 
catolicos do pàís. No ano eol'!'élÍle, 
foi feito um convite no mesmo senti
do ao;;; que na Amcrica do Sul :;;e 
dedicam as obras s.ociais catolie.as; 
g' -portanto da:· maior· convenien,eiá. 
'qne c.ontaetos simi]àres· sejam· efe
tuados en ti·e as il'mãs de caridade 
dos Estados Unidos e as das republi
cas latino-americanas{, 

AOS CEM ANOS UMA f REIRA MEXICANA 

RENOVA SEUS VOTOS RELIGIOSOS 
Em julho vassado-, ná cidade do 

1\Iéxjco Soror Soledade, re!igiosà J o
sefina.' celebrou, aos cem anos de 
idade; a renovação de seus votos 1·e
ligiosos, con~ uma l\Iissa Solene e 
Te Deum oficiados pelo Revmo. Pe. 
Carlos Hered.iá., 

Nascida naquela cidade, a 24 de ju
lho ele 1843, Soror Soledade é filha 
de es!)anhõis oriundos da Província 
de Blscáia. , Seu vai era funclonârio 
):lúblico em 1Temveji dei Rio, fidalgo, 

. tendo hospedado, em sua casa, certa 
oc·asião, o Imperador .Maximiliano da 
Austria. Da crônica que no Díario 
Excelsior. publica o .periodista Don 
Alfonso M. Lope:i;, citàndo os feitos 
principais da vida da benemérita re
ligiosa, transcrevemos os que seguem, 
publicados pelas "Noticias Católi· 
cas''~ 

vit'tude ele sua sande precária. Po
rem, tempos depois, fundou o con· 
ve11to1das Josertnas do México, sol1 
os ausplcios do Exmo. e Rev1110. 
1ions. Pelagio Antonio de Labastida 
y Da.valos, que foi Arcebispo do l\I-:\· 
:xico. 

"Entregou-se de corpo e alma a 
cuidar dos enfermos e ao· ensino das 
crianças. 1ramosa catequista - mis
siÓnâria, Soror Soledade percorreu 
durante dezoito anos as cidades- de 
Guadalajara, Sau Luis Potosl, Gua
najuato, Queretaro. Puebfa e Tlax• 
cala, deixando por toda varte fundos 
traços de suas benéficas obras. Re
gressou· ao .México nos fins rio séc11-
lo vassado, fundando em 'faéubaja o 
Orfanato de São Luiz Gonzaga e ela 
Virgem das Dores, em que acollieu 
gl'ande número de desanwarados. 
Mai1;1 tarde viu-se obrigada a fechai· 
o caritativo albergue, depois de onz~ 
anos de herõi<Jos sacrlflclos, porque 
ao romper-se a 1·evoluçâo· que assolou 
o México em 1910 não poude · coni;e-
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o centro de informações do governo 
belga, traz intere,s..<JJ.ntes relatos, dos ul-1 
tt.1os aconteclmento.s pol!tlcos, que se 
desenrolam 110, pais do rei Leopoldo. 
Destacamos alguna deste~ topices, que 
evidenc!ain qual a nova ordem que os to
talltarlos pretendeu:i nos impingir. 

A GESTAPO 'ERSEGUE 
l!'RANCISCANOS 

A Gestapo entrou. recenteinente num 
Mostalro Capuchinho em Clney a sudeste 
dll Namur' a procura de um sudito bl'i
tànlco, . que. alegavam estar escondido 
entre os frades. A -Gestapo investigou . 
o predio de · cima abàb::o sem encontrar 
o mertor. vestlgfo · do fugitivo. Convenci
dos rio entanto· de que sua informação 
de fonte pàrtleular estava certa, vo1ta
r:m1 algumas ·horas ma.is tarde. e aprisio- -
naram um dos frades, Frei Da.mlão e 
quatro habitantes de. Clney que segundo 
dl.ssaram estavam envolvidos no · caso. 

Numerosas alegações como esta da. 
pa.r:ticipação do Clero na resistencia. 
climdestina na Belgica trouxeram um 
torrente de invectivas dos jornais cola
boraclonl:,~as. O, "Notre Combat", por 
exemplo denuncia no seu numero de 4 
de Abril, aquilo 'que chama. "·a ação 

. O PRIMEIRO CONSERVATORIO DA_ AMERICA 

FOI FUNDADO POR UM BISPO MEXICANO 
"Cabe ao insigne musico michoa: 

cano l\liguel Berna! Jiménez O mé
rito d.e haver' estabelec:do o·q~e deve 
ser c.onsidera(lo o pÍ·imeiro conser
vatório da América: o velho Colégi:> 
de Santa Ros~ ele Santa Maria'', ·dis
se em um artigo que publica o escri'. 
tor dou Porfirio Martinez Pellaloza 
no diário "E) Occ'dental" de Gua.
dalaja·ra. O histórico colégio àa anti• 
ga Valladolid, hoje Morelia est;\. em 
vésperas de celebrar o seg~nclo céa
tenârio da sua: fundação. 

Berna! disse ter1ninaritemente que 
os collservatórios "cn1 sua origem 
não foi"am n1ais do que. asilos de.,Ít"' 
fiios e centros eclncat.i vos criados pa
ra conservar a juventude, isto é, 11a
ra 1m1serva-la e neles cultivou-se d•J 
tal maneira á música que ahsorven
do. todas as ate1)ções f> au'vidacles tle 
educandos e educadores, to.maram
se com o tempo os ceutros de. forma-

, ção como são conhecidos l!oje em 

FESJ AS DA ' PENHA 
REVESTiU-SE DE GRANDE BRI
LHO .A TRADICIONAL . :PROCIS

SÃO DA PADROEIRA DA 
1 CIDADE .. 

Realizou-se dia :g, no bakro- da 
Penha, a 2.a trndiciollfll fest-a em 
louvor de Nnssa Senhora ·da Peitlia 
de I•'l'ani,:a, excelsa. Padroeira da ci
dade, venerada secúlarmcnte ~m ~eu 
sai1 tual'io ali localizado. , 

· Pela nmtihã, ·houve" dh-e'l·sas ·Mis•" 
!il!S de comunhão gera( das a;;so
eiaçõc,; e fieis. As 10 horas, ~lis~a 
c·antad·a, com sei:mão ao Evangelho. 
Às 16 horas e meia, saiu a 2.a trac 
dicionul procis-são com a Imagem 
de Nossa Senhora da Penha, · que 
pereol'l'eu o itinemrio costumeiro. 
Gi-an<lc G'11lho e extraordinaria. pie
dade c:n·actedzaram esse cortejo tão 
querido dos paulistanos, .Apesat do 
dia ter sido de trabalho, incalcula
vel muÍtidiio de fieis afluiu ao bair-
1·0 da P,mha pura a procissão da 
Padroeira. 

Ül'ganizado caprichosumcnLe,. co
mo soem sér as procissões daquela 
Paroquia, o ,cortejo decorfeu na 
melhor ordem. ·Precedê\1c1o o andor 
da Senhora da Penha, via-se uma 
luáda «g'uarda de honra», integrada 
por dezenas e dezena:; de anjos e 

. virgens. Um gm110 de meuina:s· 
c<indu-zindo distieo;; com invocações 
da Ladainha de Nossa Senhora, si~ 
tuado à frente de dois grnpos de 
n njos primoro;;ameríte organizado,, 
ahriá a marcha <lo andor,_· conduzi
do pda lrmandaclc do ·ssmo. Sacra
mcilto. da Paroquia; .foi um liudo 
cspela~ulo,· que mui.to agradou . e 
edificou quantos o preseiiei;umu. 
À entrada -da 1xoei:;siio,. teve lug·ar 
a, bcnç:io campal do SSmo .. Sacra
mento. .l<'iualrnente, no tem pio, 'o 
povo desfilou até noite' alta ·ante a 
Imagem da Padroeira da Cidáde, 
l'clldendo-lhe seus tributo;; de filial · 
veneração. 

Hoje, encerrando as Festas ela 

d:a, tendo o seu primitivo nome ele 
Conservatórios 

"~úe em Saµ'ta Rosa ensinou-se mú
ska é causa fora de dúvida. Investi
gando a vida de 1''rei Anton'o de Siio 
llliguel,. Bispo de l\lichoacan du
rttnte os últimos anos do século 
XVIII e primeiros do XIX - disse ·o 
senhor l\Iartinez Pellaloza ~ encon
trei notícia ela visita que fez ao Co
légio <le Santa Rosa de Satita Maria. 

O Excelentíssimo Mons. Francisco 
Pablos. iWatltos Coranado fundou o 
colégio que desde en'tão é conhec·do 
por 1•Las Rosas", Util dos. retratos 
que se C011se1'vam deste Prelado tem· 
a Inscrição que. estabelece a data: 
;•construiu seus pl'iine1ros fundamen-
tos em, 1743". · ' . 

o segundo centenário do ·conser:va
tórlo de Santa Rqsa, de t1·a.nscendên
cia continental,. ameaç;i. vassar sem 
ser lemhrado. Não Mmente o Gover
no. màs os particulares devem tam
bcm coníemorar o · segundo · cente
nario .. deste Colégio, entre· cujas edu
candas se encontrou a infortunada 
Sra. Duarte de Sturbide; primeira im· 
perab·iz mexicaiia. 

El conctue o · sr. Pena loza: "San
ta Rosa <l~ Santa ·Maria está ehe ·a 
de histórias. e lenda. Conservemos 
fervorosamente suàs. veueraveis pe-

A emiseora do VaH~ano 
elogia a fé do povo belga 
Em irradiaçfü.1 diriP.·icla 11 Eu·rooa cm 

idtom11 francês pela Radio do Vatioo.no 
:-' .. ~~\u1d<> tél(!!f!3i;nâ do Bureau de In
formação de 9nei·rn, de Nova York 
- o locutor exaltou «a ardente di"'· 

,1111 .e justa atitude» do;; fieis l;elg;s 
«em sua nação assolada exuasta». 

D~poh de reveliu 'qué a Santa Missa 
se celebra .colll regularidade, se bem que 
e. altas J·oras d& n:iioo, ·e que os estu
dantes d'> colegio ·de ·.Nà111ur - a.pesar 
das ti·ibutações que . 9nera.m ó . pais -
reuniram 25,00Ó fra11c0$ · para as Mis
sões, o locutor· citou a càrta. de um hc-
1·oic:i pa.tl'iota, belga, escrita. na noite 
dr sua. ·execução: 
: "Esse patriota - dis.se. o locutor -
pediu a ·ua. espo.sa que ensin.a:;:;e a seus 
filhos a esquecer, princlpalment<> quando 
coube.cessem a. verdade; e conclufa. sua 
carta. descrevendo-lhe, a horà suprema 
e~ qu". ele col)Sim1ar:a seu Eacriflcio, e 
ela, na. Missa, receberia a Santa Com.u
nhão e ~ ~ unirla; mlsticamente a seu es
POSO ". 

Comemoração de Copernico na 
Universidade Catolica do Perú 

dras que falam do nosso glorioso pas· 
sado musical. 
anti- social dos ministros da religião 
católici, ". 1 

Os comunicados do inimigo escrevo 
ele, "são citados . nos coleglos católicos 
e as 'autoridades ocupantes são ridicu

. l?''isada.s nas igrejas. Nossa~ igrejas es-
t'ão sendo transformadas em sale..s de 
reuniões politicas, e os sennões estão 
cheios de ama1·guras e' ódio. Certos Pa
dres ~conselham aos agricultores, que 
não entreguem a produção àE agencias 
distribuidóra,5, Outros · ainda têm depo
sitas de armas, e é certo que os terro
ristas e aqueles que procuram fugir do 
trabalho forçado encontram asilo nos 
mosteiros. B. assim que age o Clero em 
relação as autoridades ocupantes". 

ATÉ UM CIRIO PASCOAL ENRAIVE· 
CE OS NAZISTAS! 

O Cirio Pascoal do Cardeal da Bel
gica, causou 11i.uita raiva à Imprensa 
controlada. Parece que o aviso escl'ito 
em latim preso· ao cl.rio menciona "o 
desastre africano" e portanto toi:na·&e 
um "manifesto politico ", e "desaforo 
do Clero". O"Vooruit", jorna4 pró-na
zista, a 29 de Abril declara: 

"O Cardeal adere à· causa da maço
naria, e regozija-se com o que de11om1. 
na a "cata.strofe africana" onde . os 
exercites do capitali5mo univerwl, ju
da-lsmo e maçcnaria assaltam os pro
tetores da antiga cultura europeia., deve 
causar espanto a todo mundo, porem, 
regozija-se .cedo demais com o desas
tre africano, e segundo parece, acredi~ 
ta prematuramente nas mentiras da ra
dio britanica. Torna·~e arrogante por
que pensa que os alemães estão Uqu!
dados ... 

Estamo.s já cançados dos palpites po
líticos do Cardeal e do seu Clc1'0. Já não 
sabemos mais onde estamos, e se c:>n
tinuar assim, é prefe1ivel que os poll
ticos falem no pulpito ·e os Padres lias 
reúniocs pollticas. O · c2.rdc. 1 · deve to
mar isto em coru;ideração e talvez não 
seja tarde demais para por ordem na de-
sordem por ele criada. · 

l\lORTE NATURAL DUM EX-PRISIO
NEIRO ... ... 

Os na'.zlstas, tiveram 11otici.a da mor. 
te do Pi'ofesoor Dustin, catedrático da 
Escola de Medicina de Bruxelas, que su
cumbiu sob, o.s · efeitos de um edema pul• 
monar pouco depois de ter sido liber
tado de . um campo de concentr~ão, 
quandJ dicidlram tornar a préndê-lo. 
Sabmdo qtie estava morto, decidfram 
aprisionar o se.u filho. 

150 ASSALTOS AOS REXISTAS 

O partido rexista fascista de Brus 
xél~s declara qUe 50 membros de ·suas 
unidades de ~:;mbate, foram mortos na 
Be)gica ocupada. 

O partido declara que 150 ataques, 
violentos foram dirigido.~ contra estas 
unidades. 

70 REFENS ATIRADOS EM DUAS 
VALAS COMUNS EM BRUXELAS 

Comunicados recentes noticiam a. 
cxlstencia de duas enormes valas co- '· 
muns cavadas pelos alemães cm Bru- , 

·, xelM, · uma . no terreno· da escola· de · trei- · 
m,mento militM, · outra ful, floresta de 
Soig11cs, Nestas sepulturas Improvisadas, 
os alamãcs enterraram os corpos de 
set~nta i·cfens, mortos no mês de ja-
11eiro passado, e diversos p.o.trlotas cu
jos nomes não fqram revela.dos. 

IGREJA · DA . BOA MORTE 
VENERA VEL CONFRARIA DE 

-- N. SENHORA DAS DO:&ES DA 
-CATEDRAL 

E:;sa V encra vcl Confraria, eomo 
cm todos os anos, de nconlo com o 
compromisso, fará celebrar a tradi
cional ·fcsla de sua excelsa l'ttdroei
ra, que· ocorl'e 1wste, mês; com o se
guinte programa:' " ,· 

A partir <lo dia S e até 14 do cor-
1~ntc, so_lcnc ;;ctenario às 2ll horas, 
com ladai11ha em loun>r à No.ssa 
Senhora, prega~ão pelos lteve1·cn
dissimos 1\Jonsenhor João Batista 
J\Iartins Ladeira e Conego Agnimtl
do José Gom;alve,,· Cnra <la Cate
dral, e be11(:iio com o SS. Sacrn
·mento, rculiz·,rndo-se a festa no cli:1 
15, com l\Iissa de com1111ltão geral· 
ils 7 horas e meia e Jlissa canta1la, 
solene, às -8 e meia, com pregação 
ao l'.:vangelho pelo consagrado ()ra
<lor sacro, l\lonscn hor Dr. João Ba
tista l\Iartins Ladeira. 

O Irmão Proved1ll' está solieitan
do, co111 empenho, o comparc('imen
t o a cs~as sol unidades de todos os 
I1·n1ãos e Irmãs e fieis devotos· (!a 
Nossa Senhora das Dores, para 
maior reakc e brilho das me~nws. 

--5 -

Nesta seção, instalada no .~ Itayon" ctas 
Senhor~s, 1.~ sobreloja,· at·rcsentarnos 

, o qµe Itâ de melhor e mais variado 
em aprestos de costura e acessório de 
tot.t.dor. - · 

Linhas para cosei-; 
serzir e bordar - Fi~ 
tas métricas inglesas 

'.l'esouras para 
costura, unhas e ma

nicure - Cadarços 
- Agulhas - · Alfi
netes - Botões· dou

rados, fantasia e de 
madrepérola --"- Élás
tico de várias largu
ras - Colchetes de 
gancho e de pressão. 

Caixas de mítdeira 
para cMtura ..... Sua
dores de Kleinert -
Retrós em todas· as 
cores --- Travessas 
para cabelo --- Gram,. 
pos invisiveis .,..... Fe
chos "zip'' - Chum
bo a metro para ves
tidos - Elástico pa
ra franzir -,Lãs,í,a:
ra tricô ,.;_ Dedais -
Ovos 
meia~ 

para , cerzit 

C AS:A A NG LO-BRAS llE IRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

• · Por dever de conciência, por àmór 
ao Brasil; adquira bonus de guerra 

~ , _______________________ __, 

As primeiras atividades da J.O.C. no Uruguai, 
Com uma manifestação publica de 

que participaram mais de seiscentos 
jovens conduzidos por seus organiza
dores - os dirigentes da Federação 
Uruguaia de Jovens Catolicos ..:.. a 
Juventude Opeai-ria Catolica do Uni
guai iniciou suas atividades eni Mon• 
tevidéu. , 

Depois da manifestação, segundo 
informam Noticias Catolicas, os jo
vens operarios reunh-am-se em assem
bléia, sob a presidenda do Exmo e 
Revmo. Monsenhor Antonio Maria 
Barbieri, Arcebispo de Montevideu. 

A incipiente organização foi incen~ 
tivada pela Juventude da Ação Cc1to• 
lica do Uruguai que, desde ha anos, 
vem organizando circulas de estudo 
dcdicadôs à foi:mação de dirigentes 
operarios. 

Agom se cuida de constituir os nu
cleos paroquiais e estender· a toda a 
classe. operaria o apostolado do J. O. C. 

O movimento dos jovens é parale
lo· ao que realizaram · os Homens da 
Ação Catolica com os operarias adul~ 

tos que, por sua vez, constituem ago
i-a _ uma novà organização, a Ação So
cial Operaria Catolica -- "A. S. O. C." 

A Açã.o Catolici coordenará a dire
ção tec11ica de ambos . os movimentos 
em um Conselho Central que dará 
orientações para o recrutamento, for
mação, organização de ficharios e as
sistencia social, sendo•. esta .. ultima li
g.ida aos serviços da Escola de Servi~ 
ÇO Social do Uruguai. 

As finalidades basicas do ,J.- O. C,. 
.'foram definidas nos oito pontos que 
seguem: 

1 - O chamamento de toda a ju
ventude operaria pa~a viver unida de• . 
baixo do Signo Sagrado da Cruz de 
Cristo Redentor. 

2 - A salvagua~da de todos ós que 
vivem na dupla condição de jovens e 
operarias cercados pelos inhnigos da 
alma e castigados ·pelos abusos· do 
egoísmo humano. 

"Segundei se conta - escreve o 
senhor Lopez - o Imperador l\Jaxi· 
inll!áno. hospedou-s·e por cinco dias 
em sua casa, po1,1co .ante.s de partir 
para Queretaro, onde manteV'e o fa
moso sitio que deveria terminar pela 
trágica forma de todos conhecida! 
Senti muito,' declarou Soror Solecla
de. _Era um senhor '. tão digno: tão 
católico, tão bom! Porque não o 
mamlaram para sua terra! E os olhos 
da viedosa anciã' encheram-se de lá
grimas". 

Orfií. rlesde tenra idade, ingressou 
como noviça na Ordem· das Capuchi
nlias e mais tarde na !las Irmãs de 
Caridade, mas teve que renunciar cm 

- guil· nem dinheiro nem pão para sus
tentar as crianças. Ha pouco mais de 
dez anos, por sua idade avançada, 
retirou-se para vjver com seus pa
rentes, obs.ervando as regras de sua 
ordem a que tanto· ama. E, embora 
não lhe· seja possível cuidar de en
fermos, todaviá continua ensinando 
a doutrina cristã, a um grande nú
mero de crianças, às quais ca1·in:ifosa
mente prepara. para que recebam pe-· 
la primeira vez o Pão .Eucarístico". 

Penha de 19-13, lrn. verá · a gl'ande 
festa do Divino Espírito Santo, · O ' 
progrqma, em linl111s gerais, é o se, 
guiu te; Às 7 horas, l\Iissa de. co
munhão dus .associações e fieis; às 
10 l1oras, Missa solene com sernião 
ao Evangelho, e, às 16 J10ras e meia, 
procissão com ·as imagens . do Di
vino Espit-ito Santo e de Nossa Se
nhora da Penha.. Assim, as pessoas 
que não puderam comparecer dià .8, 
terão nova oportunidade de a;:;so
ciar-se às homenagens aos gloriosos 
Padroeiros, 

, Ctiinemorou-se em Lima, na Uni
·vcr;;idade Cutoliea, ·o Cenienario 
de Copci·nico. A homenagem foi 
presidida pelo f~xmo. _ o -Rcvmo. 
)fons. J<'el'llaildo Cento, Nuncio A
postolico ante o govcmo perúano. 
• Ao discurso ele abertura, o 
Re,·mo .. Pe. D.iutilliac, Magnifico 
Itcitor da Universidade, 1·essaltou a 
itnportaucia .da eerin:.vnia na hora 
atual, 'por s·er Copérnico filho da 
Polonia martir e heroica. .Agra
deceu ao discurso o Encarregado 
dos Negocios da· Polonia, Sr. Os
valdo Kermenic, recordando emo
cionado, a catolicidade do povo po
lonês. 

A conferencia principal sohrc 
Cbpcrnico este.-e a cargo do Snr. 
Cristol)al de Losada Puga, Deéallo 
da · Universidade. A · contribuição 
astronomi_ca de Copernico, asseve
rou, tem um valo1· altissimo: a ela 
se . deve todo o prog1·esso ultcrio1· 
·da· astronomia. 

Novo templo consagrado à Virgem do Carmo 

3 - Estudar o ambiente para ó jo
vem operaria, os perfgos que provêm 
da perversidade dos corilpanheil·os, •a 
promiscuidade dos sexos, a· falta de as 
seio e pudor nas fabricas, 

4 - Combater estes perigos: a) COlll 

a educação apuradamente cristã- e in
tegral do jovem \.operario, e b) com a 
conquistadas · rne.horias sociais a que 
tt'm direito como pessoa humana. 

A LIMl·TACÃO DA NATALI-DADE 
AMEAC'A OS ESTADOS UNIDOS 

~ . 

Célebre auto~Ídadc em cstaüstlca 
escreve pelo ''The Washington Post", 
tle Washington: ·" A menós que a ten
dência a limltaQão arti" clal ela nata
lidade seja abolida, .. a nação. serã 
qualquer dia derr•tbada por algum ou-
tro Estado". · · 

::,oh o título "Os bêbês .e as esta
tísticas" escreve· o articulista: 

"Hã qnatró ,cousas' que este pais 
deveria aprendei' das esfatísticas. 
Espero que os·. 11als de farnllia recor
tem esta coluna e· a guardem para 

· fazer co1n que seus filhos a leiam 
mais tarde. '· 

A verdade'. é que·a porcentagem ela 
natalidade nos • Estados Unidos vem 
decrescéndo ha anos. O pcor é que o 
decréscimo da · natalidade é maior 

--entre quem -podel'iá criar muito mais 
filhos. Semelhante tendência deve ser 
· abolida ou de outro modo a nação se
rá um dia ·ilenubadp, por l!l~ o!!,__t;',Q 
~§."ªdº"• / . 

"A educação ~uperior - acrescen
ta em outro lugar o articulista -
causa estrago em nossa natalidade. 
Tou-.,.,mos duas irmãs c·omo exeJri. 
pio; uma vai à Escola Superior e 
mais tarde c-1 não tem filhos. ou tem 
um somente; em troca a outi·a que 
não se matricula na Escola, const}, 
tuirá uma familia excelente com 
três, quatr'o ou mais . filhos., . " 
· Nessa mesma época o Cel. Arthm· 

V. Me Dermott, Diretor metropoli· 
tano do Sevi~o Seletivo, publicou 
que dez familias de Nova .'York ti• -
nharn seis filhos·.cada uma nas !or• 
ças armadas. O periódico "'l'he Tàr 
blet" iniciou uma investigação e àve• 
r!guou que essas dez fanÚÍias éí·am 
católicas. 

Donde se vê que os Estados Uni• 
dos se vierem a ser salvar d~vêrão ex• 

,1usivamen!,~ ªº i::!!~Q!!çis~~. 

Mais um templo catolico foi con
sagrado à Virgem do Carmelo, na 
cida1le 1le 1-Iaipn, Chilü. Bm sessiio 
magna do Arcebispado ,fo Chi!,:_ en1 
soleníssimo ato, se re:-;oheu a t,re.r'----

Toma posse o primejro Arcebispo de La Paz 
Ser~ ·construida· no Mexico 

uma Cidade Universitaria 
. Segundo nos informa a agenc:ia 

s:N oticias Catolicas», foi recebido, 
com especial régosijo, ua, Cidade do 
l\Iexico, o projeto ele constrnçiio da 

·çom. grande solenidade -tomou pos
se da nova .Sé Arquíepiscopal de La 
Paz seu primeiro Arcebispo · Metro
politano, Por disposição de Sua San
ti.dade o' F'apa Pio XII, a Diocese de 
-La Paz foi elevada a categoria de 
Provincla Eclesiástica, -com as Dio
ceses de Cochabamba e Oruro como 

Cidade Universitaria .. A divulga- p d 8. d s 
ção dessa iniciativa foi precedida osse O ·. ISPO _ e antos 
de conferencias entrCl o Ptesidenle Àfim de convidar o Interventor Fe-
da Hepublica: e o Reitol' · da Uni~ dera! para. ass!Stir a investidura de s. 
vcrs1.dade Nacional .Autónoma, Dr;, Excia.. · Revm.a. 'Dom Idilio José· soares 
Uodnlfo Brito lloucher, Espera-se nQ Bispado de Santos, estiveram no 

.que a Cidade Universitaria eleve a Palacio Campos Ellseos. o Vigar!o Capl-
n,10ral dos estudantes . procedentes tular daquela Diocese, Mons. Luiz àon-
dos diversos F..:atac1os, . i'solnn<lo-os z•ga Rlzzo e o Pai:;lre Alfredo Pereira 

Sampaio. Pároco da. Igreja de Nossa 
õe r;onas urbanas . impropria~ [)Or ... sen.hor11 da P'!ll~Óeia, 11a. ref~rida cidade 
@1:\S QQ/l~liç:õc;, ~.C!Qiais .e l\)01:ai!!o · l,)Ol"tu~r~ · · · 

sufraga.neas. O Exmo. e Revmo. Mons. 
Abel Isidoro Antcznnha y RoJas ioi 
ilomeaclo Arcebispo, para rege-la. 
. A cerimonia teve. lug<1r na Basílica 

de Nossa Senhora de l,a Paz, com a 
assistência do Exmo. e R.evmo. Mons. 
Egiàio Lari, Nuncio Apostólico, do 
l'reshlente ela Bo!lvia e altas auto· 
riclades, 

Pela tarde elo mesmo dia, percor-· 
ren as mas da c!clacle uma concorri
(lisslm'a procissão em l10nra a Vir· 
gem ·ao Carmo. Partielparmn clela 
as principats autoridades eclesiás
ticas e todas ,as congregações cato. 
licas da. localidaae. Levavam· o pen
dão da Comunidade das Madres Caro 
melitas o Prefeito do Departamento, 
Gen. H. Alcoreza, achmpanhado· do 
Alcaide Municipal. Seguiam a vene
randa im:igem fnrmacões do Exércitci 
r!a lluli Y ii1-, · 

ç:ão de um grande templo ·votivo <lo 
Xos~a Senhora do Carmo, na ádade 
de )faipu, proxilllo a Santiago do 
Chilé, onde a, for\!as nacionais veu
ccram o exercito espa1l!10I, 

Entre outras autoriclndes, assisti-
. ram a ~et·imonia o Exmo. H.evmo, 

J\fons,, i\faurilio Silvani, Nnncio A
pdstolico naquele país, o ltxmo. D. 
,r. l\!aria Cal'o, Arcebispo Melropoli 
no de Santiago; o Exmo. Hcvmo. Sr. 
Dom Augusto Sulinàs, Bispo Anxi~ 
liar <laqueia Arquidiocese; o E:bno • 
Iievmo, iHons. Teodoro· Eugcmin, Vi
gario Geral: O limo. Snr. Luís iltar
tirez de lrujó, l!;mbaixador espa
nhol; O Sr. Marques de Arcos; o l:\r. 
Comall(]ant,~ em ditt'e da!t--_li'ol'(;as 
Ac1'1JaS, Comodoro do Ar lllanoél 'fo
varios, o Sr. Comanclanté cm chefe 
<lo Exercito, General de Divisão AI

, fredo Portales, 
Com a eree1;ão do templo da Vir~ 

g-cni do Carmo, os catolicos do Chi~ 
le llUmprfram a t>romessa feita por 
se11s maiores nas vesperas <la ba
talha que deu a vitoria às. armas 
chilm1as e assei.urou a liber<lade d~ 
uu~ü.u. 

5 - Obter uma formação intelec
tual·, religiosa e social com a organi
zação de cursos adequados, em uma 
boa escola, que não seja. s6 de pala-. 
vras e de livros, mas tambem de obras 
de virtudes· e de serviços em que to~' 
dos tomem parte._ · 

6 - A. formação deverá ser integral 
e abranger wna prepat·ação • economi• 
co-social · .e uina educação fisica espj .. 
ritualiza·da. . · . 

7 - Prepa'rar ·junto com à "A: S: 
O. C." a participação do Ópera.rio · ca
tclico na · organização futura da Pa .. 
tria .. Formar .a conciencia profissiónal, 

8 - As.segurar a forma'lão- dos jo~ 
vens operarios "militantes-dirigentes", 
a serviço do supremo ideal que cons
titue o lema· da J •. O. C.: · "Transfor
mar em Cristo e para C1·isto a toda a· 
juventude trabalhadorà". 

Precisa de. impressos? 
Oficinas gráficâs do 
LEGIONARIO S. A. 

,Rtia do Seminario, 199 _____________ _, 
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TEL.EGRAMAS .DO RIO 
NO T:.A S ECO NO M .. I.C AS Comemorações da. lnde .. 

pendência P.OlA A'l'R.,.,VES!,,\lt AS BARREIRAS 
DO DEPAit'l'AllIBXTO NAáONAL DE 

ES'l'RADA!(Jm. no.DAGE1'"S 
RIO, (ASAPRÉSS)..:.. 6Departamcn

'to :Kaclonaf de Estradas-de Rodagem. 
resolveu determinal!.' que. a \)artir do 
dia::o do COrrc1ite, llenhum_veiculo de 
trallsporte de ::ca-rs-a.. atra·v·esS_o .as ua·r-
1·eiras <19 r_efeddo.'D~partamento -sém 
a apresent_à.ção da ·notâ de controlo do 
carga, de. àc017~0 c.o_nli a resoiução da 
Coordena·ção ,_da;.. l\!oplUzação Eco110-
mlcia, baix11-da ne~s_e -sentioo. . 
sm,rÉNsA· A ÍNTEnvi;;xç,,o• 'NA 

EMPRJ{SA -HOEPCii.E 
l;tIO, (AS,-,\.P~~S$). ~- o Di.ário on

cial _publica -.urn ·decreto-lei· sus11eti
dendio a lliterv,mçã.o :do 01)yerno ·11a
Etl).r,resa Ho_epc~e. . . 
~ON'l'INÜÁ~f;.('1\i-o ÁNO l'ROXIMO A 

SUBSCRIÇAO-'CO!.UPULSOÍUA DE 
no:.iu:s·.lJEl G·UJJÍRRA 

RIO, (ASAPÍlJ!;SS) ..:.. Continu:,r:l, 
i:lurante todo O ano Vindouro a subs
crição compulsoriá.. dos BonOs de 
Guerra. J::~ta medida do governo [oi 
tomada em vfrtude da arrecadação 
nâó ·haver atingido o calculo previsto 
no decreto. 

_CARREGA.]IIENTO DE ',['RlGO 
RIO, (ASA.l:'RESS) - Acaba de che-

6;:ar, ao Rio mais uill navio argentino, 

o Hf:tfo-Parag-uassó~'.-· com apreciavel 
carregan1ento de trigo para _Os n1oi

·nhos desta capital. O cargueb:o, \lrO· 
· . cedente de Rosa.rio foi log·o 'descar-, ,., 

regado. 
l<'ECH.\DO lJEJI<'IXI'l'IV AMEXTE 

O 'I'llAI<'EGO . 
RiO, (ASAPRESS\ - A Estrada de 

Ferro Central do Brasil. 1•ec<jbeu co• 
muuica,:ão <la Hede Mineira de Via
ção, foformaudo a mesma que fechou 
da.f\niti vamento . o trafego entre· a~ 
U:staç;:..,s de Pira! o êantana •rio. ra• 
mal de Barra do Pirai e Passa •.r,·.ês, 
SliBS'l'l'l'UIÇ.\O JHJ Cf,OULAS A:"iTl• 

-iJAS l't.:LAS l\OVAS lJB 100, :,:OO 
.r,; 1,000 CII UZBIROS 

lUO, (ASAPlUJSS) - A DineGâO da 
Caixa dt:'I Amortlzaç;ão, vem dG ton1a1• 
as necessarias médid.as para a subs
tituição pehs notas de 100 e 200 cru
ze;-,,·os, <las cedulas de 200 mH-reis das 
l ;;.a. 11.a e 2.a eslan1pa do l'es.ouro .Na 
cional e de todas .as cedulas de 200 
mil réis e um conto de réis do Banco 
do Brasil. As codulas do 1,000 cruzei
ros tê111 no verso a efigle de Pedro 
,\!vares Cabral e no reverso· a .repro· 
dução da tela da primeira n)issa do 
Drasil e nas do 200 cruzeiros, -n-0 ve1'
so figura a cfigle de Pedro. 1 e no 
reverso, a a!eg"oria <lo Gri,to : d-0 lpi
ranga. 

RIO, U.SAPRJ.ilSS) - -:As solenida
des ele 7 d~ setembro, realizá.das, no 
Estádio· elo Vasco da Gamai revcsti
ram:se ele $!'ande brllha11tis1no .. Esti
veram presentés· todos os Ministros 
de Está.d.o, autoridades, tod·os os· gen·e
ràis presentes no. ·Rio dê Jan!!iro, o 
Chanceler· clllleno; Fernandes y li'er
nandez; especialmente· convidado, os 
membros da missão paraguaia,· altas 
patentes da Marinha, Terra 'e At'; cor-
1,0 dlplomatico, ·prefeltb do· distrito 
federal, e outra$ altas autoridades cl• 
vis .l militares. 20· mil· crianças das 
escolàs m'imlclpais - entoram o "Hino 
Nacfonal": · O sr. \)residente da Repu-

. blica pronuncio,u um discurso que fol 
transmitido por todas as emissorag 
nacionais, em cadeia. O ·presidente 
percorreu, de automovel, toda\ a pista 
llo .campo, sendo· aplaudido P,éla as
sistencla e pelas crianças. Em segui
da· Õ presidente desceu dÓ carro, dl· 
rtt;lndo-se ao pavilhã.o oficial arma-
do• no estádio. , 

N O T I C I A S M I L I T A R ·E S 

.RIO, (ASAPRESS) ..,. Preclsame11te 
ás 10 horas foi Iniciá.do o grande des. 
!lle m!l!ta'r no qual tomaram parte 
60.0êO hornens r,er'tirncentes a.o Exerci
to e á Força Ae1'eà Brasllefra. O Pa
lacio · da Guerra estava condigna~ 
mente orn_amentado ve11do-·se na tri• 
buna de honra i; Presidente da. Re
publlca, todos o·s Min'lsti-os de Esta
do, Ó corpo dlplomatlco, o sr. l•'er• 
nanei.és y .Fernandez,. Mlnlstro do Ex
terlor•do Chile, e general Vicente Ma
chu·êi,,, Mlnlstr_o da -Defésà. ,do Pafa
gual e outr_as altas autoridades. O 
poYO _aclamou a passagem das tro-
1,as, sendo digna···de · espécia! men
ção a. fÓrça .1i1~cantzada· -do Exercito, 
Q',li!> possue os n1a·1s · m.odernos e pos
sa'!Hes_ engenhÓs. de gueÍ'ra. Encerr;rn. 
do o gr11nde desfile seguia- a tropa 
11foto-tiiecanlzada, que arrancou gran
des aplausos· da · asslstencla, Duran
te o désmé . das -tropas, nnm~'rosós 
avlfies da ·:Fo·rça: Aer~à Brâsllelra so
b,:ev·oara:m as ruas centrais da·:e!dade, 
enipresfando· ao desfile um apecto bri
lhante. cerca de meio-dia, depois de 
receber os cumprimentos das missões 
estran~lráe e, d_o corpo dlplomatléo, 
o Presidente G_etullo Vàrgás. deixou· a 
Pra,;:a da Rep.ub_llca, ,;umando \)ara o 
Palaclo, Guanabara; 

FAR.'.\O. ES1.'AGIO NO. EXERCITO 
: ·»os ES'l'ADÓS UNIDOS . 

RIO, tAS.APRESS) -,. Afim de fa. 
~er'em uni estagio no exercito dos E:::;
tailoa Unidos, deverão 13egoír, na pro
:xítjla seIUana, os • generais Mascarc
JJhàs de Morais. comandante da 2.a 
Região Militar, e c'ordeir.o de !farias. 
antigo Intervento·r no Rio Grande dt, 
SriL 

. ClIAMADA DE RESJ,:RVI:,'l'AS 
],'tlO, (ASAPUESS) - A l.a Circuns

crição .do Recrutamento fez publicar 
_unia lista· de 1'eservistas, chamados 
agOra para o servic;o ·ath·o do ~xcr
cito e que haviam sido!· Uce11clados 
:temporariamento no ano· _passado. 

DENUNCU.lJOS l'Oll UtREGULA
RlDAOEI, .l'RA.TlOAlJAS !\'A 

l. ,. . 41a .e. n. 
RIO, (ASAPIU!lSSJ - Sob o funua

mento de terem \)ratica.do irregulari
dades, -foram clenunclados o co1·ont>I 
Jorge A,ugusto , Sounls; major 1.-'odro 
1•'r.eitas Bandeira, Cà.!)ltão João Bue
no0-Brohi11ann e o segund_o tenente Jo
uas Vasconcelos, todos da 2.a Região 
lllllltar, da. 4.a.· Circunscrição de He
crutamento, .sediada ,ria capita.! ban
deirante. i•a.râ · 1,1'occ1,sa.-1os " julga. 
1o·s. fol sorteado um- ··conselho .l!:sve
clál de ·J ustlça,' Os oficiais sorteados 
foram o general Crlstovãó Barcelos, 
PL'.<a:Sidente; general Sebastião Rego 
Barreis, general 111ltton li'reltae de •Al
meida e general Sàlvador Cesar Oblno. 

DETEUMINA'-:Ao 00 MINIS'I'RO 
_li._\. AJ!;Itfü~AU'l'IUA 

RIO, '(A-::lAEl-tESS) .- O Ministro da 
~\.eronautlca _baixou _i:,ma _determinação 
no sentido de to.dos-- os caminhões e 
a.utomoveis que estejam ll. serviço do 

Credito para reparação de 
predios escolares 

lUO, (ASAPRESS) -- o· Prefeito do 
D'istrito Federal as~inou. um decreto, 
a.bl·Üido credito' do a mlthõés e 800 
mil cruzeiros . !)ara. i·e1~a.racões doa · 
:predios escolares. 

. Autos = . lotação 
RIO, (ASAPRESS) ___: O Conselho 

Nà.cíonàl de '.l'ranslto resolveu que to· 
dos _ ós •taxls· serão considerados lo· 
taçã.o, entre 17_ e ,20 h_oras. Esta medi
da· visa a. perriianencia dos taxis no 
cent1•0 da -Cidade d-entro daquele 1)0• 

üodo. 

Teria sido fuzilado pelos 
niponicos antigo diplomata 

·_ chinês _JIO Brasil· 
. RIO, (ASAPRESS) - Noticias par
ticulal'es · ch·egàdas a esta capital. e 
ainda. não confirmadas revelam ter 
morrido á !,ala di1m· pelotão ct.i fu
zilamento japonês/ o sr. ,Samuel song 
,Yung,, -llustre--.<llplomata, escritor_ e 
jç,rnalista chinês, que durante clr,co 
anos desemp'enhou o, c_argo_ de Mlnls
tÍ-o '<la.· China junto-' ao -nosso governo, 
Noticia-se tambem que a sua fl\ha, 
srta.-. càtariná. Yung, le•'ia' IUOl'r!dO 

devido a 'emocão- do brutal acontcci-
1nento.- '.. 

-Encontra=se -no Rio o· 
Coriolano de Góis 

Sr. 

RIO (ASAPRESS) - Enéontra-M 
nesta. 'capital, o. sr: secr.eta_rlo de Se
~urança do Estado de São Paulo Co-
1·iolano Gols, que teve_ um desen,bar
que bastante concorrido na gare de D. 
Pedro li. 

'.Congresso lnteramericano 
de · Estud·antes, no Chile 
RIO, . (ASAPRESS) - Viajando pe· 

lo avião de carreira ·do "Cruzeiro cl_o 
Sul",· seguiram ontem para Buenos 
Aires · os estudantes brastleitos que 
vão toma.r parte- no Congresso lilter
.\merfoano dé Estudantes, que se reu
nirá na capital _chilena no dia 13.· A 
embaixada -brnsflelra. é composta dos 
seguintes estudantes:.l-ietio Mota. che
fe da' _delegaç:ão,-- l<,e1:nando Maia da 
Silva, Carlos Edt\ardo P:.es --Barreto, 
Naúro Ribeiro Vfeg'as, Conival de AI· 
ineidà. , Santos,· José Botelho ~'ilho, 
Era.Ido ·l\Iacbacl-o de Lemos, João Leite 
carvalha.ls, Roberto Íl'léury Meireles. 
jaime Blttencourt ·de ArauJo, Roberto 
Ange!o Barbosa .e Luiz Gonzaga Ban
deira de Melo Arrobas. Os -academico, 
viajàrão da . ca.r.iltal portenha para 
Santiago, onde será r(>atlzado o cer
tame. 

E~tregues à _ Prefeitura as 
primeiras ~irenes pe.;ma= 

nente~ de alerta 
RIO,- (ASAPHESS) -' J?oram entre

r;ues á. ·Prefetthra, tlela Diretoria t,;~

cional· da Defesa PassJva-Antl•Aerea, 
as primeiras sirenes de 'àlerta, man
da.das · Instalar em carater perma-

. a,mte nesta· capital, e que se enco·n
_.-tr&in localizadas n·o Largo da Ca.:-loca, 
· 'Ao à.to compareceu o .cororiel Orozim

bo Pereira,--diretor da Defesa Passiva 
~-AeH,,, outras ·autoridades· " 
•-nde massa popular. 

séu Ministerio, obedecerem todas. as 
pl'escrlc:ões teg·a!s sob 1iena de· severa. 
punição, 
O GAi,. ,OIAltO SO.-\:ÍtES DITE:"i• 
COUll'l' ~WC.VIU J;n _VL\G0M. DE· 

l.\~l'l;çAo l'AltA O l'AJtA.NA. 
E SAN'l'A VA'l'Allll\A 

RIO, (ASAPHESS) - Ern viagem do 
i nspeçii.o aos dh:ersos senlços subor· 
dinados á diretoria de engenharia dos 
Estados do ParRná e !'5anta Catárln:i.., 
seguiu para Curitiba, em avião da 
Panalr, o general Amaro Soares· Bi
tencourt, diretor de l!:ngenliarla do 
t;.\:crcito,. em companl1ia do ténente
coro11el A utonio .Bastos, chefe da ·ter
ceira divisão daquela diretoria' e sen 
ajudante de ordens capitão Monteiro 
Ache. · 
A.GIUCI.\UO l'~JLOS ESTADOS U?'\1-

. ous o ~IAJon 'l'ROl!IPOWSKY 
RIU. (ASAPH.l!;SS) - O major bri

ga.deiro Armando 'l'rompowsky, _che
fe <lo Bstado Maior da Aêron·autlca, 
rcceUerá. no dia 17 do córr8ri.te,· do 
almirante Jona5 lngràm, a cóndeco
ração que !tu, foi -conferida velo .go• 
,·crno dós Estados Unidos. A .solenl· 
uade terá lugar 11a Base Aei-ea dÕ 
Ualeã.o, realizando-se logo em seguldi• 
a (lc,claração dos oficiais asplrantés 
da· reserva q Ut:: co1npletararu o· curso 
ele C.P.O.H. Acreó. 
I·'Ol AU'l'OILIZAlJO O USO Dl!l ME

. LJALI-L\:, B (;O,'iUECOitAÇOES IJAS 
l"i AÇO!,!;S AllllGAS 

lUO, (ASAPRESS) ~ Segundo co• 
municacão r(}cébidi veló :11:11.nisJro da 
Uuerra, 1>or propos(a do :lltinlstro Os
valdo· Aranha, acaba ·de ser.·autorizá• 
,to, pelo Presidente da_ .1\epubllca, ·ó. 
uso ele medalhas e condecorações ··d0 
todas as nações amigas .. do Bra~il. ·_ · 

Sofreu uv{ acidente o Mi .. 
nistro Barros Barreto : 

:mo, (&SA·#iu;ss) :...· o J\1inlstro 
Bárros Bar1·~to, pi-esidinte, do Trlbu. 
na! -·ri/l. Segurança Nacional, foi viti
ma .de:um-aclderite,. O autonfo-"el que 
o conduzia. pa·ra o 'EstadlÔ elo. ·Vasco 
da· Gá.ína, na hofa da indep~ncÍenci:,; 
deri-àpou na tua Escotia1···111do de en
contro à_ um muro ciei-rutiando-o .. co
mo . éonseqúerícJa o sr. -Ministro alem 
di,· traO,niatlsmo sofreu· Jlge!ras esco
riações na cabeça,;. Pa·ssando nessa 
ocasião. o Mini~tro dà .. Agl'icultura: 
AtJO)pnio Sales, este o le\•ou ,·em seu 
G,ima; onàé "-S!i'lstlra:in- as m:Í:Íjifesta
a_utôniovel ao ·Estadio - do · Va~co ·da 
ç;õea, ._ tendo . em. ·seguida o Ministro 
Barrci's Ba.rÍ:);fo, se_ retirado 11ara sua· 
resldencía. 

De~apropriada pof utilidadé 
Batismo do primeiro aviao ~' publicá a .E. F. -Sãó- Paulo= 

"Fairchild'~ 'construido·. -Paraná 
no Brasil:.-. : 

mo, u,S.\PH!l:SS) Na :iegU1,da 
quinzena deste· mês· serlt · e't.ituadó o · 
batismo do primeiJ·o avião º'.E'airchild" 
construido no Brasil. 

Visitas realisadas pelo Ah 
1 . . 

-mirante lngram _ 
ruo. (ASAPRESS) - Em companhia -

elo Ministro <la Marinha ·ê de outrati 
lttlas autorl!lades . navais< brasileiras 
o ame1:lcanas. o almirante. Ingram, 
comandante- da 4.a .b'squadra ,Norte'· 
Americana. esteve em visita ao AÍ'se
nai de Marinha da Ilha. das Co'l:Íras:·· 
onde teve oporturnclude de observar 
o trabalh'c de construção <los· nov.,;,s 
navio~ de guerra. o aíml,;ante !ti_. 
gra111, bcn1 co1no os d€n:ià.1s . 1Uem\)r.os 
da comitiva; foram ali recebidos tJélo 
atinirante ·Julio Regls Bittencourt, di· 
retor-geral do Arsenal. Aos llusti·e$ 
vis.itantes roi oferecido um almoto, 
depois d~ cuncluhtas as visita$ Às .di
versas instalacõ,•:-- 1r:l ait>lecin1.a.n
to Industrial do ll!lnis_te1·lo da ll[ari• 
uha. Alem dos almirantes Aristides 
Uuilhcu " lng-ram estiveram na ·ü11a 
,l1ts Cobras o almirante Amerlco· Vlel~ 
ra de Melo. chefe <lo Estado ~1àlor da 
Annadi,: o almirante William Bra11-
deyoung. chefe geral do Serviço de' 
Suprimentos da Marinha <lo" Esta.· 
dos Unidos; o almtra.nte Durval de 
Ulivelra 'l'eix.eira, con1a.ndante Navàl 
do Centro. alem .dé o·utras à:ltas ll~
tentes das Marinhas ·r10 Brasil e dos 
Estados Unidos. O almirante tngram, 
est<ivo tambem, em visita á3 instalá·· 
çi'ies do M inlster1o da Aeroriatltiêa. -na: 
Ponta do lia leão, 'na llha _do Gover
liador. onde se acha a Escola de Es
r,ealatlstas <la Aet·onautlca. o·- almi
rante Jug-ram fez essa .viagem em 
lancha esl)ecial, partindo do· Aero-
1,ortu Santos Dum'ont em companhia 
rlo Ministro Salgado l''ilho, _dos ofi
ciais do g·abinete do titular da JJasta 
<la Ae..-onautica e oficiais da -Marinha 
e ela Aerona u tica. 

E~clarecimento do 
nro. < ASAPR!~SS) - Respondendo 

a uma consulta o Das1> esclare_ceu riue 
o credito sob emprcstlmo a.mortizà
Yei mediante con~ignação em_ folha, é 
pratica que o Governo 1''ederal vem 
c01nbatendo e restring·indo o 1najs 
possivel. 

\ . 

De interesse militar a expe= 
. dição Roncador,.Xingu;,- _ 

. . . 
RIO, ( AS..l.!>l·:t!.:SS) - O i'rcsidente 

r1a Ftt:?1111 b!ica assinou (Iecro_tO._. _cons1-
det'·ando dP. i1~ter·ess0 tniliia:r. â ex-: 
pedição. H,;,ncador-XingO, órganizaoa 
pela. Coordenação da • .11-lobllizacão 
Economiea. 

Concedida licença 
"Colegios" _ 

-RJ!»,. ,(ASAPRESS) ·-:- O. Presidente 
as,sln_ó'u décrlitÓ · desàpro.pr!ai1do a ea-· 
t~à.da .dê i'érró· sa.o PaÚlo~_!>àranll., 1ior 
utilldade'•J;iublica:. · . · _- · --

-0 Artlgc, 'segundo diz ~~e o· Gove,·-
. no . ocupará · desde já a· 'Estrada -00 

l•'efro Sao PaulÓ·Pàra'nâ, d<1àlgnando 
p_ar~ 'tanto .'!111 sup,;rlnt~ndente; ·)Jro

·Vislenclal'â sobre o -Imedia.to lnventã.
ri'o de todas as propr'iedade·s e Insta. 
lações· -de_ material eia estrada desa
nroprlada,. -adniinlstrando-a até ,final 
ontrega, da rede_ .. de, vlaçil.ó Para11á
S.anta Catarina; ·correndo as iles1iesas 
do rie.ssoal e _material \l.Í:ra a co.nse1;, 
vaçil.o. bem, como o éusteiÓ do trÍüe
g_o, 'por contá da ·_receita arreeadadn 
na _. me_snia estrada, _nas condÍçóes 
atuá.is, - .O artigo 3.o dia quê o !Ili· 
nistro da Viaçlio e Obra5· Publ1ca:s 
provfd'enéiarã·· pará <1ue.• sejám proêe~ 

, did(i~ estudeis 'e or~améntos para' o 
1n·olongamei1to 

0

da estraila nó trecho 
Apucuana e Uuaira de acordo com ó 
traçado· jlt .existente,·- em condições 
teculcás, todavia,· do plano geral da 
viação nacional, com as modifle-açóes 
<1ue: tor<im lndlsi:,ensavels · á fronte!º 
ra;_ Porto>Guaíra._ a margem esquerda 
d9::n.io P,i,rânâ ·com o ramal -elo po1i'ío 
niáls· coriven_iente .. da. Direção d·o· Porto 
lllend<iz. - -O Artigo 4.0 determina'_ a 
abertura :op.ôrtuna de creditÔs' neces. 
·sarjos para cobr1r··as•despe.sits com as 
providencias · decorrehtes · do· 1- presén
te. decret_o let ·.,.;, F'-ihalmentê .o _art. 
6.o dispõe; "O 1>resente decreto 1é1 
entrará l')m. vlgor na data de sua pu~ 
1,IÍcação,- revogadas às disposições .em 
contrario". · 

Estrada Oal. Rondou· 
_HIO, (ASAPRES). - ,'o Ministro dl!.. 

·víaç:ã.o .determinou que seja dado ·o 
no'me · de Gene·ral · Rond_on · à estrll;da 
que estft '.sendo construida entre· <.:1úa
. I.Jâ e · Vilhena, . no J-;stado éle Ma to 
Grosso,· · · · · 

_ Encetrou .. se o. Congresso 
Juridico Nacional 

RIO, (ASAPH.ESS) ·-;- E:ncerrou•sit 
ô.ià; 7 o . Congresso·· Jurldlco Nacionál. 
l"í-esidiu· a. sessão de· encerramento o 
sr. · Edmundo;· 111irà:nda. JÓtdão que 
saudou' os congÍ·essistas pelo éxlto do 
conclav8:, 

-Trànsporte ·de _filmes 
mafograficos 

cine= 

· RIO,-. (ASAPRl!JSS) ~ () Pl'.esidente 
·. d.o.- Sindlcíito ·. das Empresàs .E:s:ibicfo

l!as Cinema:togra'ncas do füo, em VIS• 
ta.. da.. :recente, _portaria - da-- Coorde• 

- nação da ·Mobilização Jllconomtca, ·{ll

rigLu,. ao ·Major Eurico souza. Gomes 
um, apç!o, no se_n_tido do tr,a.tamento 
,ele v,referência. no' transporte para· os 
filmes· :cinema.tograffcos.' · '_ ·•· 

Comfocorad~s_ ~_0111.~_--·0t~em 
do Cruzeiro · do Sul 

:iuo, (ASAPRESS) .. :_.' o Presidente 
da. -Rep1,1b!ica assinou \l.m decreto•lel 

RIO, <ASAP!rn~:SJ - O Senhor ·• iui.· ·'Pa.sfá ··das Réiâi;ões- l!l~terlores. 
Presidente da Hepublica assinou -de•· c:onfe'rhrd,o _a,_Ordeni >do, Cru_zelro ·do 
CNtos na Pasta da ffiducaç;ão ·conce, · · .. lSu_l ··à.B · séguln.te,j,. l)ersonalldades 'PC• 
denuo aos Colei;rlos sárH-a: · •.rereza:,:,do -- rua.nas, --. ,Grau·- de 'gt•ànde · oflciaF -
Menlno·,_Jesus, 1·0 Ceari',: .ao',Ufnai;ro' -' .;,a:·-·a.linÍr'arÍte. Jo~ê- .Ma1•1a·-:'9uv_e1ra; 

· C"-rtos Oomes. de Sáo Paul.o:' .ao ·u-i--- · '••6'\'àu·: de oflcia-t --- à· sra.- Belen, Os_
leruato · l::iacrfl Coeur,' cio 'ois_trtto p;;·.·-;.:_' 111á.: .· d'e· Cavaleiro ao ·sr. ·Jua.n · Manue·1 
<leral, a deÍ10111lnação de ·cfoJ.:,gtos,: e CaÍitro; &-rã cruz aos srs, José Ue!a 
equiparar,'io -ao curso g·lna.sial da ws- · '1-1lva _ Aguero e Ra!ael ·l-Ierrera. · vice 
cola Ko: mal Ofici;d ··c;.e Botu<intít ·,·))resi'rleri'iê; da Rf'lptibtk8 do P~rt\. 

'· . 

f] E G í O N A 1~ 1 O 

AftTES TARDE DO QUE. NUNCA! 
' . 

Si até agora ·não teve oportunidade de tratar do sangue, 
façaro enquanto é tempo, pois a Sifili~ é m~a doença perigosa 
e traiçoeira. Não deixe que um reumatismo banal se trans
forme em dolorosas deformaç.ões_.das juntas e dos oss9s, e 

que, pequenas feridas, se degenerem em rebeldes moléstias da 
pele ou em ulce-ras de carater malignó; .Muita,s dores de cabe
ça aparententellte sem importancia, são o prenuncio de derra
me cerebral e paralisia, e, certas molestias nervosas, originam 
completa cegueira e loucura. 

.Seja previdente, que o arrependimento é sempre tardio. 
Comece ainda hoje a tomar 

· que é, 11a opinião da distinta class<i mediei.., um excelente cspe., 
cifico para o combate à Sifilis e representa -o tratamento ideal 
para as pessoas refratárias às injeções dolorosas. 579-580 

Removido para o Japão. 
RIO, (ASAPRESS) - O. Governo 

Suiço acaba ele remo\'ér .para o Japão 
o sr. ErwirÍ JO:st, secretario da. Le
gação- da Sulca 110 Brasn'. O Dlplo-
1nata ago'ra removldQ é· uma figura 
de· rlestaque da representação estran
geira entre nós; com larga folha do 
serviço ao ,i;overnO de Seu 1)ats.- .Nes
ta capitnl. o. sr. Erwln J<ist conquis
tou as slmpat.ias dos c!t·culos oficial 
e social pelo qÜe sua ausencia será 
sentida sinceran1ênte. 

Festa de N~ Senhora da Pena 
RIO. (ASA!>Rl~SS) - HeallZOU•Sê 

<lia 8 ·a .festa. de Nossa Senhora da 
Pena, padroeira. -das Artes e Clenclas 
Jornalistlcas, e cuja ermida estâ lo
calizada eiu _J acarepaguú.. 

Seguirá para Argel o Conde 
de Saint=Quentin 

RIO, ( AS,\PRl~SS) - O conde de 
S8.int-Quentin, que exerceu ·O carg0 
de eiubalxador da Prança nesta capl_
tal- por espaço de três· anos, seguirá 
dentro de alguns dias para Argel, a 
chàmado do Comité Francês de Liher
taçã.o· Nacional. 

, Descarrilhamentoi 
Central· 

na 

Rio, (ASAPJlFJSS) - Úevlclo ao 
déséarr!lhamento de uma l~cómotlva 
ela Central, na ni'anhã do dia 8. c1n 
Barra do Pira!, todos os trens paulis• 
tas flca.ra-m. i-~.tfdos naquela cidade 
fluminens·e e só ·c!iegarão a esta ·ca
pital à. ta·rd<,, 

Comité de Defesa Política 
.:dó--Coritinénte · 

_lclO, (ASAPRB}SS) - Encontra-se 
110 I:io o· emilalxadot· Carlôs Dario 
Ojeda e os srs. José 1,. Chouy- 'rcrras 
e; J{arl F~paeth, r"espcctivan1ente Yice
presidente, secreta ri o e ·1nen1br9 cio 
Comité Executivo de Emergell_cia· i>a• 
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Jornalista americano 
RIO, (ASAPlUJSS) - Acompanhado 

ra a- Defesa -Pollticq,. do Continente, 
da sua esposa, seg'ni.u para LinHt., vja 
Coru111bã., o jornalista americano Al
len HRden; representante na Amerlca 
do Sul do "Chicago DaUy News·. 

As obras· de remoçao 
Igreja de São -Pedro 

da 

RIO, .(.\SAPill'JSS) _ As obr'as pn
rn ·a remoção da igreja de São .Pedro 
con.tinuam sendo~ P.xccuta.da.s. ~Jncon
tràú1-se tl"'abalhanclo nesse .en1preen
din1ento, dezenas dê operarios. espe ... 
ciallsados e engenheiros da prefeitu
ra e,, ainda, um representante do Pa~ 
trhnonio ::Nacional, que é incumh1<lo 
de zelar peta P<t,rte historlca do tra· 
dlclonal templo carioca. O. sr. Lel10 
Landuccl, representante do Patrimo
niÓ Nacionn !, falando, aos jornatlst:i s, 
depois de dar' u111a serio de expll~a > 
,;:ões levou-os ao .intet•ior da igreJa 
onde ti veran1 ocasião de ver tudo co .. 
!Jerto com pano branco, onde os onc
rarlos especialisados trabalham; Ui· 
rlglndo-se para. a· porta disse: "Aqui 
tiYénlos un1 · grande t1;abalho, encon• 
tramos. um3. Iaie de citn-ento 'inglês; 
houve enorme dificufdttde para ven
ce-li.· Uma surpresa: no1:1 · estaya 1·0-
ser,·ada. · :mncontral11os u1na sepultu• 
ra e. a: seguir u1na issada. Cont1nua
rrios a fàz~r exca,·ac:;ões P-, à propor
cão que !amos trabalhando, mais se• 

"-pt_1ltu1~_as .encó.ntra.van1os. _N"fl,da encon-
, tramos que· plÍdesse identlricar a.s 

ossadas. Acredila111os que .sejam Sa
cer<loteS· ··fâleê·iclo~f- ha n1uitO tempo, 
ou mer11tir'os de ;rmnndade .. lá. fizê .. 
n,os hnhnevn.S _pesrpitsas, porc?.m, fo ... 
tlas Seni· ·exito. 'fodo o· <'hão da. igr.e-
ja esta repleto. de sépultnras. Os os
sos serão e1wlados à Curla llletropo
Jiiana e, depois ua. igreja pronta, sc
rao enterra'.d0s ·conforme desejo d.a 
irri1a:Íl<ladc". Afirmou-no~, atnrla o 
en.treVistado,·· que l\Ionsel'lhor Benedi
to .Marh11i.o Yisita, diariatnentc; _os 
trabâi'luls, assilli co·mo iuu~11eros nc·is, 
1nostrando gfande· interesse ,1)ela rc-
moçiío. Os res[lornmveis Pensa111 _que, 
d~n·tro 'de dóiS anos, no · n1aximo, os 
trabalhos "starão concluldos. 

.. -.--""• 

TRfS FRENTES EO•QUE DESEJA O PAPA 
(A Massa,_ a _Raça, A Caixa) "Entrementes, o 'Papa se preocupa en'I 

(Segundo irradiação da .Radio Vati- mitigar os,sofrime1:Ítos · do mundo por 
cano, em alemão, a 14 de .-Maio): ·' . ,suas exortações, .seus rogos, toda sua 

- · ·, · · · atividade,_ seu amor a tod~ os .ho-'c'Entre as nações em·.gu .. erra, o Sumo · 
Pontífice Pio XII se· acha, por seu·· mi- ip.e1is, _seu _ auxilio mate~·ial aos m::1is 

· · necessitados, suas conferencias com· os 
riisterio, como sobre um. cimo solitario, . represet1tantes do,s . varios Governos, 
exposto à critica do mundo:,. Segundo·· séus .esforços na procura dos civis ex
uns, fala muito pouco, de- m:àneira por ti'aviaçlos e prisioneiros. E pede aos 
demais· vaga e diplomatica. Há pessoas fieis de todo O mundo que, em suas 
que· quereriam ve-fo usat; de sua po- -
derosa autoridade- em chamado· cate- ôt·àções· ·pela paz, se unam em: torno ;da 

· C_ruz, que é ó sinal da vitoria, certos 
gorico' a to.do o orbe civilíiado: Outros(, cln ·que depois de,:ta Juta a Igreja cón-

.ao'' col)trarlo, criticam-no pôi' falar ela- -
ro démais.,. Estes não· desejam que o tinuará,_.imutavel". 
Papa· interveriha ainda mais em assun- ================= 
to tão delicado, pqis··que qualquer pa-· 
lavra. decisiva só provocaria represa-· 
lias, e· o Sumo Pontifice estaria, preci-_ 
sarnente entre os que·.- logo de · inicio 
sofreriam_ as .consequéncias. Que qué
rém, então? Se o. Papa fala. com cla-
1·ezâ, si.ias- palavras. são deturpadas; se 
fa'là' com caútela .. ou .guarda silencio, 

· ati-ibue-se-lhe temor ou fraqueza. En-:, . 
tcetàilto, "seus inimigos trabálharri f,e
brilhanté -.na tentativa de destruir a 
Igreja de. Deus, clesprezà:ndÓ toda lei, 
pisando, com pé _de ferro, todos a.que~ 
les .. que são . impotentes· para resistir-

· lhes".. • 
'
1Três grandes frentes, na realidade., 

·estifü em guerra entre si: o comunismo, 
o nacionalismo exagerado e o capitalis
mo. Falando claramente: o_ mito das 
massas, da raça e do ouro (textual
mente Die Másse, Die Rasse und Die 
lia~e). E estas três forças têm proje
ções e· complic\1-çÕes ulteriores, de ma
neira que, habitualmente inimigas umas 
das outras, · chegam a ser às vezes, 
momentaneamente aliadas. · 

·"Não compete• ao Papa assumir uma 
atitude relativamente a assuntos · de 
ordem religiosa, · moral. _ ou cultural. 
O Papa não é a ·favor do. comunismo, 
nem do nacionalismo exagerado, nem 
do capitalismo; nem apoia. a ideologia 
da Massa\ nem o inito da Raça, nern o 
do Dinheiro. O Papa .proclama o i'deal 
do· Anior; só pode desejar a .VITORIA 
DA CRUZ. Foi- isso, ·a verdadeh-a Juta 

Novas prisões de catolicos 
. o Arcebispo · catollco Skvireckas ·a.ca

b?. de ser p1·eso pelos alemães na Litua
. 1li'a., informa o correspondente do "Ti
mes•• em _Estocolmo. Já havia. sido in
fo1;ina.da. igualmente a. prisão do Arce
bispo ReinY,a.. ela. cidade de VUna, a do 
Bispo Brisgys, de Kaunas, bem como a. 
do profes:;or Gra.urokas, reitor da Uni
versidade de Kaunas. · 

Estes .fatos demonstram clal·amente 
que ,as dificuldades alemãs nos paises 
I.Ja.lticos vêm num crescendo verdadeira
mént.e assustador. especialmente desde .. a 
pl·lma,vera, quando os nazistas tentaram 
organizar a.. "Legião Nacionàl'1,. de~ti
nada. a. c6mbàter na frente russa e a. 
t_raballui.r na. Alemanha. Falhou o pla
no e,· para vencer a. resisttnciá obsti
nada ·que encontraram, os alemães ten
taram induzir o clero· a influir sobre os 
,lituanos no sentido de que não resisti
ssem à a.utol'idada temporal. 

Todavia, o clero se · recusou a cs:;e 
papel e O' Arcebispo Skv!reckas · e o 
Bispo Brisgy.s. foram _mais ilem, · denun~ 
cia-ndi:> o. conflito existente entre a dou
'ti-lna ._nazi,faseista e· a missão espiritual 
·da· Igreja· e dos povos, o que a.ca.rre
_r.,u-_ii. reação· dos nazistas, e a pri.sãÕ dos 
destemidos dignatarios da · Igreja. 

Quatro freiras condecoradas por 
atos de heróismo 

São Paulo. 12 de Setembro de 1943 

SOLENEMENlE COMEMORADO O PRIMEIRO 
-ANIVERSARIUDO IV,CONGRESSO-EUCARISTICO 

Em •.. comempração à ,passagem 'd? ,. ·pactá de- fieis- que, talvez, excedesse:' 
IV Congresso Eucàristico Nacional · a cem inil ,pess_oas. ·. 
de São Paulo, realizaram,-sc ._ nós . . À frente, dirigindo a ordem de mar~ 
dias 6 e 7, nesta capital, vadai;' soleni-'· · t:ha, ·encontravam-se os Revmos. Pa
dade~. dres Agostinho Mendicutte, S[ J., Ma-

Foi ainda O nosso saudoso -Arcebis- . rio Marques e· Serrai -_Pároco de N. 
po, Dom José Gaspàr, quem idealiiç>1f' · Senhora Aparecicl.a. da Varzea do lpi
e organizou O programâ dessas_ soleríi~ · ranga, e- Frei, Inacio Gau, · da Paróq1.1Ía 
dades. · · ·- do· Swnaré. · · 

Estas reverterem numa nova·•c con
sagradoÍ'a· homenagem à memoria· • de 
S. Excia., pois que, não ·se i,htei:rotú;. . 
pendo as comemoraçoes, foi cumprida 
na integra a vontade- expressa do 
grande Metropolita da Igreja de · S. 
Paulo. O po:vo · afluiu· piedoso e com.,. 
pado a todas as cerimonias .. Devido . 
ao pesado luto que cobre 11. Arquidio
cese, não se registaram manifestações 
ruidosas, o que cm nadá diminuiu a 
eloquencia dos diferentes atos, maxi
me da procissão triunfal de N. Senho
rn Aparecida, a "Primeira Peregrina" 
ao IV Congresso Eucaristico'-Nacional, 
que logrou repetir o esplendor da,pró
cissão dê encerramento· do certame de 
Setembro de 1942. 

Assim, -o. IV -Congresso Eucarístico 
Nacional permanece _vivo.mi .lembran-

" ça de todos. E sua condigna come~ 
moração, sempre; hà de. repetír, ·,os 
cxitos e bençãos que ele consig!'JOU · 
indelev.elmente. rêlerilbràndo. a memo.,
ria de seu principal realizador ..... ·_ o 
Exmo. Sr. D. José. 

A COMUNHÃO GERAL DAS SE~ 
. NHORAS. E MOÇAS 

No domingo, dia 5, pela manhã, na 
junção da Avenida lpiranga com ·. a 
Rua da Consolação; -realizóü-'se a co• 
munhão. das senhoras, mi gtial · toma
ram parte cerca de . llí.000_ ~enlioras 
catolicas desta Arquidiocese. 

O EXÍno. Monsenl.or Vigario Capitu-
lar presidiu a ce1·imonia. · · 

. COMUNIIAO DOS HOMJi;NS 
Aos primeiros ·minutos do dia 7 ·de 

setembro, no mesmo local,.: foi reaH
zada a comunhão geral dos, homen~. 

A Santa Missa foi . celebrada pelo 
Exmo, Revmo. Mons. José Maria 
Monteiro, Vigario Capitular dá Arqui-

·. NA I'.RAÇÀ DA SE' 
,. . . .. • .j ,· . . . 

Na:praça da. Sé; ·toda efa.·novamen
te ,tomac;la. pero povo, rélnava granda 

· espectativa J.'ela. chegada .. -da · procis
são. Ao microfone, dirigindo _as sole
nidades estava -o Revmo. Cônego 'Ma

. n\lel· Correia de Macedo.-- Ãi{ · 21 ho
ras, nó an~o âa rua .15. de Novem
bro, apontavam o pavilhão nacional a 
sua esco1ta·de bandeiras asúes·e·bran
cas. Um _ s1dmirav.el serviç'o de ordem 
pei.inítiu, em; rapiclos mqmentos, . a 
distribuição dos milhares de . aco~
panhante.s pelos espaços adrede re-
~erv.ados. · . . ·, 

Sem .aplaudir de.vido ao luto geral, 
mas . cantando · incessantemente hinos 
em lo,uvor da Virgem Aparecida o po
vo. recebeu . a veneranda Imagem, q_ue, 
ap9s à.travessar toda a pra~~· foi. con
duzida ao topo d1t.escadar1a da :Cate• _ 
dral. o espetaculo das luzes que _con
sumidas· ao longo··'do trajeto iam pou
co a pouco .se .esbatl;!ndo, não. obstante 
ainda permanecia vivo e admiravel .. O 
lócútor comuniéou , então a posse do 
Padre_ Agóstlnho Mendicute. S. J.; 1:º 
cargo de diretàr geral <ià Fedei·açao 
das Congregações Marianas, passando-
lhe a palavra, ' . . . ·. . . 
· S .. Revma., apos exaltar' o s1gnÜ1• 

cado da cerimonia, .recordou as , figu
ras . inesiiueciveis . do si:.- Arcebispo e 
d~ .Révmo. Padre Irirleu Cursino de 
?lfoura. O segundo _orador, foi o st. dr, 
Alfredo Buisar, secretario ,da Federa
ção Mariana, . que ~audou ~ Virgem 
Santíssima Aparecida. -· Fmalmente, 
ocupou o microfone· -o E:iano; :_ Mo~. 
José Maria -Monteiro; Vigario' Cap1• 
tular .• 

A ORAÇÃO DE MONS, VIGARIO 
· _. CAPltULAR 

diocese. · · • · 
Após agradecer o ·concurso. de qÜan,• 

18.000 homens comungaram. tos contdbuiram para O brilho daque• 
A nota mariana foi rriagnific:a, Os. la manifestação e 'á presen~ii do povo, 

Congregados Marianos gaUiardamen- s.:Exda; Rêvma. em palavras rep;is-
te dirigidÔs · pelo -diretor, Revm_o: .. Pe. sadas -de emoção, relembrou a figura 
Agostinho Mendicute, S, J; de[liln a do_ Sr.- p . .r~sé. Gaspar. de Afonseca 

_ nota maxima, nesta tão granglo_sà .~- · · e Si!v,a. Aquela. catedral erguendo-str 
'lenidade a Jésus.Hoftia,; .,Oste1tap,<;Io ,,para .0 .céu, acentuo~, era o traço _de_ 

a "fita azul". e entoando hmos a . .Vir~ união entre O Arcebispo desapare~1do 
gem Santíssima, os Congregados Ma- : e· seus Diocesanos, pois que, na cripta 
rianos de São Paulo receberam, Jesus 'repousàva O ·corpo do. insigne batalha
Sacraméntado. dor .da fé e, rio céu, sua alma .acom-

Durante a Santa Missa o coró. da : panhava o, ~assos d_~ seu po_vó, E-.ª 
Federação das· Congregações Marianas voz elo -Arcebispo, devia ser ah repeti-
executou varios numeros; de carifq. · da naquilo em: que• ele colocava todo 

Ocupou ó mjcrofoné'.:ô :R~vm.o'. 'cô- :se~ .toração,:.'~'. preciso quérei: bem 
nego Mantiei Correa d:e Macedo._:_ . ·a-Nosso S~nhor Sacramen_tado. E .pre-

Pouco depois da Consagração;: 30 cisÓ · · quer<:ir bem a Nossa .. Senho~~ 
fü,cerdotes e Diaconos, acqlitados pór Aparecida. Para qut? todos seJatn. um. 
seminaristas distribuiran:Í a Sagrada Concluindo, acentuou.Mons. Vigario 
Comunhão. · Capitular ·:que· naqueles. dias, na 'pr~ça 

TeLminada a Santa .Missa, a _multi- pu.blica e 2 rias Paróquias, tinham s~do 
dão se dispersou na mais perféitir O'l'- .oferecidas mais: de 50.000 C:{)m~oes 
dem, todos edificados pelo respl;!ito e pelo i:eJ;Jouso<eterno ~ló Sr1 D. Jose. ~' 
piedade reinantes. . ' ',, . .- cumprh,do , _sua ~lt~a;, vontade, . }ª 

prqceder• a consagr_açao. ,do ·B!asil, a 
PROCISSAO DE NOSSA SENHORA 

'APARECIDA · 
· Nossa Senhora· fi.parec1da, Mae ·· -co-. 
·múin dó povo .brasileiro. 
· Com voz solene e 'pausada, Monse-;: 

Sempre que se trata de pp~star cul- nhor -Mon'teiro encerrou séu discurso 
to e homenagens a Jfos,sa S~pi:ora di:! com aJeitui:a da Consagraç_ál)_'dó Br:3--
Conceiçã9 _ Apai:ecid_a;· .fidi;qei;-ll _·do sil a Nossa Senhor5,i Aparecida, te1ta 
Brasil, o nosso povo não .conhéce, cs1n- tambem de acordo com as ·:determm~-
sefras· riem mede distâncias;: _Porisso, ções_ do Santo· Padre Pio_ ,xn. 'O_ ·s1-
era já previsto· o exfükda prodssão lencio reiµante,. atestava que ,aquele$ 
.triunfal · da noite -de -·7 · · de : Seténibro; · milhares · de . corações .. acompanhavam 
aue enceqou brjlhantemente ás ·•co,- . mentálmente a sugestiva. prece; ,ima-
n1einornções do IV éongi'esso, ·Eu1,_a- gem dos sentiméntos de.-fé- e 'patri~-
ristico,. conduzindo em. triunfo a pe- tismo de. nossa -gente, . ..·. e., 

quenina Imagem .· da "Primeira · Pe-· · A seguir,' -cantado o Hino _do Con-
rcgriria" do· Congresso. gt·esso por todos os .. ptesent~~· -sem-. 

Desde as 18 horàS, incontavel· niu.1- pre·âentro da.-maior ordem,_encerrou-
tidâo principiou a éônc~n.U.'ar::sé .Jo - si a solenidadê comemors1t1va do IV 
iongo das ruas .Cºlripreend,idas n? iti_;- Congresso, Eucaristi<:9 .Nacional 'que,. 
nerario da procISsao, que abrangia, em · desse modo, foi condignàmente relem• 
pal'te o mesmo percurso da prócissão brado· ·ao mesmo tempo que se PFê~-
eucaristica de 7 de Setemb:ro de· 1942; tou à memoria do seu gi·and~ reali,-
Junto à Matriz de S. Geraldo !lasPet- r•Ídor-,-, D, José Gaspar de Afonseca 
dizes, associações ·e' fieis, · ao · longo dâs e Silva, nova e consagradora homena• 
i·uas adjacentes, dispunham-se para o gem: 
inicio do cortejo. · _ . • _ , 

Finalmente, às 19 hs. a solertfü;imà NOSSA SENHORA. APARECIDA -NA 
procissão partiu da Igreja das Per!fi- CATEDRAL NOVA 
zes conduzindo_ a . imagem : da Nossa 
Senhora. Aparecida. 

I~1ensa - multidão _ acompanhóu a 
Imagem da Virgen~ Aparecida,' fazendo 
lembrar .os dias gloriosos do JV ,,Con
gresso Eucarístico Na,cional: ~uran
te todo o -percurso à população·. çle São 
Paulo, formou alas, para prestar à 
Santíssima Virgem a sua lfoménagem. 

Foram distribuídas' milhares de ve
las, dando-s_e assim um' aspecto des;. 
lumbrante. 0 àndor foi cai-regado"dU• 
rante todo o percurso pelos Congre
gados Marianos. O cortejo era prece
dido pelas bandeiras da Federação das · 
Congregações· Marianas. 

Em seguida, em filas quilometricas, 
formavam as associações femininas ·do 

A Imagem de Nossa -Senhora .Apa"'. 
recicla, "Primeira Peregrina" ao ~V 
Congresso Eucàristico Naciona.l; . per•. 
mariecerá na Catedral nova, a praça 
da Sé, até hoje, domingo, dia· '12; 
quand~ às'i4 horas será ptçcessiona!-

. mente tràsladada. para a sua. ,Mati:iz 
em C9~trução nâ Varzea do -Ipirauga. 

Das 9 às · 20 .horas, a Catedral tem, 
perm.anecido al?erta Pilra .a vi!;ita . d,?s 

·-fieis: a .Noosa Senhora da Conceiçao 
Aparecida. . . 

. Morre . eminente sacerdote 
. norueguês 

Arcebispado e as Senhoras, moças e _ Um dos. mais eminentes 'padres catõt:_ 
crianças em geral. Após, ,precedido Ucos da. Noruega, 0 Revera.rido Ft. va~ 
pelo Clero _ é tendo à frénte. Monse~ -de:r VlUgt a·caba de falecer no. ca111~ de 
nhór Vigario Capitular, vinha o al'l.dor conéenti-açao de oranienbuig, nas pro• 
de N. Senhora Aparecida, caprichósa- ·· xlmidacÍes· de Bérllm, s'eguhdo ln!orina o 
mente íluminàdo~, Fc.ichavam o corte- , _., càtholic HcraÍd". dê Londres, · A .nó• 
jos · as associações masculinas e os jo- -ticia 8Ô ·foi· cón_\1ecida. quando .-um · p11,• 
vens e .homens ~m _ge--al,. __ qu11 ,por sµ,a cote que bavia. sido reme~ido ao Revn10. 
véz fonnav~m novas, . ~omp.1ctas ~. Pi' .• volto .à. Noruega com a scguillt~. 
longas . filas. Todós conduziam cil·ios . observação: ,, moi·to". , . 

.e cantavam · e rezavam ininter1·upta- A infausta. noticia' causou grande cons-
mente. farnação na. ·Noruega; ' ·tendo Moi~. ( 

Após percorrer_ p;:iqsadam1mte. a. r,u;i .... J. Mangers ·cé!ébrado _ exeqúias solenes, . _ 

· ~ão se tra:va _pela vitoria do Ouro:óu do 
Sangue,•.mas sim pela vitoria dos pode~ 
t'es da _· Luz óu das Trevas, · venham 
eles de onde vierem; Na verdade, a fi~ 
nalidade da batalha de hoje é .de sa
ber se. a Súprerriacia deverá caber áo 
Mundo, ou. ao Espiritti;· ao -Paganismo, 
em· todas à·s suas fo1•masi ou ao Cris
tianisÍnó; ao . Homem, ·como tal, . ou a 
Deus; a Satanás ou a· Cristo.:: - . 

· g,mcra ú!limpio da,·Silveira e atraves- com Missa. de requiem, ém Intenção da., 
"A Ci-oix de Guerre''. foi confer!cfa 1·e- _ ~ar a Praça Marechàl · Deo,1oro; a pro- alnia. de Fr., van der Vlugt, q1,1e era- um.· 

centementéa quatro fréiril.s da ·:soeurs. ds'são triunfal .aléãnçou. a av. s. Jcião, ;dos rria!.s destemidos e -corajosos, oposi--

"Tem~se1 dito amiudadamente qtíe a 
inais -'ardente· preocupação do Santo. 
Padi-e é a .paz, Mas não wria paz: a 
qualquer .preso. O que o Papa deseja 
é que- a guerra não cause a ruinQ de 
rtação -alguma e que, os. proximos tra-
41-~os de paz não .conténh~m os' gc1·--.

. 111es·. produtot·cs · de · novas· guerras . no 
fut_uro, Em segundo lugar deseja que. -' 

'pará. a Europa, essa _paz futura seja 
utna paz t;eligiosa, garantida pelo ver·;. 
dadeiro culto· de Deus, o respeito à ·lei 
ri1orah? divina. e à· liberdade da Igreja, 
ºDai à César- o que é de César". Sim, 
é justo; ·-mas dever-se-ia acr.escePtar; 
"Dai ao !tomem .. o que é do homem. 
Devol,am-sé-füe sua liberdade e pcr
sor,ahdadc' seus dil'eitns e su_a ·religião", 

Bleues", de castres, que serviram como· · ·onde se: diienvolveu · ·com todo !l es- tores do nàzlsmo. Todos se .le111bra.m 
'enferineiras junto ao 16.o Col'l)O do ple~1dor: · _, ainda de C:"Je. quandó ·a luta forminou 
Exercito,- por uma r.omlssão de France- na. . NDruega, o .. Pe. van cter Vlugt -bai• 
ses _Combatentes, encarregada de reco_- NA AV. S. JOÃO xou a bandeira. de sua Pari:>qula a melo• 
1,hecer os· atos de heroísmo de maior rc- . pau,- ê. ji.lro11 nuncà · mais _hastea-la. ·in• 
·1evo no.· período de guerra de '1939-1940. :o aspccto.-~da-~venida .S.c . .João era _ télratnente; "até que a No,uega. reco• 

As .quatro Irmãs foram condecoraàM deslwubrante. Dezenas e dezenas de ·:-··brasse a. Íiberd&de perdida". · 
-•p_elos cuidados que· dispensaram .aos fe- milhares de· círios, ·dava~· a impres- Fa.Jando sobre a p~rsonalldade _il.o emi~ 
: ridos durante O $itio de Dunquerque ·são · de um tip ·füminóso que se es- .nenté prelado noruegµês, 0 "Çatholie 

"_1.;om ,llllla, coragem e abnegação di!:'- prnfavà ·paulâtina e ordeiramente. Nas Herald., dlz: , "Com corajosa· tranque-. 
nas dos·. mais alt<ls elogios, tendo em calçadas.- e nos predios·, nova multi- .~;.f' j;enr .. qu,alquer temor, -Fr. va.n _dcl' 
vista. -sobretudo os frequentes bom bar- dão . coirl.prifiiia.::se .êleritl:õ ·· tio maior Vingt._ continuou· a pregar do ,Pulpltõ o· 
d_e16s ·de qu·e''fora· m v.1·ttmas". "Cons!- . respeifo e da _·maxírnâ'"ordem, l b' dlr tt """"' No , ·, - ,que ee saia ser.o ___ e _o e·o """'' .· 

• ge'rando a.penas o dever a· cumprir", · Qua:ri.d9 ° 'é9rtejb atingiu ª rua 15 outono de 19'.43, os: naz!stas ·reco],heram 
-reza; a. .. citação; "pe1·manccera.m junt_o -.. de .'.Novembro,.,.galgando· .s praç~ An-:: __ ya1.1, d_~r. \'lugt ao conhecido,campo. de 
aos feridos, ·a 4 de junho de 1940, ·qua.n- ,topio l'r-adp. ;i .:tradicionaj avenida 're;. - -· cànc,entração cie Grlnl. na. Noruega., dG 
·do Dunque1·que foi tomada pelo inimigo; 'ftilgia.'Nessé' í11Ômenti>:' ce~a de _20 onde,'potico .. depols, foi.transferido para, 
e feitas prisioneiras juntamente com horas e meia, o andor de N. Senhora . a- Alemanha.. · · . Ali morreu um. d~ 
eles, deram· assim um .soberbo exem- Aparecida ainda não últra_passara· · o . maiores corações catolicoo"'que ··cté.l;temi• 

· pio de dedicação; conctcncla · proflssio~ . · largo ·do 'Paisanclú; Jendó :· ,à,;sua ,'lfàn:.. .. :' <laniente enfrentaxam a. monstruoslda•-
nil-1 e despreendimento absoluto''. guarda' 1:::. rét~iuaid/i'a nihltÍ~ó ~~~.;;, · .. de llari!O~l-s~claflst;i.", . 
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TEATROS E CINEMAS Notícia-s dos Estados 
-----

PRO ORAM AS DE HOJE 
PRIMEIROS EXIjlIDORES 

ART. PALACIO - Sargento imo?tal, com Henry ll'ond11,. - R. 
. BANDEIRANTES ..... Canta coração, com l)Om Ameche, - AMC .. 
IPIRANGA - O cisne., negro, com Tyrone Power. - D. 

.. METI/.0 - Na noite do pa&;a.do, com Ronald Colman. - APA. 
OPERÁ. - A sensação de Paris, com Dougla,,; Falrbanks Jr. - APA, 
PEDRO 11 - Quasi casados, com Jane Frazee. - R. 

Homens heroicos, com Johnny Mac Brown. - AMC. 
RITZ - Londres, Nova York sem escalas, com John Locl:r. - Al'A. 
SÃO BENTO - Entáo, casa ou não casa. - APA. 

'l'rem·do dlaoo, com va.n Het11n; - A,uc, 

SEGUNDOS EXiBlDORtS . 
· ALHAMB.IM - o conde d.e Monta Cristo, com Robert r>onat. ~ R, 

AMERlCA - Sua Ei.cia. o reu, com WUllam :PoweU. -, Al'A.. 
Piratas no prado, com Tim Holt. - AMC, 

ASTORJA -- Alô belezas, com George. Mlll'J)hy. -:- M'A. 
o juiz de Ar,kansas, com Roy Rogtrs. - A. 

1 

. l 
AVENIDA - Ga'lião do !)lar, com Erro) Flyn. - APA. 
BABILONJA;.,... Mlnha:sec1·eta1ia. brasUGra, com carmem Mlrlnda. - APA. 
, Farol dos espias, com Bonita Oranyllle. - . APA. 

BRASIL·- Ainda serás minha, com Clark Gable.;..;. D. 
o fantasma MSa.sslno, com Sonnie. Hall. - AMC. 

. .13',UZ PODITEAMA -- Rapaz decldldo, com Jpe E. Brown. - APA, 
Volta ao passado, com Jol;m Howard.·- APA. 

BROADWAY - A tncrivel su.zana, com Gtnser Rosers. - AP Á. 
CAMBUCt - Bonita.como nunca, com Fred Alltl!Jre. - APA. 

. Sete dias de llcença, com Victor Mature .- .R. 
CAPITOUQ - O Jovem Mr. Pitt, com Robert Donat. -. A, 
. EtrtbOscada em alto' mar. com Pat O':Srlcn. - All!C. ' 

CAIÚ,o;s G0Mi;S - o grande Jltador,. uom Oharlie Chaplin. - APA. 
· · · 'Alô anugos. desenho ae Walt l;>lsney; - 4. 

CASA VERDE - l'llhos roubados, com ~ele Hudson. - Al'A. 
· Prisioneiro 11ém culpa, com llrian Donlevy. - APA. 

CINEMUNDI - Lafite o corsarlo, com Fre<leric March. - APA, 
. . Perolu · fatidlcH. com Jean MUin. -.- APA. 

COLISEU -~ :Bocl1u; no gelo, com sonJa Hente. - APA.. 
ó seg1·cdo do prºtessor, com Nancy Kelly. - Al'A, 

· CQL0M~0 - Ve cartola e ca.lça-, listadl\S; com Mickey Rooncy, - Al'A. 
· Coragem ·ue mulher., com Marsucrit.1 .ChaPm&n. - APt.. · 

COL0N -· Sorteados· de aorte, com Bob Croi;l:ly, - Al'A. 
Hotel impen111, com Ray MUand. - P., · 

CRUZEIJW - .ouaa ~!lma.nas de prazer, com Bing Crosby, - A, 
. l3e a. foa conta.sae, com Conota.nce .Benl\ett, - ,1[,l,l, • 

ESPERIA - . Amiaa.de e nobreza, com ·Sara. Garcia, - BPA-
Nadla., com ttoger Oucllenae, - AMC, ' 

FENO(. - As irt11 ~ uma noite.;, com l::lbb\Í. - & 
Ronolulu, com Lupe Veleii. - APA. 

Q-l,OlUÍl'·- vomu é trisw recordar, CO!n l,ibert;a,d .t.amarque. - A.l',t' 
Amisade ~ oobre~a. com l::la.ra. U;i.rcla, - Bl' A.. 

l!OLLYWOOD - berenata. a~Ul, com Robert .Mo11tgomery. -· .R, 
. Coraçt>e6 enamon1,cioõ, com r 11'!,nces Pce. - A.MC, 

IDEAi., - Minha loura tavunLa, com BolJ liopp, - Al'A. 
Cartada uu 11o:oar, ~om !'l.ent ·1•ay10; .. - 4P4, 
o c1c111nt: de l.',,anbas, com üo11 .iwd Barr;y;.;..... AMO. 

IRlS - .Baqib1, ae~llnl10 de lh1L Dµ;µe;y, ,... t.. 
Tú ês a unica, co111 l'!osma S/:lew:er ..... R. 

i,vx - Mm!W. secretana Draslletra, com. Cat·mem Mlraoda. - APA, 
Pel'igo 10\lrO, CUll\ Anr• ,:iotllem. -· A.PA. . 

MMWUNI .;..· o sesrew,, aa es~atua, com Chei;t9r .Morrl5, - AMC. 
.:::.m101úa ba1·bal'14., com .dln~ IJrosby. - AJ>A, 

ll!OlJi,Jmo -. '.1á1·zau c,mirà u munao, com Jóllnny Wc!ssmule1·. - A, 
t'orjll,. ele b1·avo~. ·com ·i·om Brown . .,.. A. . , 

OBERtJAN .:.. .ttvmarictt no tt10, coín Zaire. Oa.va.lcanfi, - Al'.A,. 
· Perigo no Paéut1.:o,. com l,)011 len·y. -,- AJl1C, . 

ODEvN tSa1a azul) - Mu1neres com aZI!,:,, com·.Anna Neagle. - Al'A, 
Marujo mu·cp1ao, com ::,pencer 'lra.cy. - p, . 

· .(!:la.IP. verme111aJ - !dmo ~m ao-re-rnl, i:om Judy àa.rlan<1, .... AMC', 
Miijsáo eec1eta na Chma, com Jl:k!n Vrew; - APA. 

OLlfr'H'lt\ - ,ljOm~a como 11w1ca, com t'red ··Alltalri:, - APA. 1 :aa.ne1oleJ.J'OiHla c~u·aaa, com Rlcnaro C!l,rlwn. ;,.. APA, 1 
PA.Rtl.füLJ - emo4wo, clesenno àe Walt Disney. - A. , 

· .. tl.tu,u1 -<1e íL'a1ty, com t,i11,1·1a ~o.ntez. - R. · 

1
,_ 

PMUMO(JNT - I.JU!ll:i :;eman~ de pi-a.zer, com l'llns Croslly. -· A, 
, E~plá. ta~c1natiota., com J:l<m:; Ka~Jot. "".' AMO; · 

PAI/.IU'<JDIJ/:J - ca.vaie1r-0~ Cla. g11Jnofa.,. COIU J;lub Abbótt. - A. 
Volta ao pa~aoo; com Joim Howard, . ..,.. Al'A., . 

p,t?Jl.,li'$tA :.- V Jovem Ml'. t'1tt, com R<ibert Oonat. - A. 
· · ~dlllo a muque, com t{.01>1:n '1'a.y1or . ...: n. · . 

p,,;u1,1S'fANO - ·.ruao. por um i,e1io, com .L>orothy Lamour. - D. 
·Noticiai; (le [)r1111e1t·a pagma, com J,,JQyq .Nol,m, - APA. 

fENilA - S1u1gue dt: pancen,, com Simone Stn;o11. - µ, 
. Nas garri/,!! (!o .li'a1cao, com oeorge .sana.er:;., - AMC. 

l'II/.A1'ÍNlNGA - CorrespoMeni,e !enomeno; com .Bob .f~ope. - p,, 
Letra acusadora, com l!:ddle Brack.en. ~ D, . , 

P,ECRIWJ tJ..apa/ ..:... Clarão no no11?.onie, éom Fl'ed Mac l\iUrray. - Il. 
· · : .oeitoi; q1aooucos, com .J:lasil Rathbilné. - 'APA · · .. . . 
11,r;X ;;,.. As ,n;iü e wna. noites. t'Om Sabu, ~ R. 

··Um assassmo ae luvas, com Van llefliµ. -· A; . 
R.IAL'i'O -.LCglàO ae abnegados, com Jallle~ i1tson. -: A.1'"1. 

.. M:ister V, com t.,esue ttowaro. - A. 
ROi 11i; - i,·a1á Manuna, com .1.,,oyd ~olan. - AP A. 
. um· cava)hemi <lo su1, com l<'rank Mpifan_ - A. · 
11,ÓSARJU ..,;·.E a. vida contmua, com 1Wna1à UQJúian, - APA. 

· Íl,OXf - Querer é· vem;t:r, wm Omstance tJwnmíngs. - · AMC. 
· · Aventul'a tropical, cum LJems v'keele. - R.. · 
SM'Í1'A í.:ECILlA - i:leauçau oe Mu.rroco~. com .Slng orosby, - APA. 

.l''ai.'Ot aos espias, wm J:1on1ta. u1-anvUle. - APA. · 
· . SAN'l'A JH!,i,ENA - l<'eµ·a de amo!ra.>, com .Esidie l''oy Jor. "':'.' A. 

,SANl'Q AN1'UNiO - l:lolt.etras á.6 50ltas, com Rosallnd· Russell. - APA. 
, Balas eontra. a Oe,stapo. com Jiumpnrey l'loggart. - AMC. 

sJW C.:A/tTANU - i:;one1rrui as soltao; com ao~saJ.!nd Rll8sell. - APA. 
aombras' do pasSll,úu, com Conrad Ve1clt. - APA. 

SAO CAJ,1,0S - . Comu e· tl'lste recordar, com Libertacl Lamarque, - APA. 
. · · Casei~me .com um anjo, com Neli;on Eddy. ""° R.. 
sAO UltlUL,DU - lilntic do11> c1uµinnos, com Edward A1:nolcl. APA. 
.. ·. o jovem. '3utalo J:IUL com Roy Wlgt:rs . ..,. A: 
sAO JU:Si - .l''lores uo po, com Walter Pidgeon. - R; 
.. o elefant.e. dt! carment.a, com .Lupe Vele;~. - APA. 

· iAJõ àltlígos, dt:oetlho de Wa.1t :O~ney. - A. 
S!Q 1.,/}l't. .... 'J.emt amalà1ço11<1a., com. Andy Den!ne. :... APA. 

· · E~p.1ao l!lV1S1ve1, com John Hall . .,.. APA, 
·sA.o t'ALJJ.,0 - l:leduçào C1e Marrocos, eom .8tng Orosby, - Al'A, 

. Bandoleiros da ~~t,rada, com Rich.,rd C11rll;on, - APA. 
se a;luta. cont.a.sre. com Consta.nce l;lençtt. -. APA. 

tJNlVERSO - De cartol& e calçao listadas; com ~lc~ey .Rooney, - A, 
coragem de mulher, com Me.rguelite Ohapman. - Al'A, 

VlLA PKUÍ)ENTE - Kathleen, com ShMey Temple. - .A. 
Forl'obodó em a.lto mar, com t,upe Velez. - APA. 

sAO PtDRO - sua E11cia. o reu, com William rowell .. - APA. 

TEATROS 
804 visTA - o maluco da Avenida, com Palmelt1m, - Ai>A, 
e. ANTAR'JJCA • O homem que chutou a concl_encla, com Jaime Oobta • APA. 
!JâNTANA - rasso de ganço, com Walter Pinto. - M, 

EXPLICAÇôES VAS COTAÇôÉS 

a. _: ACEITAVEL, - Filme que pode aer visto Por todos, embora sem pro• · 
velto moral. . . · 

B ·_: BOM .;_ filme que pode ser visto pqr todos com proveito moral. 
s:P.À.'.;.: ·BoM PARA APULTOS· - FUme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. . -
A.M.C. - ACElTAV.1!;1., MENl.)/j PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico tnf11,ntil. i 
A.J'.A. - ,ACEI'rAVEL PARA ,t\DUL'l'OS ..;,. rume que pode ser visto tão 

somente por adultos, embora ·sem proveito mora;!. . . 
R _ !{.El:fJ:~J.'l'O - i''ilme que {)elo enredQ ou ce.lilas deve ser estritamente 

. reserva.do a pessoa.& de SQl!dit. fonnação moral e rellgios;i.. 
D _ DESACONSELHADO - Filme que pela 1m,ve mconventenc!ll c:lo enredo 

· .· · · ou cena:,, deve ser evitado por qualquer publlco. 
·M, :MAU ·- Filme prajudlcial para qull,lquer publico. 

: NOTA:._ 1l: !mportãnte que o espectador não ae contente com a. &imples cota
. , . . ç~o do filme ou ela peça. de teatro, mas que. procure conh.ecer pelo 

menos algum detalhes d& crt.tica.. Isw j11Stlficará. uma. çotação. que 
aftnnada sem nenhum comenwxlo,. poderã parecer Injusta; e. so
bretudo, com a \eltur.a. de Ull'I& an~i&e· que PÕll ·cm relevo os ele
mentos boru; e mall8 do filme o esr\--etador. pouco a pouco, educa.rã 

. sua. conciencia e a.prenderá a julgar por s1 meSlllo os outros filmes 

M I N AS G E R AÍ'S 
:?.o CONGRESSO hnASILEIRO DE 

VETERINARIA 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) 
Em' sessão solene, presidida. pelo ~nhor 
Ben<>dlto Valadares, instalou-se, no au
ditorio da Feira de Amostra, o 2.o Con
gresso Brnstleiro de Veterlnar!a que iie 
t·eune, presentemente nesta capit1\I, jun
tamente com lJ.S delegações de vario.s Es
tados brasileiros .bem como . das repre-, 
scntaçocs do Uruguai e Paraguai. A 
cerimonia contot\ com a ~sença dos 
secretarias de Estado, representantes do 
Ministro da Agrlcultut·a e . da Coorde
nação da Mobilização Economlca, tec
nlcos, creadores, estudantes e varias ou
tras autoridactes ciVis e militares do 
Estado. ~ 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) 
/ Afim de participar do 2.o Cong,·elil)o Bra

sileiro de Medicina Vete,inaria, encon
. tra-se nesta capital a embaix.ada de 
c~tudantes cariocas, constituída por alu
nos da Escola Nacional de Vetcrlna.ria, 
e que nm rcaliza,ndo tnstrutlva:, visi
tas às orga1i!zações oficiais e particu
lares de e11slno tecnico rell}.clona.do com 
a defesa sanitaria animal e exploração 
da industria agro-pecuarla. As delega
çó~s dos varios Estados, aqui ret1nldas, 
l-etmem mai.s de 300 congresslstas. Pros
seguem cs trabzjho.s do cérta,me, com 
a presença de numerosos congressistas. 

G OI A' 5 
INDUSTRIA DO BABASSO 

OOI/\NIA, (ASAPRESS) - Info
m1am de Boa Vl.5ta qlle e.-,tá crescendo 
de interu,ida.de a Industria. extrntlva de 
bab.a.ssú naquela. importante cidade do 
norte goiano. O babassú e11contra-se em 
media d~ 50 a 200· pés por hectai·e. A 
casca do ,baba:isú é aproveitada, no mu
nicipio, como excelente combust!V!;!l. O 
poder calorifico é o mesmo do carvão 
mineral nacional, . razão pela qual cs 
vapor1::s do Araguacia e do Tocantins, da. 
linha. que chega até Belsm, o estão 
usando. 

A EXTRAÇÃO DO ·CRISTAL DE 
ltOCHA OCUPA 12.000 PESSÓAS 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Presente-
mente 12.000 pessoas se encontram em
penhadas na. extraç~o .elo ct·lstal de ro
clla. Esses garimp~lros encontram-se 
espalhados nos garimpas de Piun.s, Ita
poré e Cajueiro. 

MATO G~OSSO 
CONDECORADO . PF;LO GOVERNO 

PARAGlJj\JO 
. . . 

CAMPO GRANDE, .(ASAPRESS) -
O general Matio Xavier recebeu· ·uma 
comunica.çáo, do governo parai:uMo, se
gundo a qual acaba de ser · nomeado 
grande oficial d:\- Ordem (lo Mer~to elo 
I'a.raguaio. 

B A I' A 
REDUZINDO O IMPOSTO DE 
TRANSMll,SÂO . . INTF:It~VIVOS 

SALVADOR,,(ASAPPTiJSS)·-o.eon-.. 
sclho Admin!str~ti:vq . elo ll!l,-tado . aprovou 

.. o projeto ·do decreto,Íel da, l:ntel'Vento-
. ria, reçlu2fado e imPQsto de transmissão 

de pr6priedactes Inter-vivos: 

SERA CRIADA A FACULDADE LIVRE 
DE IUEDICINA 

SALVADOR, (ASAP:El,ESS) .... Segun
do rumores· correntes nos circulo~ n1e
dicos desta capita.J, vai ~r criada a, Fa· 
ctildade Livre de. Medicina. da Baía, 
achando-se à frente desse movimente> 
um poderoso grupo de profl55bna:s. 

PARANA' 
CINC01':X'l'J,;NA1UO D.\ CATEDRAL 

CURITIBA, (ASAPRESS) ·- Rea.U
zou~se dia 8, na Catedral Metropolita
na, $llene M~'a ·pontifical, oflada por 
D. Atlco Euseb1o da Rocha, Arcebispo 
Mctropol!t,it,no, tendo pregi,,d1, ao Evan
gelho o Padre Nestor Tomaz de Souza. 
Foi dada a. benção Papal com Indulgen
cia plenaria, E1101:me ,nultidão assi.Stiu 
ao oficio religioso: Esteve brllllante a. 
procissão de Nossa senhora da. Luz, 
padroeira da cidade. A imagem de Nos
sa Senhora da Aparecidà. esteve expo5ta. 
na. Catedral. onde foi grandemente vi• 
s!tada, Essas fe.-,tlvidades, que foram rea
lizadas em comemoração ao cincoonte
nario da Inauguração da Catedral, fo. 
ram ÍJrilhant!ssÍma.s e constituira.m 
grand losa demonstração do espírito re
ligiOllo do povo paranae1l$e. 

O l\llNISTRO CAI'ANEMA VISITARA 
O PARMí/i. 

CURITIBA, (ASAPRESS) -Anuncia.
se que o míni.stro Gustavo Capanema, 
atendendo um convite especial do inter~ 
ventar federal do Estado, . sr. Manoel 
Ribas, visitará o Pai·àná proiti!namente. 

--

L que lha fQrem 11,presentaãos. 

·. ,·. ---·· ____________ , 

CEARA' 
CONGRESSO DAS VOCAÇÕES 

SACERDOTAIS 

J"ORTALEZA, (ASAPRESS) - Esta 
~rido solenemente realizado em Arati 
o congresso das, Vocaçõei; sacerdotais, o 
primeiro levado a efeito no Ceará. Dei;• 
ta ca.j>ltal seguiram varillll autoridades 
civl$ e Eclei;lastlca.s pa.r:t . assi.sUrem à.s 
festMdades religiosas. 

ES PIRITO SANTO 
PROIBIDO O USO DE FAROIS DE 

.AlJTQl\lOVEIS NAS PRAIAS 
VITORIÀ, (ASAPRESS) -'- A Cl1e-

1atura de Policia proibiu expressamente 
o w;" da. !arols a.os a.utomovels e cami
nhõet, nas praias Comprida, Costa e 
Comburi. Os Infratores dessa determina-' 
ção sofrerão as pena.UcÍade:i do Codigo 
Nacional ele Transito. 

P.I A U I' 
CAMPANHA PRó BONUS DE GUERRA 

TERE:1:INA, . (ASAPRESS) ~ Sob a 
presldencla. do Interventor Federal, rea
lizou-se em Pala.cio uma. Importante 
reunião, com o fito de lnteru;ltlcar em 
todo o Estado à, Campanha pró a.quis!• 
çáo de Bonus de Guerra; Tomaram par~ 
te nelilla reunião os elemento$ mais re~ 
presentatlvos do· comercio, indUBtria, 
agricultura, magisterlo e outras classes 
5ocla!s. 

ESTADO DO RIO 
PRODUÇÃO DE SAJ, 

NITEROI, (ASAPRESS) - Informam 
de Araruama que aquele munlclplo es
pera coni o · temw f,lrme rclnan~ uma 
produção de sal verdadeiramente a.ssom
bro.sa, capaz de atender às necessidade~ 
n~o só da populaç!í.o {lumlnense como 
da. capital da. Republica.. 

C. A. · OSWALDO CRUZ 
O Centro Acadê~ico Osw1,1ldo Cruz 

da 'FaóUldaelé de Medicina da Universi
dade de S. Paulo, comemorando seu 
t·igésimo aniversário, fará celebrar so
lene Missa campal, às 9 · .horiis ,do pro
xirno dia H, nos jardins daquêla Fa~ 
culdade, em comemoração ele seu tdgé
simo anive;·sário e em · sufrágio ela 
alma do Ei.mo. Sr. D. José Gaspar de 
.Afonseca é. Silva. Será celebrante· S. 

· Excia·. o Sr, O. Idilio · José So;ires; l3~
po eleito de Santos. 

A imprensa modela a alma 
. das multidõe~ 

"A Imprensa t-Om o grave dever de a:
proveltar sua. !ncontrastavel Influencia 
pelo bem da sociedade de quê faz parte 
e de unir a opinião publlCJl,, de oriento.
la, de p)'pcura.r ·a correção dos males que 
sofre a. na.çfio, buscando o me1hor11.n~n
to doCpqvo na. orliem moral, na lnteletual 
e na econom!ca ", escreve em edltoria:1 
o <ilar!o "O Ocidental", de Guadalaja• 
ra, Mexlco, ao comeÍ:Mrar · seú primeiro 
ano de vida. Dirige tão bénemerita pu• 

. bllc.a.ção o fom(l.lista ca.tol:.CP .. ,'!r,,Fernaii-
do p, Mada.nlvla. . ... 

"O· poder da µn)>rensa - acrescent:i, 
"O Ocidental" - não . se limita. a go• 
vernar de fora, hiterpretando · e .unl11-
dÓ a Jplnlão çatolica, a.fim de fazer Que 
os· governos. a .Jeve em· conta; sua. 1n
. flUencla. va.i: !11-ªis longe, va.1 à a.ima. mes• 
ma. daa· mu1t1a6-l.s, b'm iier1oé!1co trtvo-
10 ou mal orientado, chÔga a ti1huir, ai 
.alc11nça introduzir-se, .na. desorientação 
· da massa. · A experlencla dos fatos de
moru;trà que o assiduo leitor de um pe- . 
rlodloO chega, 9,j flm de Ul)l tempo, a· 
ídentifl~r ,seu quasi crlterio com o· do 
diario que lé. Da! o mal que oca.siona. · 
à sJcleda.de a. revista mercantili5ta, que 
só quer agradar as paix9t!ll pua. obter 
maior cu-culação; daí o µ1calcu1a.ve1 bem 
que o perlodlco são pode proporcionar, 
e de fato proporciona. ao publico leitor. 

DESASTRE NA SOROCABANA 
ReglstrOl\~SI) M l!l&.nhã de B um ter

rível desastre n;i. estação ele Domingos 
de Morais. · Ma!.s ou menos às 9,30 ho
l'ú, .o rápido .de Síl.o Paulo que se dl· 
rigti para a . Alta SOrocabana., puxado 
pela .locomotiva de n.o 817, que era. con
du~idà. pelo ·maquinista Antonio Bernar
des, quando chegou à referida estação, 
entrou parte da. composição em .um tri· 
lho e outra por outro. Um dos vagões 
do , rapl!io paulista, fol-:;e · chocar a, ma
quina 602 que n~a ocasião fazia ma
nobra.!, ficando a. mesma tomba.da de• 
vido ao violentissimo clloque. 

MAESTRO· FALECIDO 
Faleceu. dia. 8, nesta Capital, o consa

grado musicista pa.trlclo; Maestro João 
Gomes de Ara.ujo, decano dos <lompo• 
sitores e profeuores naclonal.5. O velho 
mestre da Mu.slca, desaparecêu aos 97 
11,nos de idade, depois de uma vida de 
intenso trabalho a. sua arte e a.o bom 
nome da · terra em que . nasceu. Era. µa
tural de Plndamonhanga.ba, onde ,Mliceu 
a 3 de Ag~tp de 1846_. 

l,.t;K K PKUl'AGÀR O 

~·LEGI<>NARIO" 
S DE:VBB DB TODOS 
OS QA'l0tl008 

RIO GRANDE DO SUL 
MUDADA A D)l;NOMINAÇÃ.0 ·DA . 

PRAÇA DA '.ltENDIÇAO 

· URUOUAIAN4; (ASA!'RESS) ·- ?Or 
Ocaslãó . tl/!,S · solenlda.dea do dlt, 'T de 
Setembro, ºc:1 Prefeito Munlcl~l retlrOu 
r, denom!n:Í.çlo da. Pr,.ça. da" ·iien4ição, 
éuj9 nome !!i"a 11,)W1ivo · à rendlç.ãó· do 
ei;:erélto pá~. dando a.o me,smo lo• 
gr11:d~~ro a depomtµaçã.o .~ ~ Ba
rão. do . Rio Branco. Ourante : a.. ~lei11· 
dade o COll.llu:I pa,ra~úalo 88,udou o 61'; 

· Fta:ncisoo· Ma.rJa. PJ.quet; Prf!felw <1e11ta 
·cidade,' como representa.nu, ·elo J')()'l'O br.a,• 
sileiré,, çllzen.dó da. eterna. .· il'$tld.lo do 
:;cu PoVO ao· ~ a.in!g<i d<t ·. J:>retelto 
Plquet; que .1n1men~. ain~. ,n;,.1$ l'lll . lll.• 
ços d~ a.mlsa4e entre O{I . do!$ pa.,-es, 

. SEGUIRA, JlOJl';. J'AR4 .O ltl() 

l'ORTO ALEORE, tASAP:lffll'ÍS) 
seguirá domil)go 4ià, l2 pari o !tfo 
de Janeiro o general Cordeiro de .Pa~ 
das !lm comi>f,nhla. de· ·5\la . e/Jpol!,!I,, O 
genera.l CorcJe.lto dl) Fp.r1à.,,; per-manecerá 
a.lg!Úl$ dias na. capital. da. . repu1:>Uo.1, 
segtitndo, em seguida. pata. -oa IÇ,sta.dos 
Unidos. 

De palha em palha 
tr.lt CONSTROI O S8V NINHO 

• 

hrm, ......... eHmple .. Nato_, ..... ,.. 
••taode •u•"•.DHate a_.• .-rea,J• •hH•• ... . 

CHEGOU O NOVO JN'i'ERVENf01' 

PORTO ALEGREI, (ASAP!'tESS) -
Procedent.e do Rio <!e Janeiro, chegou 
a. este, capital, o teMnte-oorol')A!l Er• 
nestQ . Domeles, novo Intervelltor Fe
deral no Rio Ora.nde µo eut a: l!lxcia,; 
foi recebido,, no aéroporw, ~ló ·,ene• 
l'&I Cordeiro de Farias, ex-Interveritor 
neste Estado,. · gerwral. · Valentl.m l3en1• 
cio, comanc!S,nte d&. Reglã<, . 1(11\tar e 
v1ü·IM · outru; ·. altas e.utorld11,11es çMa e 
militares, a,lem, de grande numero. de 

mia. eu .. ~eetalé • ..,,.,.ttoi.t& • ,.,...,, -
M'&Ura.-ça par• et •• ••,. fl .#1:J•• "* 4d6~ 
nem eaerirfele·. um ~611• ewt:~ • ... raatJII .. 
VA eon1trul.,de ~ ••· ... ,,. • .,,., l'fe C.pi• 
lollsaslo ................. c:o ....... ll<>J• .. --· 
• 1•nhar Je113;pc,, 4ttpltali,ead.• •o•• .-•eml••• . 

: amtgos. e 8.dttlll'.adOres. o. interventor 
EmestQ Doméle., h~i,e401Í~se' no. Gtan• 

. de Hotel, .tendo· a.li iltt1091140 ~m ·com• 
panhla do OenC:1'.'-1 ,Corlielro ··(te Fu!u, 

OS CATOLICOS INGLESES SE OPOEM ·AÓ NOVO -PROJETO 
OE LEI SOBRE EDUCACÃO ' .. 

, , . 

........ ---... -·--.,;. .. 
FRACOS• 
AN™ICOS 

TOMEM 

Vinha CrnSllai 
"$ll, VEIBA" , -G,,ad• T6nlt:• 

Sagrado ·em Nó,a York o noyo 
· : ·.· • Bispo de Ogllen$burgo 

Noticias Catolica$ informa que am
pas as Cantaras· do Parlamento inglês 
dwicarl)lll dois dias à discussão do 
plàno do governo para reorganizar a 
educação. Cada uma das Camaras 
l!lprovou uma· resolução .sobre con
clusão ele reformas educacionais. 

Nas duas Camaras <is membr6s cato• 
licos criticar11m · o projeto de lei, na
queles. pontos que afetam as escolas 
catolicas •. 
· Na. Camara dos Comuns, .Sir John 

Shute, catolico, fez ver que desde 
1918 os catoljcos inverteram na· cons
trução· de novos· edificios escolares, a 
11oma de 12.500,00 ( dolares,) sem con
tar os irnpostos .. que pagwam pelos 
niesmos edifícios. 

Sir E. Cadogau, que não é catoli~ 
co, declarou que a educação religio-

sa sem dístinçãi, de confissões foi um 
"completo fràêasso'',. e acrl!seentou 
qu!l uma religião .. ensinada ~ern for
mas definitivas .e concretas não é. t'e-

. ligião, "Se à religião tem · i:le ~uir 
um viafor real, é . p~cisamente COm(I 
fundamento de tocla eduç,ção", 

Lord. Ra._nk~illour dijse que cal~ 
culava que a recónstrução das escolas 
superiores em l& dioce~es , da. Ingla
terra e de · Gales ,_ que somam. um 
total de, 18 - havia custado mais' de 
$30,000,00' (dotares); é que os· ~tolicas. 
haviam contribuido · para · e~ ' finl 
co ma metade di,s gastos; Acrescén
tou aind;l que os eatolicof se vú-am 
obr~gados a procurar o.s ·meips para 
reunir outra.5 17 .500,000 ll1~rll$ es
terlinas, qU:e inverteram em suas es .. Cinco Arcebispos, ·· q1,1arent~ Bis

poij ~ nm Abade tomaram' parte na 
Procissão Pontifical e 11ae. cerimo

. nias . da .cpnsag:taçãó do, Exµio. e 
Rev,rno, ,;.\-lons, Bry/J.1\ J, Mc:F;utegart, 
.quinto F:ispo .dé .Qgdensbur~o na 
Catedl'al de San ?a.tricio da cidade 

· cie Neiva York. . . 
1 NOTICIAS DO INTERIOR 

O Exmo. e Revmo, l\ions. Amleto 
Giovanni (:ic()gnani, De~egado .Apos• 
tolico ·nos Estados Unidos, atuou co~ 
mo sagrante e os ·' Exmo~. e 
'Revmos. Mons~nliores Edfound .F, 
Gibhons,. Bispo-de Albany .e Stepheu 

RIO PRETO 
MNTUAFIIO OE NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

J. Donahue,· Bisp() Aull'.iliar de ,No.' · lniciadas a Zti ae ·agosto, prosse-
. · gufrã. o.a. té 19 do c. órrente as festivi-'l'lli': York,· eon'io c'onsa.· grunles. · · · . daci.-.,s da consa~ração do Santuário 

. l<Juti·c. ó. cl;,ro q·ue. assistiu· a. so-
y de.Nossa Senhora Aparecida, C.l,>nl .a. 

le11issiuia cerimonia·. n9tou~se a pre• presença dos Exmos. e Revmos.; Sra. 
sença de numerosos .sacerdotes do Bispo Diocesano, D. Antônio Augu1>to 
tito. Oriental eom .queni Moos, Me- 4.e Assis, Arcebispo,blspo de Jaboti• 
I~iüegl)r~ :c9laborou ·assiduamente, e.aba!, D. Inocenclo Engelke, Bispo d.e 
de modo parti<lular pela ·ocasião da.a Campanha e- Revmo. Pe. Mateus Coe-
Conferencias dos Ritos Orietitais e pers, Provincial dos PP. Franclsca-

du.· Liturgia Oriental,. que . tive1·1un no~e 26 de agosto a 5 do corre1lte, o 
lugar na Univei-sidade de Fordham. Re\'mo. Pe, Oscar Chagas pregou 

Ü, sermão esteve a eat'gO do IlmÓ, as santas missões. 
Mons, William A •. Scully; 'secretá• De ó a 8 realizaram-se as soleni-
do Arquidiocesano de· Educação da dades obedecendo ao seguinte pro-
Arquidi,ocese de Nova York, grama: 

l .Ação catollca chilena sofre 
em· Intima união·cont,o Sumo 

Pontlflce 
A Ação Catolica do Chile, con

forme 1ioticías eúviadaf5 pelo N, Ca
toliéas,. em nome dos ~atolicos da 
11a~ão, declarou. que sofré; em in, 
tima união eom o Pi;mtifice, pelo 
bombardeio de Roma. · · . 

O Presidente Naciot'làl · 4a: Ação 
Calolica Chilena, fez publica, no 
«Diario Ilustrado.,, a seguinte de
clatáçüo: «A A~ão · Catolica, ·como a 
Jg1'eja, está por cima ,das organiza-

Dia 6 - Solene recepção, no San
tuário de Nossa Senhora dl!, Apareci· 
.da, às 18 horas, de S. Exclas .Reve· 
rendi.sslmas Arcebispo Bispo .de Ja• 
boticabal, Bl~po de Campanha e Bis· 
po de Rio Preto, D. Lafayete Liba· 
nlo; falando, na. oca~lão, o orador Dr • 
Flladelf!o Gouvea Neto. 
. Dia 6 - Às 7 hpras, cerimonia. de 

sagração dos altares laterais, por S. 
E,i:cla. Revma, Blspo de Caml)an!ia, 
de Rio Preto. · 

As· ·20,30 horas, solene recepção de 
S. Revllla. Pe. Provincial dos Fran· 
cise.a.nos, Frei Dr, Mateus, falando, · 
na ocasião, o ,orador Dr. Olhnplo Ro, 
dr!gue~. 

Dia 7 - ÀS 7 · !toras, cerimonia de 
2agração do Santurio por S. E.tela. 
Revma . Bispo de Ca.mpanha. 

Às 19 horas, solene Te Deum, por. 
S . . Revma. Pe, Provincial dos Fran~ 

cl:lca.nos, ségulndO·f!e sermão,. por s. 
E;,ccla. Revrna.. D: 'I;afayete l,lbánlo, 
Dispo de RI() Preto, 

Dia 8 ..., Às 7 ; horas, missa, com 
comunhão geral, pQr S. · 1,1::i:cia. Rev. 
Arceb!epÕ,n!liPo. de·. Jabottc;ibal, . 

p.s· 9 ·horas, solene ponÚflc&l, por 
s Excla, Revma. Bispo de ·mo Pre,· 
to, com sermão pelei Revmo. Senuor 
Pe. Provincial Frei Pr. Mateus. A 
parte muiilcal estará .a cargo da Or- · 
questra Slnfonlca de Rio Prf!to. 

ÀS 14 horas, desfile de cavaJelfOS 
da região,· devotos· cje "Nossa Seuhora 
Aparecjdp. pelas principais ruas da. 
cidade, em ileu louvor e com ,súa lnia-
gem· à frente. · · 
· ,\s tS horas, Imponente pr<iclssão 

em· louvor, .de Nossa Sé'nhor, Apare• 
clda, com .\lermão de S, E:i:cla. Rev~. 
IliBpo d11 C"a.inpanha . · ' 

Segulu;se merecida. manifestação 
Nt>l!la~ em honrá aos dlgntsslmoa 
Prelados visitantes, S. Exclaf\, Rev-s. 
Arcebispo-Bispo de· JaboticaJ e ais, 

· po de campanha, s. Revma. · Pe. Pro
vincial, em ·cujo. ato f9,lou o oi·ador 
Dr,· Valdomiro Naftah, 

A partir do dia. 61 e atê 19 do cor· 
rente, está sendo realizada tradiclo· 
nal ·guermesse nos altos dl!.: Boa Vis• 
ta, em frente· ao sautuano de N<>saa. 
Senhora ~parecida.; cujo resultado de· 
verá' ser aplica.do na. conclueã.o das 
obras do edlflció do' mesmo santuá• 
rio, no.s quais jã se acha Invertido, no 
CUJ:ÍQ; espaço de ' anos, COlll O. geúe• 
ro!JO au:1Uto elo povo .de Rio.Preto e 
de ·. t<la a região, \)ara perto de. C1·$ 
1.100.000,00 (um mUhão e cem mil 
cruzeiros), .. çõcs poli tiras e dos· ~g\mens esta

tais, não .. pode. sem embargo ealar 
nest,e momento· sua vqz, por debil 
q lle .seja. no conserto unít'ersaJ; o 
sentimento unanime d.e dor, que 
causou o · desditoso bombardeio em 
todos os paises catolicos, e eipressa, 
uma vez mais, neste momento, e' 
'com maior ardor e v:eemencia que 
em qualquer outra ocasião, sua. ade. 
são i11condicionai e fervorosa. ao Su• 
mo Pontifice Reiuante, Sue. Santi• 
dade o Papa Pio XII; e a Igreja 
Catoliéa unida intimamente ao Su• 
premo ];'astor, ne~tas · horas ·de tris• 
teza · e desolação. qufl eaem pesada. 
mente em· convulsões· de ·morte, · liO~ 
b1·e o maior e 111ais sagra.do de uma 
civilização de l'inte secul<>s, 

CU R I TI B,A [.(Parâná) 
DISl'ENSARlO MEDICO DA CPNGRE• 

GAÇAO MARIANA DO SENHOR 
BOM JE~S 

No ulturn dia. 15 fo1 · 1n1cla.do na Con• 
greg?-ção Mariana., Sita. a. rua, ~4 .. de 
Maio U: 103,, desta cidade, o serviço me~ 
dlco · para os· filhos dos Congregados 
Marianos; 

~l l!erviço ~ã. a ea.rgo de distinto 
fU+lclónam do· Depa.i-ta.mento de Hlgl!l• 
ne. Louvemos a. nobre ilúclatlva da.q1JelÓ 
i;oclAllclo, 

No di$ 10 (!ei.Out,ubro s,rt da.da 11 
conheC!lr, e.o publico, a Organisa.ção Mis
sionaria _ d& Jgreja. 'Católica, seus feito.,. 
a11as ob~, · suas escolas, . casas· de cari• 
dáde, orfana.tos,. No· 9~1J e no Mundo, 
Mu,.-de uin modo especial, Por melo do 
mapas g<110gra.flC01J • e gra.vuraa, a. d~tri• 
bulção das i,rela.z!u do Bra.sll com a.a 
tribus . a.l.nd& feroze.s e, qÚe donuna.m 
grande pa.rt,e do·. n~ sertão, a ca.t.e. 
quese, os esnina,mentos que · lhe si.ó nii• 
nl.stradOB; o triba-lho Ininterrupto e alta,., 
mente pa.tr!otlço dos ab11ega.dos bandel .. 
.ra.ntea do seculo ~ os mtss10nar10d 
ca.tóllcoa. 

AD"°vO G A D os 
· -~nr:-vicente. Melilo Indicador Profissional 

. ,· 
ENGENHEIRo·s 

AJUador Cintra do Pr1,1do 
11111s111ill•'" 4~11Ueto 

Arflutt•iu~a . rtllatoMt · 001••10., Mil• 
~enola• · tolet, ... 

:ÇSta e. M, vem cumprindo grand\O!li,11 
obras e que por certo tem desperta4o 
o ma.IS -rl,•o entuslMmo d& ·parte do uos
so povo. fiem duvida, merece os ma.lo• 
res louvores a orga.nlsaç~ do Jmponen: .. 
te certa.me que terá. lugar naquela. Con• 
srepçã,o, · qual seja., a. t.a. Expoi;lção 
:Miaslonarla. de Cudtiba.. 

Enfim, a l.a Expooiçãó .. ,Mf&toná.na de 
Curitiba, com a aprovação do Elémo. e 
.P.evino, · sr. ArceblspQ · Met~pollta.no, 
seri um acontecimento medito : para o 
Paranâ e · constltue um do.e proa;ra.mas 
daqae:l& i;oda.llclo. confqrme preceitua. o 
ma.nual. 

· · . ?rà:i:a· !1;i, lôé, · 2$ • 2.0 !loa11-r • Sal11 249 

Dr •. Plinio. Corrêà de Oliveirv 
Hua •Qulntlno. laloc,.luva, 116 • a.o 

A11<lar .. _: liHla a~a - 'J.'el. i-1~76 --------,.--J o v i â n o. T e 11 e a 
e 

J, N. Cesar Lessa 
Advoa:adoa 

i.,go. t'J" Mlserlcordta, 23 •• ,Sata 9o, 

. • Dr. Francisco P. Reimão 
' Hélmeisler 

ME D rc os 
Dr~ Vicente de PauJp .l\leUlo 

Ulh1laa lll~dt,•a - l'ubureuloae 
ti•l4>8 S 

Pir•to, do "!htn,1tl61'10 'VIia Mn•~o1e~ 

cons.: .H. 6larcoo1, 84.· .;;. G,Q an<Jar 
Apart." 63 - ·.·rei. .4·8601 

Res. 1 A v •. . A ~lia !:Irá 111111 D.O H 
· '!'el, 1 &8;11· · 

Dr. Barbosa de Barros 
R\la sao Bento, .:iu .... 1.0 andlir ·. ·o,rurgi,, - ., .... .-.,,tú.111 ,í,f •1111b11rH 

Gai.i. · 3 - Tal. ll•l6U - S. li'AlJl.() . Gon,,I IL thit1Hdor ~·111)6, lÍ(>I, i,o en4, ;;;__ '·' ~_;_ _________ · · ·oon11111tas, · <111.• lu . ~e n .e · do u ,. •. 
··Dr: Carlos Morà.es :de Andrade , · 1.1 · ii, . • sa hwt1<is, rta• 10 1ts 11 .,.,,u, 

~Ul;l ~eniAmitÍ·CônstRDt, za'. "º ando . '· ·f·Prêd10· 1t.,.~ulirft) . 
lólala 38 - 'l'el, 2•1981 · '.l.'tl.1 8·1141. - tt.,!, •.v,1,1 f·ltU 

Dr. Celestino Bourroul 
· Rés,: l.go, S. ·paulo, 8 - 'l'el, 2°26211 

Cons.: !:tua t de A.brll, U6 
U~a i ~• 6 nora~ 

Dr. <.:amargo Andrade 
O~riçtu• dt! Senborn• • l'a.r1oa 

· 0U4'rU\:0"* 
Da Benertcle11e11, 1"<U1togue11a • ~

ri'1,.ternld1i<le de ::lào t'áulo, 
Cons.: ttUM ·sene'1or' ~1e1u1· o.o au 

''l'el. i;iu, - 'º~" 11·· 11.i, tR hora• 
Res;; Ru11 tt,,hel ·<!e H,u•roa, 01 

J'et: 1-4õfl2 

1 O 0 O ,C A 1. O 1. o Q 
à ·e 11. o · 1 ·• ·11 • 

Dr, J. M. Cabello Campos 
wtmoo tt&uaua.uu111'Í·:& 

'ltádll .. .Úlliirnliatl,m• ·..,. ·ljÍsamu 
«:ai11i,toa1e,,a a 4omlcUle 

Ctlns:1· Hua Mi..roo!ÍI, U \Ji:cur1010 
l:'a11teur) • V.o II nd, • 'J,'el.: . 4'•0815 . 

Rua Llber! Badaro, 411 - 8lt ••1ll• 

D'EN TI s·r AS 
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Ur. Rezende lt'itho 
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. Q.• u· .boraa. · . 

l'\ea.i '4 ••111da Or,' Ârnal4i>; 
- Xtlit 6•ll9ll6. - , 

'·º l ••. ·. 

iut ·· 

As atenç•ea dos católicos da. clclade 
sorrtro voltam-~. a. mlude, ~ grande 
aconttctmentQ, 

J U N D I_A·I 
AS SOLENIDADES EM HOME· 

NAGEM À PADROEIRA DA 
CIDADE 

R~~lizam-se nos dias 11 e i:i 
dó. cÓrrente, em Jundiaí, as tradi• · 
cioilais festas da: Padroeira da ei. 
dade ~· Nessa Senhora do l)estefr~ 

Ontem de manhã, houvo distribui• 
tito de carne aos ·pobres, de cigar• 
!O.$ ~ e;algados aos detentos, e. sal• 

gados, e doce$ ao:S velhinhos ilo . Asi. 
· lo Barão · do Rio Branco e asiladas 

da «Casa ·d1rCriança> Nossa Senho• 
ra do Deste17ro. : 
. Hoje haverá Missa solene, com 

o ,concurso de uma grande orquestra, 
A seguir, será· realizada imponen

te procissão,· indo à· frente a histo
. rica imagem rte Nossa Scnliora do 

Desterro, que· prMcde dos fundado .. 
res da cidade_ 
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A REPERCUSSÃO DA RENDICÃ0 ITALIANA NO EIXO • il furioso discurso de Hitler - Soldados italianos internam-se nà Suiça-.:. 
Os nazistas ocupam os navios italianos no Mar .Egeu..:.;. Desarmadas as for• 
ças italianas nos Balkans, na França e na Rumania · Injurias assacadas 

/-LO"NDnEs, 11 (Reuter-s)' - .\ gTa
,·i<Iade do dMapont_amento e do fu
ro,· provocados púlo fato (]a Italia te,· 
•~apituiado, sem levar o seu __ pi·opo~ito 
antecipadamente ao conhecimento dos 
al"}mães, transparece fràgorosa1n~n
te ao analizar os pontos n1ais salicn• 
1.es da ·diatribe que .]:íitler acaba <le 
1,ronunciar, chamando-a de discurso de 
combate. · 

A _crise devia; ter cl1eg·ado ao auge 
J)àra: crue o "fuehrer" -se ;decidisse a 
rompei· o silencio que mantinha ha 
1nais de 6 1neses. De\Pe·.:se ·lembrar, a 
esse respeito,· qti<i" quaado ocorreu a 
queda de l\Iussqlinl, o chefe da Ale-
111anha não .externou uma, só palavra 
de pczar. S01nente.hoje é ·Que ele diri
:;;·iu· louvores -ao ex-ditador fa~cista 
e com o aparente fim de pôr em rele
vo a traição de Badoglio. 

·Numa pseudo-revelação Hitler as
segurou quanto ardente se tinha mos
trado Mussolini em setembro de JV39 
para entrar na guerra e que essa im
petuosidade do ditador Italiano teria 
sido abafada por- um bando de "gan
g:Sters'> maquia.,1elicos., Essa afjrma
.;ão _do oraclor só pode ser comparada 
á descrição que ele fez de si 1nesmo, 
ttUando disst:: nunca ter tido a menor 
,iuspeita com restJeito á lealdade do 
se"u Hfiêl e insubstituível" aliado" meri
Uional". 

O unico encorajamento que o ora
·<lo,· pode oferecer ao seu povo angus
tiado e desmoralizado, consiste· na 
promessa de futuras vitorias milita
res e notadamente de proximos -ra ides 
aet·eos de repiesalias Contra o !nln:iig-0 
e finalmente de. medidas drasticas dcs
.tinadas a próteger os interesses ale-
mães na Italia. · 

Afirrnou ainda o :"fuehrcr" que a 
defecção italiana, não tinha a menor 
importancia militar, tet·minan<lo a 
sua ar,enga por uma. invocação ao Deus 
lodo poderoso, afim de <JUe desse á 
Alemanha os I9uros da vitoria. 

Na sua ausencia, o discui·so não pas
sou de Uma descrição ·bastante. neg1 a 
da situação, ·com o· fito de preparar o 
,espirito do . povo alemão pará« lodos 
recuos em todas as frentes. 

O orador insistiu sobre .a ncccssiua
<le ··estrate"gica. d.o ·-"cScavar a certas 1 

~.meacas taticas" e a impressão- decor .. 
,·ente do tom adotado pelo dltádor na• 
zista · é que o ·Grande Reiéh não tem 
111aiS amig·Os na Italia, co1n ex.ccção 
ele_ Mussolini e de um punhado de 
fascistas rubros. 

SOLDAUOS. JN'l'EltNADOS XA 
SUISS.'l 

zunrcH, 11 (ReutersY:- Dois mil 
soluados italianos que- g·uarneciam a 
fronteira com· a Suiça. ria .b.,ram;;a. na 
extensão elo rio Jura, internaram-se 
\"olunti'-rlamente na Sul~a. 

a.os italianos 
Outros soldados ital iano,s, que não 

U\'era1n tempo de intcrnar-.se na Su
<;a, estão_ <:onfra.ternizando con1 os 
g-uerril heiros francC;scs saboianos, na 
1 u ta cornun1 con l ra. os alen1ães. 

I'.,\}OCOt 
NOVA Y011K, 11 (Reuters) - 1) 

"New Yorl-;,: Times" escreve que a 
roacão da. .Alemanha contra a ltalia 
não é a.penas a raiva mas tambeJn· o 
resultado do panieo de que os ale
mães estão apossados, em face da c·a
pitulação Italiana. 

NAVIOS OCUPADOS PELOS 
N AZIS'l'AS 

ZURTCll, 11 (Heuters) - Revela
se oficialmente', ele acordo coth unl co• 
municado de Berlim, que todas as mi!
dades navais e mer~,intcs italianas no 
mar do Egeu, forani controladas pela 
marinha germanica. 

Tambem os alemães ocuparan1 as 
bases aereas sob controle italiano e 
lodos os pontos cha'l"es da. costa do 
Adriatico - <liz o mesmo co1nunICa<lo. 

ltENDIÇ,\O DE GRUPOS ITALIANOS 
ZURICH, 11 (lkuters) - ·Informa

se que os alcrnães completara1n a. 
ocupação da Alta Saboia. Antes de se 
rnnderem. grupos isolados de solda
,dos italianos c1uc 8C cncontravan1 e1n 
Tunon, Evinn. Aunecy c Grenoble, de.; 
fendcram•so arduamente. 

l\'OS ll,U,KAJ\"S 
i.:URICIJ. li (Reuters) - . A "Ga

zotte ele Lausanne" informa quo as-· 
tropas itallalias que se encontram nós 
llalkans receberam· uma advertencia 
no senlldo de escolher entre serem 
fdtos prlslonelros <le guerra ou !icâ. 
rem sob as 01·õens dn. 1e_gação italiana, 
criada p;,lo governo fascista· exilado. 

COJ\"'l'llOJ,1'.: NAZIS'l'A 
ZURICI!, 11 (Reuters) - Uma in

formação oficial (]e Berlim diz q·ue o 
1na.recl1al von \Veichs conseguiu~ s·e111 
impecilhos, estahclocer controle sobre 
todas as forças italianas nos Bal
kans. 

Ig·ualmcnte, as divisões ii.aUanas 
que '.:se a.cha'\~a1n- em Tirana, capital da, 
Alhania, e o 11.o exercito italiano em 
.Atenas <lepuzcram suas ánnas. 

OCl:l'AD,\S ,\ S COS1'AS DA 
I-;RAl'iÇA 

zurucll, 11 (Reuters) - Be"rlim 
l11tonna que toda a costa francesa de 
Toulon a Menthon foi ocupada por 
fol'c;as alemãs. 

Xo sul da. l""rança, o -4.o exercito. ita·
liano enlreg·ou" suas ar~nas sent difi .. ." 
cuida.dos ás forças do marechal nun
tlestedt, 

i\A R U:IIAXIA 
ESTOCOLMO: 11 (Reutêrs)" - Anun~ 

cia·::::e que as tropas -alemãs· desarma-· 
ram as unidade.s italJa1ras na Ruma.; 
nia, sc111 qualquer or,o:sição. 

Ocupados importàntes pontos pelos Russos 
No seu avanço impetuoso, os russos tomam Mariupol, · 
Barvenkovo e Volnovaklta - O desembarque a oeste 
de Mariupol - Ocupação de Chaplino, na direção de 
Pavlograd --4- - Numerosas localidades ocupadas 

Ordem do dia de Stalin • 
MOSCOU, 11 (Rcuters) '- A radio 

d€sta capital anuncia que as unidades 
navais sob o comando dó contra.-a1mi
ra.nte Gorshkov, que desembarcaram a 
oes~ de Mariupol, figuranf entre as 
forças mencionadas na · ordem do dia 
do marechal Stalin. Esta é a primei
xa indicação . de Moscou . de que es.ses 
cle.sembarque.s - já. -anunciado,; por Ber
lim - foi:am feitos. · · 

o. COIIIUNICADO" Russo· 
' MOSCOU, 11 (Reuters) - O c<mrn-
hicado russo 64 anuncia: · 

"Em 10 de setembro . nos.sas tropas 
continuaram ·súa. bem Iniciada. ofensi
va.,- na direção de Pav!ograd, avançan
do de 1 O a 40 quilcnnetros e ocupando 
1a. cidade de l3arvenkovo e o entronca
mento ferrovia.rio de ,.Char,lino, a~m 
i::omo, na direção de Kharkov, o centro 
d.e Petrovskaya e outra.s Iocalidadr,s. 
· Na -zona oeste e e, sudoest~ de Stali
fno nossas forcas continuarain a desen
:volver com exito sua· ofel')siva, a.vançan
do de 10 ·a 20 quilometos e ocupando 
a cidade e entroncamento· ferroviario {e 
:Volnovakha. No.s.sas tropas Qt•~ avan
çam ao longo da cqsta. do mar de Arov, 
ocuparam o porto e. a cidade de Mariu- . 
pot 

A .nol'te de Bria!'!sk. nossas tropas ven
'cen.do .a res:.1tencia.. inimiga, avança.ram 
de · 5 a 10 quilometos e ocuparam mais 
de 80 localidades habitadas. Ao ·su1 · de 
Briansk nossas tropas forçaram a. tra
vessia do rio Desna e captura1·am as 
~ocalidades de Kemen, Krymsky-Bugov 
ê Bosovka, na. margem oeidf'lita.l, estan
do agora lutando pela posse de Novgo
rod-· ~vsky. 

Na . direção de Priluki_ nossas . tropas 
;continuaram sua ofensiva. e_ avançaram 
~o 10 a 15 qtülometos, ocupando mais 
Ç,(l 13!! I9ç_a_li<!ades habitadas, mclu:airc 

o centro distrital da região de s_tlmy, 
Llpavazya-Donila. 

A sudoeste de Kharkov noosa.s' trn
pa s continuaram a ofe11.Siva e m~lho
raram suas posi~ões. 

Em 9 de setembro. em lodos os se
tores da frente, 75 tanques alemães fo
rnm .iestruidos ou avariados e 24 avi(íes , 
derrubados em combates acreós ou . pela.. 
artilharia anti-aerea ". · 

MOSCOU. 11 (Reuters) - · O mare
chal Stalin enviou ao general Malino
vaky e ao coronel-g-eneral Tolbukhin. · à, 
se~uinte ordem do dia; 

"As tropas da. -frente sudoeste, at1·a~ 
vés de uma rap ida. ofensiva hoje. 1 O de 
setembro, capturaram a cidade de Bar
venkovo e a cidade e estação fen-ea de 
Chaplin. 

Na. frente meridional nOSSM tropas 
com iun golpe rapido e impetuoso, cap~ 
tui:aram a. cidade de Vo!novakha.-

As tropas que avançam ·ao longo. do 
mar de Aoov capturaram o importante 
centro Industrial de Mariopal. 

Esses novos exitos dos aliados fOl'am ' 
conseguidos por meio de uma ruptura 
na retaguarda do inimigo. (Segue-se 
a li$~a das tropas que tomaram- parte 
na ação). · . 

Em nome de nosso pais saudamos nos
sas valentes tropas. oue ··libertaram Ma
riuopol, Barvenkovo. Volnovakha e .Cha
plin, com 12 salvas de artilharii!. de 124 
canhões. .· 

Por excelente conduta nàs operações, 
expresso meus agradecimentos ,a· "todas· 
as tropas' sob vos.sos comandos, que to
n1aram parte na Juta por aquelas cida~ 
des. .. 

Gloria eterna aos que caíram na luta. 
pela liberdade e independencia do 110050 
pa.fu. l\fortc aoõ .il.ira.so1·cõ alêmães". 

. Oll'ICIAIS · I:\"TEitX ADO~ 
·1~STÓCOl,,MÜ, U (t:.euters) O 

COl't'eSJ)ondente em Berlim do "Aftori• 
bladet'( rev·e1a qu!l foram j11temados os 
100 .ciflciais: _que, constituiam a_ comis
são militar italiana .. naquela capital. 

·A ElllBA.IXADA EM. DERLUI 
ÉSTOCOLMO. 11 (EetiteÍ·s) _;, Noti• 

·cíà~se ·que a 'maior -parte do· pessoal da 
em·baixada·-1ta.Uana. em Berlim já <lei•_ 
xou a capital· do· Relch, mas "pot• mo
tivos ·cte transp9rte" ainda nã_o a- Ale· 
manha.,·. · · -
. . lN,JUnIAS, 'Aos.' l'l'Al.1A..."iOS 
: ESTOCOLMO, 11 (Reuters) 

"Quando Guáriglia, · chan·celer do ex
'teriói· da rtalia e RibbeÍltrop · encoll, 

· trar_am-$é,· já .oS·:alemães estavan1 ··ao 
· par das ·nego'ciaçõêS · que havia111 de. 
ser ·estabelecidas, com os ai iad-os. '.A tê 
cheS'a~Os · a.. ouvir a conversações . t~
Jcfonicas- trocadas· entre Badoglio ·e o: 
e11i Issario. de· Roosevelt"; . 

Eis .. o qu~ acaba de.-declal'a·,; o dr. 
schm.rnt aos jornalistas néutros, · pro

. cural'Ído deita· maneira demonstrar 
que a' capitulação "da Italla de nenhn
m·a forma foi- surpreza ·para a Alema
nha, No entanto ·o dr;·. Schmidt não 
deixou de -fuÍmi,tar a traf~Íi.ô · ria· allti• 

··ga aliada· e. alem -··disso chegou ·a <les
vóndar segred_os mjlila_1'és e pollücos, 
com o-,lntuito do positivar a "c>uor>ne 
babcaa" dos, antigos aliados ltalla1ios. 
-E ·para citar um ,exel)'iplo, acrescen

'tou o· chéfe das Infofma_l}Õés nu,:istas 
que quando certas. dlspósiçõe·s · foram 
adotadas .. para. defender f.mportan-tcs 
pontos na costa italiána, o· ci1e!o do 
Estado'Malor'ltalinno emitiu uma pro
clamação cJeclarànclo riotadamente que 
·~a:s, trovas '·.i tálianas . .-deVia_in ô_rgan lzn1• 
·a detesa do· tenlto.rjó, po·1s 'a ·honra da. 
rtaila· ·o cx!g.ia".· Mas, 1,rosseguiu ·f>. clr. 
Schn\ldt, ''os oficiais italianos tinl1am 
,réé-,bido . ordens· ~c_.-;retas para .que 
dei:xàssenl ·_os ingleses desembar.car", 

Naô tfcai"arn · n iSso as censura S íor
muladM.-' pelo dr. Scl1midt contra QS 
militares Ita"ii:tnos, pois disse ainda o 
·seguinte:'· 

~No dia 7 do·· corrente es.tel' ultlnús· 
ha.,·jam·- c:-Úerna.do o desejo de que' 
trop·as !tal Iana~ ocupassem o Passo 
<1~' .Brén1ter; alem disso,, no dia 5, is .. 
to é, dois:dlas após a. ass°Jil3lu-ra ·da 
çaplttilaçlio, exigiram reabastec!men· 
tos ell'i ,potroleo ê. b_atatas, ·destinados 
á -~iarinha ÜaliaJ1.a". · 

"Parece que ante-onté1í1 a ,vilhelms
trasse re,'elou · com _a·maio_r franqueza.. 

. tudo cjtitl.nto ·os alemães pudessém 1><l-n
s;i:1~ · ~o-nf.-rcspe~to a~s )taliariOs'', se:
g·unclo telegráfa o correiipolldente em 
Berlim ·.,ao·. "Stockeen" 'l'idliing'ern". 
· ":En1 'tudo quanto pÓssa-. inter~s:saI' 

ás· ·rÚqas 'armadas '·italianas;, os ale-
1i1ães sõ' podem in1aginar·tcrn1os ·bas
tante aviltantes". · · · 
"º ·,'exercito 'i.taliario é detesfavcl, 

<1esilc ·.os· s.eus; oflciaÍti" à,té· aos· sóida-
dós ra~os;. · · ·. 

Chefes· ~em hcmra nem instrução 
11\ilitar.: •. 'Um-· e:<ercito· 'literalmente .. -
ni"edieYâl·.·:. º - ·ta.i_s_ ·sã.O eiitre ·n1uitas, 
as· ·_!'€;er1til~za~" TJue· .os·_alémã.es ·1~e_ser-
v3.l1r.a0's' .-$eus aritig·ns _âsseclas. 
·: Os. ,.t,orJa-vozes c1o · r;s.tado --l\Jáior 

·11azisla àssegútalll"' tambem ((lle "to
ilas~·as derrotas 'sofridas pelo eixo lia 

_ :A'f.riCa,; ·na _s"iciliR. e' na -R~s$ia, dev~in 
sei' atrlbuidas á incapac:Jclade e· á co~ 
var'dia -dos· .. \taliaiios. · Em todo ·cas.o, 
os'.· 'ci:>rreSr,ondent"e_s :-tl~e_utrot(:- co.tÍ.sta
tám :.qfi~ -'contr-ariá.mcnte' ·ãs clecJai-a
ÇVêS .dó$ -PÓt·tã .. vozeS -Ófit;iá Is; úu frtero .. 
SoS' incfi:CiOS · dei'.leam ·perc·eber que OS. 
al_ema~·,. tót·am>.l'ealmente tomados· de 
sur-preza. . . 
. "l"'o<le~se 'diser · - êoni:ll u·c . o _corres> 

JJóndeh_te do "Dagens Nyheter" -. que 
tocla a ·po1n,taç:ão de Berlim se esq_ue
ceu, na.quele dia., de i1ue a gueri·a con• 
·t,n:uava na-Russ!a e de que a i;-uerra' 
áel'eá< ameaçava a ca1Jital a: todo ins
ta,nte, com no~as destruições". 

ANO XVll li 
. ' 

São Paulo, 12 de Se.tembró ._de 194~ , . -: .· li NUM. 57.9 

A I uta pela posse· da ltalia · vencida 
A OC'.upaçãf.) .. de Tafantô ~ 'Os afiados a)ca nçam 'Napôlê$ ~' Q•rrot•/nazis'bl- em Sa-
· lerno _;_ Aumenta a ação aerea-~ A •ocup~ção dé. Romá: pel~s nêl,Z~~tas - ! erm~s da 
rendição, ~ outras· cidades' fora-m ocupa das - ·Rom.111,1 nc[_~orte, rJa ltaH~. ·-~ Con• 

, .trolam--e>s nazistas as costas da -Liguria -.:·A situação .de Badoglio. · 
Q, G: Aliado l]O ·No1:te 'da,· .Úrica, 

11' (Reuters). -~· Notieia:-se · ,c1ue as 
forças aliadas deaem barcadas · em 
'.fa.ranto já ·ocupar'l-m Jt ciclade e: a 
base na.vai; ten·do · tido · estusia,stlca 
recepção _por . 1>:>.rte. da pop~la<;ão_ ·e 
das forças mUitares e 'navais da 11a
se. 

Dl!llUlOTADOS ,Ellt SALERSO 
ARGEL, 11. (Rcuters) -· ,As, trópa-s 

elo ü.o .exercito de_rrotai·-am. na.- ai~ea, • 
cie SaJcrno. uma' unidade ale.má (JUe 
foi idenÚficada como·. sendo a 161.a 
divisão l'Panzer'i, que lutou· "e1n J5tá.• 
lingradó. . . ·. . · 

l•'OGE~l -0S NAZIS'l'AS DO StH, 
AltGEl,, ll (ltciuteis) ··.- As tropall 

alemãs no sul da. Italia togein- ·desa• 
haladarnen té, à ·pcirscguição do Oita• 
vo Exêrcito. · · 
'·os· alemães· proc.uram, Po,;em, cte• 
molir. tudo qnan to .-podéni- na . sua ru
·ga 

• BLl'l'Z · ,\ERlil,\ CON1'RA, O5-
J\':\Y,IS'l'ÁS 

Q. G. :ALIAriO '.!-fO' NOi-l'l;Ei DA 
APRICA, 11 (Reutors) - Em.:face-,cta · 
rear,il.o 'aleni"ã nà Italia,. o ci>_l]Jando 
aliado determinou ·a. promoç·ão· de uma. 
energfoa _, .. blitzH ~r~a · cOntl'a. -tOdaS' 
as · poslçôe~ • domiuadas · pela~ forgás ·• 
ge.rmanlcaà no ·: t_e·rrit"orio ,1taJ1ano_, 
l1i.;fu como· contra· as 'pri~1.cipa_is -~·ias
do · co_muntCa~õ~S -_:c1\ie · 1lodéni iservir 
à rem(~ssa d~ l·ér()r{;os fY.

0 

·afmàmcn: 
tos, pela ·Alemanha. pará.. :Ís forç'as_ 
·ger111anic·as )1f ter.J'i~orio penin~ul~r 
italiano. · 

Dl~N1'RO. DÉ ALGUNS· DlAS 
GRANDES -,ATÁ l,HAS 

LONDRES,. H (Heuters) - PreYê
.se que a. _batalha principal _cootrà .as 
. tropas alemãs no· norte "d:l "~talia de•. 
morará ainda alguns (lias. ·. : · '. . . 

Considera-so· que :os. ·aliados ·_terão 
·de reunir no 111iniQ10-, 16 d.i.visô_es J1ara· 
<lal' ·.c:"oinc<;o à Csàa· bata)ha,. cmt><;-ra a 

·' sitUã(lãO dQ" _inimigo . possa: :ser, .cte· 
antemão, caJculada i:oino ril:L 

· Acredita:sé · <iue · o: ge1iera) . Bl.tsko• 
Yits, um elos m·ats_. na9_çis':. g_en,çrai~. 
gcrmanicos, ·co"inan'.dará t,\s~· tr_c;,p?,:3, de. 
Hitler nessa lutá; ... que será: :!lecjlli'Ya. 
para.' O futuro da ,Íi;U<!_L'l'a,· ... ·_ · · '.,, , 
. COMUl\'C,\lDO .SOBRE, T.\ll.\.~'l'o' 

Q. G. ALIADO No· NORTE_ '..1jA 
AF'RlCA, ·ll· (R~uters). ~-É''º -scguin,. 
te o comunicado aliado, sobre a ocu•-
paçã·o. ·ae ·'farân,t~-'- · _.,_ ... ·. . ... .' · 

"0 novo dc~91l:\;.·01Vi"m8!1t'O .d~:· ofe.n;. 
-sirn. aliada çó11t1:à. àa'(pr~'g,Í;' atfiinã_s .. 
na ltal,a extencicu-se a 'l'at·anto ... 

!,s forças. brUanicas come.ç,n·ant <> 
closeinharc1uo em 'faranlo na· tarde. ele 
sexta.:..f€fra. ._·. · . 

A 1mu·iuha brilan!ca apoiou as ope• 
r~~õe·s _· de clescmbàrque, qtte' fol'àhi 
concluida.S Con1 ,.,.exito.'' 

SALERJ\"O É X.-\l'OÍ.V.S 
¼üJ:ICI{: 11· (H~utei'sJ. - · 1nrcfr1nant 

oricialme11to··de Berlim que ·as troi>às __ 
g-ern1anicas entrai;àm · em ,~·co-~tàctO 
con1 as· "t:or~as · alia-Oas em · Salerno e 
Nã.pcles: : , · , · _- . ·. 

A OCUPAÇÃO DE RQMA 
ZüTUCH, li. (Reute1•s)·. ·_: Fói Ofl• 

éialménte· re\'eládÓ que ··a• luta 't-ra "ª" 
da. pelos _· aleln~es !l8 ra a; . ])OSSO _.de 
n .. ori1à .ro( breve: 

. . . 

' . . , . 

Pouco- ·c1epois"' ele · in icia_da a ofensi
va,; ·e1;a7_a"n11nciado que o coroando ·m1.
·1ttat· -clC i-10.n1a c:apitulava:. 
A\'COJ::S NAZISTAS .ATACARAM A 

.. - .CIDADE . 
· · Z0'ÍllCH, n : (1-Íeuters) ·_ Hevela

·,se· cú{e· · OS_ aViOés 'qtl_e· _atacaran1 _ Homa 
·na noite ·.cie.·sexta feira ·forá:m 'iden
tlflcados ._.corno· sencio germanicos, 

. l<'ol·· ,fasa a ·primeira 'ação de hos
tillda<le cios alem1i.es visando a cidade 

. de· Jtotna .. 
A REJ\'DIÇ.\O D_A C1UADl!l 

ZURICH, 11, (Reuters) · ....:l A age-n• 
eia· "itaiiana .informa que; segundo o 
acoT<lo · feitO bo.m· Os alemães, so·ure 

~l~:oi'na ,as- tropas· ·gcT1nanica~ perma
neétrão .nos ·1imites. ela "cidade aber• 
ta" ,-de. -Jtoma .. ós. _gcr~ia:ntços- _ocuria· 
rão porem a e,mbaixada alein!i., a· emis
so1•a ítalianá e_ -as ofi~inas telcroni-

me;ito elas trop\ls ltaU3c~a(.:em .Roina.. · . ttálÍanos, a.brarrgendo .as areas d,5 
·está. em progresso'', . '. '· · . Bofogµá,· ·Cremona· ·a. Vêrona. . 

. ACORDO ·. E~t >.MU,AO- ,. SOLDADOS UESA.llMADOS 1 

Zül1lCH, . .11 {He\llers) - A ·-~mi,s.~; ... ZU!'/,1.CJ:f,: lL (R_euter.s) - A agen.; 
&oN de Hcima divulgou uma·: notlcra ·eia a.lemã-distl'ibuiu uma noticia ofi,. 
segundo .a qual' o cqma:ndal\í..e êlá de~ ·cial, ré'Velando que soment~ em 'I'ries .. 
(esa ·da_ zona de .l\Iflãó, s-enerál _· Vlt~ · te,· oêup·ada· pelas __ tropas german!cas, 
torrio, üuggtât" declara que,::,ap(is ,·,os . forim -desarmados-mais de 50 mil sol.; 
alemães terem cercado ·' .MUã9, com da:dos ltallanos.- · 
poderosas forças, fora Jeito um acor•.. - BADOGLIO NA SICILIA 
do no sentido que :ts tropas .sob o ESTOCOLI\IO, . 11 (Reuterí;) ..... O: 
oomando dó .genetá:J Rugglerl nll;o- se• · rnarechal Badóglio encontra-se na Si,. 
riam· dosarrriatlàs';. os· solda(los ale•, tUiá _ Informa ·0 ._ jornal. "Svensk'a; 

· ,µã<>s. e Italianos, tomart~m' à,::sl J> en"". « D:,gbíadet', .. . ..• 
. <iarg·o. da. ptotetio • '(]os "lir,l,)Ortan_tes , o· _general ; Ambrosio, comandantEi 

meios- de comurdcaçil.o, colllô ro·dov1as ·· 
e. ferrovl1_ ·as:· 0 re_ stante·'""das ·ti·op_:is_ -chéte italiano, teria ,tambem chega.ao 

· ·-a· ·Palermo,· segundo o mesmo jornal. 
alemãs pertnani,cerla. tóra da· c1d·ade. · A SEDE Do GOVER.XO · 

1,:ni conseqtiçp<·la o generaí--_l:{ug~ . : ··,J!;STO(.)OL1ÍIO,. 10 rneuté~sl O! 
gieri teria e>.71~dido ·ordens. no_ 1Sent1• Jo··rna·1 ·'.'$Yen~k. a. Dap·bladet" n_otici,.: 
do de .não tosse realizado '·qualquer ~ ~ 
,; tó ele hostilidade c<>nti·a. ó:S. alemaes <1ue'·.,. · 'cidade de Pa,ermo. 11a Sicília, 

SE'tS '!'ERMOS 0 oedenara. que foss-em '-rtacólhi<las ·J_o-- es.tá'. sendo apontada como· nova sedei 
ZunICIJ.· 11- (J'<·uters) _ o_ p·cncr.al_ · · · d· r · t' d? 1 o do-governo.ltalhÍno. 

cas. 

" ,. õ <J,:,s ·as armas.' e _ogo,,,_a e·. _m ru; ___ ,,_ -. ·ZlJRlCH, .ü. (Heuters·i ·- A tilha doi 
Cal vi di ,B.erg·oJa. foi 11orne!',do coman- r,1·oxi me;, •. ·As de1.11ó,istra1;ões ·• 1iubUca;s 
·aaute da ·guarnl~ãff militar de ltoma· devem cessar e ficam 'prolbidasi. as · mar.echaL "Bacl-ogllo, marqueza. Mari,t; 
e ',tem 'unHt divisão ,de iiifantaria· ~ol> reuniõ~S dê mais. de 3 'r,ea~oa'!i: O- ci;, · .. Alfo~H!- lladogllo; élíegÓu a. Lausannc, 

,seu· ·cont,'ole,-- afim ·de m,rnter a or• .-. ·nt'in-as ·e. t~atr<>sl':.,párma.nec.e.r.ão, 'rê; .. :c:· · .. ~m ç9~npáf!hià __ d~ sua_ nora, -condessa; 
·--(]ijnt"'1n1blica;· ·'l'odas. ·as· for1,;as --.p-0H ., -, . cha,rtot. ·'.'"':·. · ·'.·:· --·::·---·-· "'--··.•.;·'···.•e-o-:;,,._..,,,,---: _,.A.na,LlIJ.)'.,13.adç,g),10. ,-, ~n forma a ;ig_ev,• 
'ciais ,fican, ta.mbem e_oh seu conu·ole · o1:TRA8 CIDADES· OCtJPA'DAs· . eia .hunga·ra de noticias .. 
·- informa a agencia-de noticias ita• B0RNA. 11 (Reutéra) ·- Segut:,c1o ·à.· ·. _ E ~IlJ.SSOLJi\"H 
lia.nas. " · emissora de·noma, ·0 géneràl Ruggic~ _L0"1Drn::s, 11 (Reuters),- Anuncia~ 

. llYANOBll.\ l\llLI'rAlt ri' comanda1Úe da- zona,-de. defe_sa dii sé.- que, fora1J1 tomadas· toaas as pr~• 
w;.,;sn1NG'l'ON; 11 · (Hcutcrs-)· .- · A ll!iliÍo, a.nuncióu qu~·- "as···tropai·:.-i;le"' cauc;ões para evitar ;<Jue "l\Iusolini ~e-

-0cupac.ão al<,mã, de. Homa ·col1stitue mãs oeuparam Pa,>ia, · ?iàéênza, Par• ja.· libertado pelos alemães. 
. aJiena1;1 .. tftn"- manobra para g'anha_r ma: Hegglo, cr'emona, Eresêfa, 'Ber~ ,, N.âo se sabe, porém, se o e:.-Duce 
tempo, scmc)hantc á ·tatica emprc- g,i1°i,0 e muitas -0Út.ras loca)!dades". já;' se :acha ·$Oh, i:tistoclla dos aliados! 
"irada ·pelos il"erma.nicos na Sieilia - ROUlUEL NO COMA~DO .... •)' o. NOVO· GOVERNO l•'ASCJSTA . 
!lecla1·ou'. um.' porta-voz· militar. ZURlCH · n (lteutersr ...;. J,'oi. ofi• I\IADf-tlD, 11" (Reuters) ~ o· jornal 

. -"-'lJESCRll,/,iO ~AZIS'l'A ~ialmente 'contirmadó:'êm BeÍ'Jln'i (JUe "''.A,' -8, P" escreve que_ a cril!,(;ã!) ªº 
. zurücn, li'.- ( lleutel'S) - O A 1 to O marechal Rommel êominda .áâ ti·11-· "n.oyo govern~. nacfón:tl fascista" foi 

('(,mando Alcni.ão descreveu_ -oficial- 1,,as -alemãs _no_ none·:·48; Itallà. e_ (Jl/e · · imp'Q·s_tà ''.pela necessidade de .não dei,-
iuente. da_ ·seguinte maneira· .as ope~· conseguiu 's-Úa ·P.t-iinétrà; vi.teria;· depois xar-üm -gover"i10 ·vago. no." pacto tripl i-, 
rações' de (JUe ,resultofr a capitUJaÇãO .. de' ,curta. b'a:b\:lÍlá, :fál\~lid'o. capitula, ~e;-:• i'fitn ,:de:·:q·ue .O~ _signata~ios nãoi 
de Ro:ma: pelos alemãc-.s: · · . · ,·a.,:ias ul)idades ·ítaliatias _que. çfé,•. Jjoss.áin: alegar que o prazo do mesmoi 

"O ··traid·or· governo · do · rm1rcc11·at ,·e<;iam. resistirncia. :_ _ . :pacto , <!:<piro'i!, 8111 conse·quencia. .dai 
"B!bclog·Jio; 'nas, ulthuàs poucas sema- Essa_ résistencia ,,_; diz tâ:h tni:01•+ clerecçãi, italiàllà.". ·. 
r,as' em ··que preparava a;':capltulação, matjão. :...c caúsoú, pro:r:i,íd.3:"ú,<.'IÍ-gnaçã(! :,::::;' :::'======·========= 
çoné~nt,,ou foi'çâs ao· 1;edor ele · Homa ás tropas._,_gei'manicas;. , ·.: , - - · · · ·· ·· 
" !>OSª propria., c'idaile em defesa: co-. . Fl'.JHJJ.OVUS -'oESTRUiD:-\S. . - ·A .. ··poslf!A-o···o• 1u··. n·Q·u1A· QUAN 
tras as tropas àlemãs. zt~f.CH,, .ll <Reuie-rs) -~ ,Bei'Jirri · · · \ _.. , . . '1 -•. · ,ll . , _ · _ -. ~-
. o: ·s-?v-er/:)< ele .-Badoglio. deli sc;,mo . informa. que .. estão -desfruidas . 'todas' ·-r•.o_'.,•.Aos· _.·_R·-~FUGIA" o·a··s· D.O ·E_IXO 
pret~xto'· (),'ll'8. tlt_fs 'medidas uni d_e• as ferrovias ·.e ró<lovias .que'·:'saem de 
.sem'llaruile a.Jlil/Jp a oeSle. _(]e J:oipa. · C:irin.t!Jià e d.o 'J,\r,~l'.para.', o ·n&rté ·da 

contudo, ·.·<le.liÍle a: capituJ-açãc, Cla · - · , · · · ,, - · ····· .. _. A·"·c· .'. r.·,'._·'., ·, 11 _·(neutei·s) _-.. ,\nu1,~ . rtaÜá/ ·e10'.nu,t;oU 9,·,Ju'ta: ·cnti'ê ás- nos··. ltalia, . . ·. , '···, . ; " "- " • ~ 
sas · e-.a-,.u~l~s. 'ro_r~ai:r. __ ._ . ·.··· _ _ · OCllPAiH.--TJ)DA:· :A·,,c'oihA ·..oA ,. , cbt:,se ·:êiri .. ,ch·.cul,qi; _bem info,rmadoS 

'' ' . LIGl'.Jh.Ü-· '>, .. ·' ··.éJu'.e.diír.ante . .a·sessâo._[lÍ'lvadàdógru-, 

111
~::,:~{~1 º~.::~::~~i~:tt:.,,~~~fe r::~~~~~ , ZUlUCJ{, ll (rieufo1;s) _ Foi . ofi- po parlRliien!ar do partido do povo, o 

· · cial·nente confil•ma.do eín Sálim que ministro ·tu1·co do· Ei.terlo_1', _ expôs o 
e-·\,bj'iu· o· sc-u·::afaque. contra· noma. t ·d'· -- · · ·,· J ·. • 1·: ·· ·,·-1 ·c·r:. ·v·e>.-· · ,·i·o··n··to de' .. vwta· ___ .(:]â_''l'ur(Juia a .respeit'"'. 
J;)i,_1 ·- ~egui.du:, ·aj,reseatou.-_ um· 11 1 tun;t~ o a· a .cos,a e.a f' g-u1·1!1,, ... n us1, _ v. 

· S '!. Gel o· va· <ij-" OC"ll. •·d·a· ·pe.1"·· -_cJa __ :ú.ot_·á·,_:e_n. t_re~:ue C'OllJ"\.Íntaménte ·pe-, · .tUn\ ·ao_ (j0})1aJ1dante .,;le. no __ ma,. (} .(!U3.J, \J,CZZ ·ª·· e · • J ·-' e~ ,..: ·• " - . · · · .Y.• • • O 
, - 1 «' · · · · ' , -· .lÓii-Í!Jstados Unidos .·e a ·Grã Bretanb,,; sob pressão; capitU~OU, . ·entrcgancto a Cnta.-eS. · · > · . 

·. -\una.'. are·a ,re ··(ió - éiu"iloi11etro_s · cio· per!~ Ig·ualmente, tbõ·o ·. o· .,·a)e"·:·-do .:Aa'!~,: . ,é. :a.:Rt1ssia. pedh1do ent1'ega .. evelltual 
irretro da Cidade EJtern·a.' o dcs·arma- :__ diz essa noticia .;..__ foi_ !iin1:io "de dé>s· re.{u.gÍÍlclos :italianos, considerados 

· 1·-P--l·A-N--O-S SC,H,WA-R-·TZ M,:A,N N· 
· ·_lnclusive_' t_· ,;';;; -~_';;arlimento'':_: ··.v1s1_' te_·mJn~s_ª_ª. e'.,.poiifiõ;' seri/' ~ómpr~mis~ 

, . AVENIUA_ Ad!JA BRA~CA N .. 524 - Tl!:LlliFQNe; 5•!i931 ' .. 
".j 

R E N D A . e_.· .. ··u-·-. , . . .• .. , .· . ~-

pelos à:\ià.ilos crimlnosos d.e guerra. ~1;, 
réspósta turca-. já foi envia.da .• ParetQ 
normal ·.supor que a, diplomacia·'tu,:.; 
.cà_:·,ree.or.d_OI! .os r,ri.neipi_o~ ·elo_-• direit~ 
inte·r.nacfonál .. Aliás .não paf'ccé pro-, 

· ,-~yei que P.O]itiêos itaÍiar.os 1>roéure_1n 
re{ugio na. ;rurq.uia,. tão afastada da. 
pe\1insula; . . 

À:_ respeito <la._ Bul;;,;ai:ia, a. sit:uac;;ão 
:de~se. iJais sob -a inf-Juencia alemã e• 

.. éo_m· :a, quál está. ·lig?dO por. UUl J)aCtQ 
" d·o ,11ão.ágtessãó, não'. pode dêixar.-indi-
. ftrente -a- Turquia,. ·.Bei'.lim'' tan1bem: 

Prevista uma • reunião em WasQington 

pàra:. : ai vas, roquetes, sobrepelis, · · Joal~ã~ · ,e · 
HENDAS para v.estidos, lingerie, gol;i,s, iàb,Us,. 
blusas: completo. sortimento e tn.elhor;es Pt~'Ç9S .. 

Só na·· 

fi1·1n-0u com_ .a '!'.urquia um. Y,acto: dei 
·,_arnlz.ade; 'em•- jumo . çJe . 19-12. Os cir-. 
CU\08 _._!)em infQr1nadOs . SUJ;)Õel'.D, poil!I 
.<11ie ... uma declaração do mi11 istr.o d<\ 
E:üe.rior escl_ar.,ceria esse .. asp_ecto •. 
: _ .\crei!Jtá-s ... que.· eis a_le111ães têntian:j 

na. BuJ.ta;r:ia 10. cl_ivisões ,alemãs .. ·Essa; 
~ !-'lllª vizinhança "pouco desejavel pa-, 
t•a a •rurquia, que por. bocà autorizada 

com a participação de·.· Stalin 
Apermaqenda-dopremier_britanico·naAmetica--Fr.utos 
da guerra:anti=submarina - O novo p()sto do ex;.embaixa.; 

dor na Argentina -- Exportações de viverés~ 
\VASHJNGTON, . 11 (Reuter~) -

Clrcillos autorizados locais- declaram. 
que o prltnciro ministro Churchill tem 
permanecido tanto. tempo cm ·washin· 
i,;top porque_ parece. virtualmente cer
ta, em tulu'ro pro:cimo, a. realização 
de :uma reunião tripartite; com a pre-
·,;encâ ·de· StaUn. · ' 

te o mês de ago·sto, o nm11c1·0 <le s"ltb.:'. 
mai·inos afundados foi niaior···-do que o 
de naviós 1n"ercantes aliados· postos a 
pique. · · : . . · -' 

E:tPOR'l'AÇêlES YANKEES ' 

A casa onde tudo ê mais ' baraJ*: .. 
J,. -CO-ELHO DA FON-S:Ec-,A 

RUA DAS PALMEIHAS. s·s 
'fel. 5-407C·- S. PAULO· 

a 9.4 

. r,ea.m·mou •irecentem~nte . os· la_ços que 
â ·tmem--á Grã Bretanha. '' 

-·Se}a como -for, a·. maior parte· da! 
ini1jl'eittia tui'ca 1~ã9 . hesitou. em. afii·
rúar; éin artigos 1,ecen tes, que. a vi~ 
loria. ali,j.da_ eslli ';;·arantlda. ·o, p1•esi~ 
dêjlte d_Q Conselho, SaraàjogJu, decJa., 
r()u·• ao _cQtr,espon!lente _do New. · Yor~ 
'rimes" que:-'a _'L'urquia está.- disÍlostEl. 
a.·-.colab9.rar ·miH.tà.rmente' pa1·a ·a, ma.
'"·!tenção ela ordem nos Balkà11s, uina· 
ve·z :.qúé .as ."tropas eixistas tenham. si~ 
do.retiradas. · 

~- SABOTAGEM . NA NORUEGA 

A. PEIUIANEXCIA _Dt: -CUURCHlf,L 
NOS · ES'I'ADOS UNIDOS . 

WASHINGTON, 11 (Reuters),- Du~ 
·b,ute o mês (]e ·julho tor_am :expo)'ta
das pelos J;)stados, Uni.dos as maiores 
quantidades de vi_veres·· a_té al,l'(ira. for
necidas, d~ acordo ·corr\•a LeLde Em
prestimos·e Arrendamento. Foram ém· 
barca.das cci·ca dé 558:.000 toneladas· d'e 
generos ·ali"mentlcios e outroS::Dródti·:· 
tos ag,·i<:olas. Durante os 7 'primeiros· 
11'icsei, de· 1941. ·as remcissas 'chegaram 
ao total- de 27,099.700 tonélaclas. 

, l\~OSCOU, 11 /Reuters) - Os ·p~trio• 
· ,·., . tas noruegueres, . segundo informa ·. ai 

· · ,· . _ · aiéri'cii ·norúéguesa de qotic;ias,: acaba.in 
· - · de dinamita.r_ três destrorers germani• 

1
-------------------------------------·- cós no pai-to c:le ,Tmndhein. 1 

WASHINGTON;· 11. (Heuters) - O 
st•. Winston Churchiff _ manteve novas 
conv:ersações com os _cheres do Esta
do ?ofa,iol" Aliado; ria casa., Brânca, on• 
tem;, ·mal! não se avistou· co1u o presi-
dente R<>osevelt. · 

Ac1'edita•se. que o "premier" brí.ta
nico permanecerá· nesta capital · até 
que i<eja esclarecida a situação ita
liana. 

F'U'l'URA. MISSÃO DO. SENHOn. 
'AttMOUR . 

:WASUINGTON, ll (Reutet·s) "'"'. o 
St'.- _·cordell 'Hull, secretario de Esta
.do, . recusou-se a confirmar ou des-· 
mentir as· noticias· ·segundo as . quais 
o 'sr, Norman Armour, embaixador n:i 
Argentina, as,s·umirll. um no_v9 posto 
no 'Depart_amento de Estado. 

-~ LUTA_ AN~I-SUBMARlNA 
WASHtNG-TON, 11 (Reuters) 

Anuncia7se · oficialmente que, dur•an-. 

BARBARIE- -NAZISTA 
LONDRES. 11 <Reuters) - ·Informa-. 

ÇÓCI; recebida;; pelo . gOVCl'nO polonêi; no · 
exllio i:evelam que os•a.lemães rep~tiram. 
eolh uma. aldeia polonesa o mesmo que. 
fizarani com· Lid!ce,' quando' do a~assi, 
nio de Heydrich. · · 

Em 1·epresalia. pela: morte de. , 14 ale
nlães. por uma órgànlzação 'secreta, 'os 
nazistas arrazaram · a. aldeli :·de Siiellicé, 
no dfatrito' de Wallowsky, fuzilando t'Odos 
cs seus habitantes. · · · 

A CWSE NO G0VÉRNO ARGÊNTINO 
A demissão do Chanceler Storni _ N~rileaçã~. dêj~~ 
substituto .;_Outras demissões;.... Jornalista ~silado, 

WASHINGTON, 11. (Reuters) ...... Não 
causo.u surpresa.a.dem~ão do chanceler· 
a.rgentiri,~. . ialmir-ante Storni, que era 

geralni_ente.' esperada, . • 
,Anuncia-1,e/ ,porem, . que: as.-·relaçoes 

· futÚ,rai; · eritr'e -a argentina. -e os E·stados 
Unidos dependem da cóndutá a, sei.,' a_qo• 
tâda. na/ política. externa. . poitenha pelo 
novo., :mínistco '-do exterior,, após · as 
nec_e.sáàrias. reconsiderações do governo · 
da. Argentina:. · · · · , · · 

Acrecl_ita,se 9ue a.: Argentina prOCUl'a• 
ifaçõeS· unidas:: · . . · 

. ~ã col~~, m!l-ifl; estrcita.iµen~ ._ com as 
· · · · o·· NOVO CHANCELER 
· BUENOS 'ÁIREs,'n (Reuters) .:.., Etn 
stibstitulç~o .. ao· a!mlran~ Storni, !oi de• 

·,mgjlado·,,ministi;,o interino -do:·.Extedot- o 
vicé~presldénte ·. e ininiatr~ da :t'.llterior.1 
cçironel Gilbe1·t. · 

stm-sECRETARIO s·u:sSTITunio: 
BUENOS AIRES. U (Rell.ters).- Fa• 

!ando à impren.sa., o. sr.· qache;. süb-se
cre~ario das· Relaçõe.s-:.·Eil:terlores, anU!l~ 
cióu que brevemente. :ie retirará de suas 
funções, para. recoll1er-se à. vida. · pri-
vada. . . .. · . 

BUENOS AIRES, .11 (Reuters} -·Em,_ . 
súbstitl!!ção· aõ sr: Roberto· Gache,-o an-· · -, 
tigo· mlnlatro a1·gentino na, Dinamarca, 
sr. !barra Garcia, for noineado sub~ 
secretario :dos Negocios ~xtéiior~&- ., , . ,, __ . 

. . ,lORN4,LISTA ASILADO 
MONTEVIDEU, 11 . (Reuters} - : A

noticia·:°de'. que ó, .pa,rlameµtàr argentino. 
~1 ·Pa111onte '.'l'al:!orda. as!lou~!1i!/c,nwm 
a.. noite, p.a 'embaixada uruguaia. em B.uc- .
nos Aires; foi conf!nna.dà .pelo M~-. 
rio_ das Relações Elétêr!oi'és; 'Ó':lqúé.:reve• ,, 
lou ainda. que O.'sr'éTa.bordllJ,devei'i'che- . ,/ 
g~ l1i c~ta, cai>ltal-'ná. · pro~~:Seinan.-, 
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Não fosse o acidente anco cuja 

'recordação continua liio vi\ n entre 
nós;· e na semana passada 1 criaml•S 
comemorado o quarto aniversario da 
posse do Exmo. Rcvmo. Sr. D. ,lo- · 
sé Gaspar de Afonscca e Si]Ya, no 
solio arquiepiscopal ue São Paulo. 
,'.1'9dos se lembram das mn11ifcsta,õr,s 

___ de jubilo unanime com que o aeon
-·_ tecin1cnlo foi fcsle,iauo, e elas inu

mcras · expressões de respeito, ale
gria ·e apreço com que, anual111c11tc, 
esta data era comemorada. Yaziarn
se_ filas 110s jardins do Palacio S. 
Luiz, que cl1egarnm até ,t rua. Eram 
})essoas que qucria1il felicitar o scn 
.Arcebispo. 

Hoje, uma atmosfera de luto cir-
.cunda ·o Palacio, e o ani\'ernario da 

· }JOssé do Sr. Arc~l:Jispo foi, parn n1i
_)ha1·cs de co!'ações, um dia de rceor
·(1;i.~ões <lolorosns. A .\rquidio('.cse 
chora junto a trê, esriuifcs, saudo
sa do hrilho e ati\'ielacle inintcnnp
ía d~ Dorú ,José, da sabedoria e ve
neranda ancianidade de .\lonscnhor 
Pcq\1eno, da fig-ma rndio$:1 por ma 
mocidade e re5peilaYPI por seu füL
eerdocio, <lo Pad!'c l\' clson. ·1·~. ccr
tan:ieute, o aniversario <la posse do 
"Sr. Arcebispo terá flado ocasiiio a 

- que os sufragios po;· su,1 almas Íl'-

11ha1n sido ainda mais numerosos e 
ardentes c:.o que ele c:o:;lnmc. 

·Um tclcgTama nos annnc·ia qnc os 
nazistas, ocupando a cirlacle natal 
de Pio XII: iniciaram um inquerito 
J)ara. verificar qnais os bens pcsso:Ü:; 
do Santo Padre ! 

'l'entativa vii e oportm1a ! Vã. 
}Jorque eles Ycrificarão que o Papa 
nada posst1c. Oportuna, porque se 
eles calarem, sa conrlenarão. }~ se 
falarem terão de pror:lama r que o 
Sumo Pontifico dá ao mundo o 
exemplo de um completo tlcsprccn-

,,-·dimento, dcsprcocupanrlo-sc de sen 

enriquecimento pessoal tanto quan, 

to, .. por. sc1N {estanlf'nin., que rcccn

lemente comentamo,;, o fizeram rc-

eentemcnte Dom· Dtrnric, o Cardeal 

l.eá1e, e Dom .J os 6. 
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Posse ~e S. fxcia. o Snr. Dom Jaime ·~e Barros Camara no sólio ar~uie~isco~al ~o Rio 
mentcis pontificais,. e ele mitra e bá
culo/ cfoixoti o templo. precedido de 
uma' próêissão- que deu a: volta a Pra-
ça.-15 ·de N ovenibro. · 

O 0 Exmo, ·e Revmo. l\Ions. Costa 
Rêgo ia a frenle elo cortejo, seguido 
elo E'xmo·. e'Revmo: S1·. Arceb'spo, 
so_b ci- pálio, lev·acto pelos Geiierafs 
Maurício Cardoso e Cristovão Barce
los,. Ministro Va'Ictem~r lf.alcão, De
sembar.11;ado1· Edga.rd Costa; ,\'Taior 
Saiil -: Canrnrn, -· irmão de S. l~xc;a. 
l1Bv111a. o Sr .. Arcebispo, Major Pe
ciro_ .i\Iazolene, representante do Sr. 
Ministro_ da Justiça, e por oficiais ela 

· União· Catól!ca dos Militares, 
Grand'e. massa· pól)ular se encon

trava em t()cla' a l)raça, vendo-se ain
da membros de associações religio
sas,.c1nasculjnas e f_e111ini11as; e rcpre· 
sentações dos- colégios católicos. 'l'o
clo~. os Exmós. e 'Revmos,; Srs. Arce. 
bispos, Bispos -e· o Cabido, Colegiada 
ôe · São. Pedro, Clero Secular e ne. 
gulÚ e·Semíríaristas tomaram parte 

" lla-proc'ssão: -ÉnqÚanto o cortejo ca
minhava· ao tcclor cià praça, os sinos 
das igrejas próximas repicavam fes• 
ti vamerí te. · 

. AS CERIMONIAS DA POSSE 

.Ào dar entrl!,da na Catedral o cor
tejo, _foi ento.ado l)elo Clero e respon· 
elido pelo. coro dos RR. -Monges Be· 
nêditinos, · o htno "Te-Deum Jauda
nms"' 

Ao ·l)assar pelo c~ntro ela. nave, elas 
tribunas fo11am atiradas peta.las de 
fl'ores sobre o novo Arccbisl)o. 
' S. Excia.. Revma. elir:giu-se ao altar 

elo Sant!ssimo Sacramen.to, afoellian
cio-se _-.durantt~ alguns instantes em 
oração acompanhado por todos 0s 
pre~entes _ _ · 

S. Excia. l{evma: no trono, na Cat'!dral l\letropoHüina, durante a ceri:môn_ia ;rl4\10sse 
vcncl.o-se vârios dos t,;xmos. Snrs. Prelaclbs que compareceram às solenidade~ 

C!Íegado ao trono episcopal; jun
to ao altar 1110r, S. Excia. Revma. as
sentou-sé,· octipaúclo as· cadeiras dos 
ll\clos ós Exmos. e Rev·mos. Srs. Arce• 
bl5Jios e Bispos presentes. ~ Secn,· 
tátio _ do Cabido_,- Exíno·. e Revmu. 
1\TcÚis;' Beileclito ~Iàrinho 1ú·ocedeu à 
l~itur~ 'da-Bula Pontmc·a ele rlesigna· 

ConrornHic - é do domínio pú!Jlico, 
realizou-se 110 dia lG p.p. a posse do 
Exmo. Revmo_ Sr. D. Jaime de 13a·r· 
ros Camara, n0 sólio arquiepiscopal 
do Rio de .Janeiro, por entre manife0· 
taçües de n-~peito e jú!Jilo da popu
lação cató.lku. dt1q\tela cWade 

Assim1.la1dc e grato acontecimento 
o LEGION,\It!O publicou e1n c!liç,1o 
· especial extraordinária __ I}a · quai·ta. 

fcirn p.p. a Carta Pastoral do i!Ísig
nc l'relatlo assim cómo farto ·noti· 
ci:'tr:o sobt'~ as llomcnagcms que lhe 
foi·am prestadas. 

Pn!Jlicamos hoje mais algunias IW· 
tícia:; sobre o assunto. -

A posse do Exmo. e· Rcvmo. Sr. D. · 
.faimc ele Barrns Câmara no Arcebis
pad,1 l\letrópolitano rnnstitt1iu, 11or 
toelos os titülos, ihrl in11i<,111p,11J.e ,çspe· _ 
tàcu[o. ele fé,>.liãrJ U[Je.llijS" peJ(t. pj'"'' ~n: 

. !: . ·._.·, 'i,·. ,·_ ,.,._~ ,,. _,,_,;"'' ', 

.J. ll. de i\Iàcedo Soai·ês, ;Uajor Iso- f;iio -ilo novo Arcebispo, seguindo-se o 
lino Ulha e Comanclànte_ J~rônimo. - ato cfa reverência e protesto de o\Je· 
Gonça.lves, represei1tantes. elo Prefei· . · cliência ele tocl_as as Dignidades ccle-

d J\l' · t siásticas ela Arquidiocese e dos Sa · 
to do n:strito Federa]' e O ·.misro cerdótes do Clero Sc.icular e Regular, 
eia Marinha;_e outros· ,.téllresentantes beiJ'ando ·o sagrado- anel de s. Excia.. 
de ívlinistros: de Estado, Chefe de Po• ' 
lícia e oµtrktt. aú.tori~ade$. -· '. - - R\)VJlla.' _ - . 
· o · Presidénte da: Ré1>'ú.hlica fer.-sn -O llOYo anfüfite dirigiu-se E,utão r,.r> 
rcp/cg~ntm• p~!Q· Ci'Íi!l.l\n(Jante ,Otávio -- altàr '11lor e, ai cnt.001.1 a- oração a Nos-

Tllçcl.eiro~, S}!lf - . ·. . - .. -. 1,~-~W ~):'.. :'.êit,:ira~t: é11ifó\~!t1~1,f~dic~ir~6tr~;:~~ 
1iHr_r; que,· . 4.~::: ·. : ,-· . , ';,.;,';,' "", · -_- : 

Catedr::it, tÍÍtéirá1Üe11w etÍfeitau_a .'" l'lllrros a, .- ___ . _- , ___ , . _. _ t~ra.l:' 

S. Excía. Rcvma. saindo de. sua Catedral Metropolitana, sob 
o pálio, durante as. cedmõnias ela po,sse · 

da Ação Católica, elo AJ)ostólaclo oa 
Oração, elas Fillias c)e i\Iaria, das Con
gregações :.\!arianas e de outros soda
Ucio3; 

-- j..,_ Exnrn_ Sra. D. Anua ele Bar
r.os Camara, rnTte elo novo :\--:,, '·'spo, 
ac1J;npa11hada dos sn;, lUajor· ~·'.'. '! C~-. 

Jn>t!'a, ,enllora. e filhos, sr. Juu.:· ;;u 
Camara, scn1101·a e filhos, viuYa- Her
nà!!i de !3D1'1'0S C~.nuna. e .filho e ou .. 
trns membros r1a familia., ag'.5istiu da 
trihuna especial, a todas a~ cerimô· -
uias ela · · '·• 

vra um· acaclêniico que proferiu bi·i· 
lliante oração alusiva a inauguração 
elas novas ins_talações. 

VISITA DOS SÉMl,NARISTAS: 

. RIO,,(ASAPRESSh- D. Jain1e_Ca• 
nwra 'receb·eu 110 Palácio São Joaquim 
os seminaristas ele São José-do Rio 
Ccnapriclo, cujo co_rpo clocente _e à,ls· 
c_enle fe~ ao rlilelo Pastor, expres~iva 

· ma:nifestMão· de resl)eito e afelo. O 
y;xmo: s-r:.iré!,bÍs:po érn ibr_eye alp_;. 

•,,1,,:~•CJ!~Ç . -- ~Çj~-_li,d~ 

:iuintlo<os ·que f ai':úl.t nâ, 

3.0 Bispo de S2.ntos 

com ·norcs natu1·á1s, apresentâva, cm·, !1Iêfro1foltlà11à''.i>oiido· .1a11tes ,c1.as -- 1;6 
suas tribunas, as mais altas aütori- .. "]ióras sendo :recebido; ·pelo '.Elxmo .. 
(!ades cio pais, ·civis e militares, e fi. , Uevm'o Mons. Rosalvo Costa Hegll ·~ 
guras do maior relévo· sc>cial. 1101· todos os-membros elo Cabido :\ic· 

.ato :Í<,1gó \tpós-,a-!$ua--.· 
i1: vestillura .. ·na Aúi"1.ú~HÇlc.e;·e · d_o . -Rió 
de Jancii·c \, Exmo. D. Jaime Cama
ra nornf!Oi; s. r>:1:ia. r,Io!.~s. Rosalvo . 
Costa Hc~go, Vigário Geral rla Arqui· 
diocese. Logo a seguir, por outro ato, 
S. J<~xcia. nevma. o Sr. Arcebispo 
confini10u e manteve no cal'go de 
Secretário cio Arcebispado o r..evmo. 
i\Ions, Francisco ele Assis Carnso,_ fi
cando igualmente confirmado, par:L 
exercer snn:s respectivas funções na 
Camara r;desiáslica, o Revmo. Cô
nego Francisco Freire e demais fnn-

'ia. religião e iiola'fé crfatf.i.; Term.1nou 
S. Excia. Re'vm"a:. - por · cohceder .aos 
semiuaristás sua be1ição especial 

Tonl!ll'ã hoje posse do llispa1lo de 
Santos, S. Excia. Revma. o Sr. D. 
Idilio José ·soares, que Nosso tiantis
·simo Senhor o Papa Pio XII se 1lig
nou· transferir da Diocese d<? Petro
!ina 
· _ s, Excia. Itcvma. descmbarcanl. em 
Santos, às 15,17 horas, na estação da 
[nglesa, viajando em trem especial, 
acompanhado· de _grande caravana de 
católicos de Santos e ele outras cida
-des. 

De Limeira virão cerca ele 400 pes· 
s~as dás várias classes. nama caru
vana chefiada por eminentes 1ierso
nalidacles dessa cidade. Virá lambem 
o batalhão escolar do Colégio Santo 
Antônio com sua banda de música, 
num total de 150 alunos. 

De Campiuas, São Paulo e out1•as 
cidades onde S, Excia. conta largo 

· circulo de amizades, multas serão as 
pessoas que descerão para assistir 
sua posse, destacanclo-Be represen
tantes de vil.rios Srs. Bispos desta Pfü· 
vincia eclesiástica. 
· Sautos prepara-se para rece!Jer tes
tivamente o seu :J.'' Bisl)o. Seguiram 
para São Paulo, afim de trazer S. 
Excia., uma comitiva de 50 pe:;soas 
de todas as classes, em carro .espe, 
cial .gentilmente cedido pela Estl'a· 

· da de .l<'eri-o S. P. lL 
· Na estação da lngle:;;a, S. Excia. 
será. •ecebido por autoridades ecle, 
;:;iásticas, civis e militares, rcprcscu-

. tantes da imprensa e pessoa,; gradas. 
.Ao desembarque, o Exmo. Sr, l.liS· 

}lo de Santos, será saudado pelo sr. 
Gomlde 1-!.ibeiro tios -Santos. µrefeito 
municipal, e, após as aprese11tações, 
S. · illxcia, H.evma. dirigi r-se-â. parn o 
Conve_nto _ do Valong·o onde tomará 
os parari1entos po11t1flca\'s. Dessa 
Igreja, será couduzicto processional
mente até a Catedral. 

S, Excia. o Sr, JJ. ldilio irá sob o 
:pálio que será conduzido pelas p1·iti
cipals àutoridades ela cidade, seguin
do o cortejo o seguinte 1tine:·ário: 

Rua do Comércio, Praça llui Bar
bosa, rua General Cama1:a, prnça 
1\fauá ruait U. Pedro 11, João Pessoa. 
Senador J)'eijô, praça José l.lonifácio 
que será contornada e Catedral. 

Na Catedral, o ·::,r, lJ. ld1lio José 
Soares será recellido ã porta pelo 
Exrno. Revmo. l\1ons. Luiz Gonzaga 

·n1z~o, Vigário Capitular da Diocese 
G, depoi~ das aspersões e iucensaçüo, 
fará a entrada, euqua nto o coro en
toará o "Ecce Sacerdos" O novo 
'Bispo dil'igu·-se·á parn a Capela rlo 
Santlssimo, onde fará llreve oraçilo, 
encaminhaudci-se após para o altar
mor, onde se verificará a cerirnón ia 
de posse, que constará da leitara elo 
documentó ·oontiticio pelo Chanceler 
do Bispadn apôs o que O coro can 
tani 0 . 0 'l'e Deum" alternadamente 
com o Clero; segue-se a ora<:ão pelo 
novo Bispo cantada [leio Vigário Ca
pitular que nesse momento deixará 
de o se. em virtude· da posse_ Nesse 
momento D. ldilio se dirigi:á ao tro-

. no· episcopal onde tomará assrnto va· 
ra ouvir a sauªaç1'io que lhe será fei-

ta por 1\lousenho1 Luiz Gonzaga ltÍz
-zo. Tc:rmiuada a saudaçào S. Exc'u. 
clirigir-se-á vara o altar afim de can
tar a oraçüo da Padroeira [inda ,1 

qual dará a sua primeirn benção so
lrme concedendo GO dias de jll(\ulgen
cia aos presentes.- No trono, S. Excia. 
tirará. os paramentos. · · 

Terminada a cerimônia, D. IcliJ:o 
Jose· Soares seguir:.\ . paru o Palácio 
Ei)iscopal, acompanhado 11el_as auto
t'iclades, c_omitiva e comissão tle re·_ 
cepção. 

No Palácio r~ri'scopal S. Kxcia, 8C· 

r;5, aguarelado pelos congri,gaclos -llUl· 

rlauos qne lhe farão llma mnnitesta· 
çii-0. 

No interior da residê11ci_a epis,co· 
pai ,tl. ~xcia. receberá cum;•;-ime1üos 
e d<>spedidas, recolhendo-se aos seus 
aposentos. 

OrganizHção elo cortdo - lla1a· 
!hão (!CJ Colégio Santlsla, l<'eclcraçáo 
das :Jru;<.,das Ji;ucaristicas, l<'cdera
çã0 1.lariana l•'eminina, l:landa ele Mu· 
sica de ::i~to Vicente, li'e(leraçfto das 
Congregações l\lariauas; .todas em 
format1:ra de oito, ein duas alas de 
quatro pessoas; virijo depois as lr
manda<tes Confrarias, e ürdeus Tcr
ceirnr re;esticlas cóm suas insignias 
ou habitas e de cruz, alqada _ tilled~
cenclo a ordem - de prececlência tle _ 
costume. Seg1·.'r-se-ào as HeHgiosas; 
Maristas. alunos dos se1iJimi.rios e o 
Clero rnveslidos de sobrepelizcs. Vi
rão cntüo o pálio, .utorirlades. e l'C• 

prese11l"..t.çr1es, 1rnncla do 4:0 1-l. c., ,:o
mitivas rle Lir:,.ieiru, Campinas e Sfio _ 
Paulo, banda musical do Corpo l\lu
nicipa: de Bomheiros e povo. 

Associações Rei igiosas - ,ffeS As· 
sociaçôcs religiosas ·que niio fazem 

(Coucluc na ~-ªj pai;-inal 
. . 

As soielliclac)cs realizaram-se às 16 tropolitano.· 
horas do dia 15 do cC1rrente.. Pouco antes, ·na sala. capitulai·, rc11-

Nos lugares de honra, viam-se o nira-se o limo. Cabido, para tomar co· 
1-!xmo. "' llevmo. Sr. Nirnc:o Apostó· úhedriiento da Bilia Pal)a.1 pela. qual 
lico. D, Bento Aloisi Masella, os Mi· S. Excia. Revma.· era investido nas 
nistros Salgado 'Filho, Apolõnio Sa- fúnções ele Arcebispo_ elo ·Rio de Ja-
lcs, o Capitão Amílcar nutra de M~· 11eiro. S. Excia., na sacristia· da· pi::n-
ueses, diretor geral do DTP, i\linistro ci[)al 'ig.r~ja elo. I-UÓ, recebeu os para-

''EM DEFESA DA ACÃO CATOLICA" 
O livro elo Dr. Plínio Corr~a ele 

Oliveira conlinna a suscitar cm todo 
o ])ais testemunhos de - aplauso e 
,lprêço. 

A revista "O Apóstolo do Ssmo. 
Sacrnmento" pulllicou o seguinte: 

"De toda parte eleva-se um córo tle 
aplausos, para o livro ·' Em Defesa da 
Ação Católica" rle autoria do Dr. Plí
nio Conêa rle Oliveira. 

"O A11óstolo cio Ssmo. _Sacranwn
to" em!Jora Revista ·muito humilde, 
une-se a esse cõro declarando apre
ciar grandemente o citado livro e 
recomendando a leitura, porque em 
forma muito clara defende as instrn
çiies rios Sumos Pontífice~ sôbre _a 
A~ão Católica. 

Mostrauclo -Õs erros, provenientes 
rla Ação _Católica mal entendida, ins
true sôbre o fim ·da mesma, que é 
auxiliar O Clero na gramliosa obra rle -
atrair outras almas à viela sobrena
tural, incontivá-lti e defen'ue-Ja._ .8 o 
r1ue dizia o saudoso Pontífice da 
Ação Católica, Pio XI, escrevc11clo ao 
Episcopado das Ilhas l•'ilipina8: -
" Pode-se ~1firmar com verdade que, 
naqueles que.realmente amam e pra: 
ticam a Ação Católica, coincidem per· 
feitamente viela católica integra e 
fervorosa e viã& apostolicaà1ente ati
v,i. E essa mesma viela católica .de 

. . 

11111 ]_ado cresce. e aperfeiçoa-se no. 
individuo, e por outro difunde-5e che· 
gando a outros irmií.Os, nos quais tal 

- v_icla é imperfeita ou de todo apagá.-
ela:\ · · · 

Uin ponto muito oportuno é inl.e· 
1·essante no livro- é o capitulo sobre 
o aposto!aclo ,;d~ infiltração" estra.' 
tegia, esta, muito usada na - atual 
gúerra e de rúuito valor. E nisso ,olle· 
cÍece a carta acima citada, aos Bispos 
I•'ilij)inos onde diz: - "É urgente a 
nccessiclade · que o apostolado ger:l.r· 
quico seja participado de qualquer 
modo aos leigos; os qu_ais, ensinados 
e .formados. espiritualmente pelos. sa, 
cerdotes c.i vivendo integralmente si 

v'lda cristã, preparem os caminhos a 
luz da verdade e a ação santifica. 
dora ela- -Graça,_ nos meios: afastados 
ou contrários_ à ação ela Igreja, .E isso 
deverão fazer na qualidade de ope• 
rosas e submissos cooperadores da 
Igreja mesnia/'. 

Que o Coração Eucarístico de Je
sus abençõe o trabal!ró do ifustre au
to\' e conceda ·ª maior difusão possi• 
vel rlum. livro ·destinado (n · à1Jalavra 
do RepreseiJ.tànte elo Santo Padre no 
Brasil, Dom Bento_ Aloisi Masella) 
"afazer muito ·bem, às almas e· pro'. 
moverá a Cansa da Ação'Catõlicà nes
ta terra abençoada de Santa Cruz, -
E. M." 

À Autoridades Civis, NliHtares _ e Eclesiásticas de São· 
Paulo e do Brasil, ao Corpo Consular, ao Clero Secular e 
Regular, às Revmas. Religiosas, à Ação Católica, àsAssocia
c·ões ReHgiosas e Leigas, às Classes Liberai~. àimprensa e 
às Radioclifusoras paulistas e nacionais; aos fiéis eitt Cristo · 
Nosso Senhor e é!- lodos os que lhes testemuriliaraín os seus· 
sentimento,s .de pesar pelo falech"\}cnto ele - · · 

DOM JOSE' GASPAR DE Âf ONSECA 
E SILVA 

ARCEBISPO· METROPOLITANO 

o 

Vigário Capitular 
e o 

Cabido Metrop4-1tano· 
I . 

comovidos. e venhorados ag-radecem .. 

··_ .. ,·• : :;;;· . .\, . 
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" '·.; -.. . . ,. " 

-·- ·._ -- '-'<::~~-: .-/< -~;~ :·\ _.·:::· ', --..-~·-:.;fi;.½< ~s:::;,-.-'. .. ·'" · s~·•·-· ->..--· ~~>---·,--''-<j;~--·: __ -,,_;;: JA:: :~ ,-;'..C:;d;'",'.>~+,.~·\~:-~-:;:-+, __ -, :),.\ _,:·-; / ·· ,':.,{.\:.:~-,~~- · -<~_;·"_'·_' ~,~ ;:_:;_;_'--:;-

ALOCUÇÃO DO SR. o. JAIME 
- CAMARA AO POVO 

. . . 

'ferminacla a oração gratulatória, 
foi anu_1wiado c1ue ó novo Arcebispo 
11e ,dirig:a. l)ara a porta J)riuclpal do 
teml)lo, de onde falaria às associa.
çõ~s e a0 povo aglomerad_os )la praça 
fronteira e daria sua primeira ben
ção l)astciral. Antes porem, foi ]ido 
pelo Exmo, i\Ionsenliot· Secretário <\o 
Cabido,: ·o-. p~illleiro ato elo novo An
tistite: cpncedelido ioo .dias ele indul
gêutia, na forma costumada ela San
ta Igreja. aos presentes._. E'sse ato, 
l'êdil,{i_do em _latim, foi lido •nessa lín
gua e .a tradução _imediatamente fei
ta para o O português. : 

Precedido_ de todo o Clero, clirigiu
se então o Exn1ó. e Revmo. Sr. D. 

· J ainlli para a porta do· templo, sen
do foceb1do por longa, salva de pal
mlú,· Dai dirigiu a todos uma sauda
ção, -l_embrando seus· propósitos de 
trabaihar _ pela maior concórdia cn- _ 
tré. os· homens, sob a lei cie Deus. Ao 
tÚlninÍÍ.t' S. Exd~. Revma. deu a bcn
çâ'q· pastoral a:todos 

,A grande massa se ajoelhou ali 
mesm_o l)ara: recebe-la, -aclamando a 
seguir com viYas e salvas de palmas 
o novo antistite da igreja de São se. 
bastião do Rio de Janeiro. 

- Na praça fronteira à Catedral 
formaranl rel)resentações das várias 
associações católicas,_ destacando-se 
grúpos com as respectivas bai1deiras, 

Cionúrios. , 

SECRETARIOS INTERINOS OE 
S, EXCIA. 

mo. (ASAPRESS) Para 
exercerem interinamente os cargos 
ele secretários particulares do Dom 
Jaime Camara, Arcebispo do Rio de 
Janeiro, foram designados os Cône
gos l\ ewton Almeida Batista é '!'o
rnai; Fontes. 

VISITA AO HOSPITAL S, JOÃO 
BATISTA 

nro, (ASAPRESS) - o Exmo. Sr, 
D Jaime Camara visitou na manhã 
de 16 p_p, a Casa de Sande "S. João 
Batista·,, que conta m·ais de três sé
culos ele existência e desde sua fun• 
dação· vem sendo dirigida pelas Da
mas ele Carillacle de Sfto Vicente rle 
Paulo. S. Excia. del)ois de percorrer 
as instalações da casa de sande, deu 

'1Jençâo especial as novas dependên-
cias que foram então' inaugura.das, 
'l'enninarla a· benção fez uso da pala-

-FALECEU O -EMO, CARDEAL 
VIOAL -Y BARRA QUER 

Telegramas · do dia -15. p. p. noticiaram 
o falecimento em Friburgo de S. Emcia.. 
Revma. Monsenhor Francisco de -.Assis 
Vida.! y.· B;uràquer; Cardeal Presbitero -
eia, Santa Igreja Romana, do Titulo. de ' 
Santa Sabina e Arcebispo de Tarragona, ' 
cin Espa.nha. 

Sua En1!nencia nasceu em Cambrils, 
Diocese de Tarragona, aos 3 de Outu
bi'o de 1868. - Ordena.do Sacerdote -aos 
17 de Setembro de 1899, foi eleito Bis
po Titular ele Pentaconie em 10 deNo
vembro de 1913 e sagrado na Catedral 

• de Tarragona, !)Cio Exmo, Mons. tópe.s y 
Peláea, _ aos 26 de Abril _ de 1914. Em 
Maio _ de 1917 foi eleito Arce~po _ de 
Tarragona e aos -7 de Maio de 1924, 

· criado. Cardeal. Recebeu o _ barrete em 
Madrid, -aos 17 de Março de· 1924, e o 
chapeu càrdinalicio em -Roma, a.os _26 
de junho do me.smo ano, sob o titulo de 
Santa Sabiúa. · 

Pertencia às Sagradas . Congregações _ 
· elo ConciÍio, dos Religiosos, elos Semi
narios e Universidades e da Fábrica de • 
São Pedro. 

O Exmo. Cardeal havia deixa.do Es
panha. após a explosão da gueri:a civil 
espanhola. · · 

Com o falecimento de _Sua Eminencia 
o Sacro Colegio fica reduzido a 45 mem-
bros, havendo· pois 25 vagas. · 

· '. Aspecto qa procissão, tom.ado em uma das arterias. do Rh; 
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CINISMO NAZISTA 
A imprensa _alemã acusa a 

B. B. C. cfo haver irradiado uti:la 110-

ti~ia ;.;ohl'e· a morte de S. Excii, 
llevma. D. I•'elipe, Bispo de Lu
:xcmburgo, «apôs maus, tratos infli. 

· ~idos pelos nazistas», 

7 DIA~~5,~ ~~~~!~ j A s.ituação do Papa 
u:; ea,tõlieo,; da lnglalerl'a· estão 

cheios Íic apree1i;;iin por um proje
to tlu lei que, confíandü quasi toda 
n, cdui:a,iio ao Estado, parece dcs-
t1 m:uiu ,1 ~uprirnü- prutitamcute. o 
c.nsiuo pai-tirnlar e portanto .o eúsi-
110 eatólieo. Neste seutido,-~s auto-
ricla<le$ cclesiasticas hritanicáis":'já 
fizeram valer seu caloroso ·p1·ot(!S· 
to ,ju n I o ao;; ·po<leres. pnbl icos, ·vis 
snudo e\:itar qnc a lei seja,,aprova
dn. 

Cm telegrum,1 d~ sell'.·ta-feira pp., 
11n;; trouxe u uuti<:ia. tle que i>.s alu
lJü, das e:;colas oficiais gosarão l'e
rias cui cor1rnw. mi,; atuais campos 
militares. É 'fnfeliz à ideia. Em ,pri
meiro tog;;,it, porque eia éoar·cta: 'a., li
bcrdado :ile cada qual,· de· descansar 
ondo, e como bem entender; E, .em 
s~undo logar, porque os .horarios 
~scolarcs de. hoje já são· sobrecarre
ga<l issi mos. e as férias são exccl<'n
t.e ocasião para ínee11livar a vida· ,l°e 
familia prc,judicada pela intensida
de da vida escolar. l<'inalmente, por
que csla mania moderna de mil\tari
sm• tudo, ele exigir desfile· de tudo, 
ele por tudo cm campo ou em fo1>-
rna militar, é uma 'expressão de es·- . 
p1rit•> totalitario, que as potencias 
anti-totalJtarias rlevei-i:uu ser as pri· 
mcira$ a combater. 

r 
Senfum··:grànde esfôrço do bom senso e do espirit!) 

de F~, n·ão é possível ·encontrar-se uma posição .. jusla e 
· razoável, perànte o que agórà sê passa em tôrno do So• 

ber~no .PontÍtiéé. . .... 

Ha os que; alarmados pelá ~U$ceptibilldade de seu 
zêlo, ou movidos talvez peiti,pÍ~d~~~ desejo de excitar os 

· ,~htimentos filiais dl'çrlsta"tictade a ·'respeito do Santo 
•" •'° '. ._.O' •_':'.>_,::,.·, 1.:..,~··,·,.·:---:',,',·;,•"',:,;·:~·- ;;;•;',:,•,<,:,·, ,,, ·, '•, 1: 

Padre, dão _ pr~ferênc(a às· ahipóte~es (llais negr,1s, às 
versões . mais terrlvels_, ·,i\s ipois~i~i]id.àçtes_, mais :.dramâti• 
. oas. I-la. 1nte11zmeni~; por óútro' 1à~o; ~s que, ,afetados 
l)or aquela Íno_rtal apatia- dos hon:iens tíbios, que fe,chárl') 
os olhos. às situações dificeis e procuram ·.absorver-se .tii; 

·. ãurea tranquilidadt! dé suas preôcupações imedi~t-as, imi· 
tam ~s apõ,~tolos no Horto das Oliveiras, e dormem sono 

. pesacjo. ·E!ltre uns e outros, ha, graças, a, Deus, Os que 
p,ro~µram: informar-se· co'm precisão e objetividade, .. e 
y_iver· a :hora· pres'ente como _.Deus pérmitiu que ela fosse, 
~rtl peJor nem melhor, animados se,;..pre pela confiança 
na· Providência que jamais· abandonou a Santa· lg·reja 
Católica. E que procuram resar. Porque é a. oraçiio, agora · 
mais do que· nu·:,ca, o gra_nde dever dos-católicos. 

O que ha de certo ·a respeit_<!.. do Papa? .T~,o grande 
ê -a confusãô das noticias, que. seria difícil dize-lo, Ha 
h1pó

1

teses,. entretanto, que por muito improváveis pode· 
mos excluir. E uma delas· é que o Santo Padre· _corra 
risco de. vida iminente, que sofra privacões ou necessi• 
dades tisicas,' que seja objeto de· injúrias· diretas ou gra, 
va01es pessoais explicitas, 

Plinio Ç()rt.êa de Oliveira 
.... : __ , ..... ,• . . 

11oJé, se for-perseverante, 11·umilde, ardente, e se forem 
tais os desígnios de, .Deus. 

' . 

. * ,. 
*· * " 

Tudo isto posto, .o·. que .podemos pensar da situaç_ão 
da Santa Sé, interpretados ·os dados que o notictário 
nos dá'? 

··.;· 

o~· coticreto, só temos um. dado. é: um comunic.ado 
~lemio\'.oii~ial, s~ nã~ m'e engano, .que informa que as 
tropas nilzls penetraram ná: Praça de -São Pedro,_ na zona 
outr~ra' frâriquead_a ÍI~ polic!~mento' do~ soldados ita_lia-

. nos, e ali. lnstala·ram · vários carros de assalto e tropas 
em ·arm~á~ Para que? Para "proteger" ó Vaticano. Ora, 

. . \ . 
párecic 'qÚe a r,egra mais. elementar da ·proteção é que 

· s11Ja -desejada ·pela pessoa que dela necessita, .O Papa 
_julgou ·precisa,r des·ta proteção? Náo, tanto é qá"e não a 

pediu. Contra: quem precisaria ele ser defendido? Contra 
_r _·.' ' . ·.,; : '. • • • • .ti-. • 

·. a, populaçáo romana,· tão católica? Ptlr. quem? Pelos che• 
·: f~s· nàzistas, tão pagãos? Quem crerá nesta. farça? 

E depois, porque c·arros de asalto? Porque o aparato 
de tantas forças? Porque entrar na própria praça · d!Í 
São Pedro7" Contra ci perigo comunista? Terá sido o tas-

PIO XII E O PROLETARIADO 
Pe. Arlindo Vieira, S. J.,, 

Nestes dias tormentosos ent' que á. de- e saudc. mas ainda os bens e a pros• 
magogia campeia por ai, no louco afan· · ·p~ridade do povo. Se há. nesse setor al-
de apressar o trlunfÓ da revolução uni- gwna conquista que oferece armas à. 

· versa!, é sobremaneira tru;trutiva e · dig- ruidosa propaganda do Estado diviniza-. 
..-... ele ser· meditada.. a pá.lavra . serena d0, não· va1e ela o, sacriflcio co1p.pleto 
·do Vlgâdo de Jesus ·cristo; A· 13 de dos. mais ~radoi .direit-OS · da pesso_a 
J\:nho proximo pa,ssado dirigiu _Pio ~IJ humana. A salvação do. mun_dó . não·. po
uma· ·oportuna· atocução- a 20 mil ope.::. de depender . da revolução; · mormenta 
rarios, A ·agencia. NC trouxe-nos o tex- quando esta assume o carn«:_r. de. na-
to desse' inemoravel dçcum~nto; Ççme- gra-nte injustiça e insuborJina;ãç à. ·au-
ça o PÓntiflce por le1,nbra,1' a iei_,;lo.tra- toridade' constituída poi,:. Dcue. A vcr,-
bà:lho, imposta por Deus 110 homem_ pre- daelcira socieCÍ.áde ·uacioiial inco1·pora . a 
,·aricador . e santifica.da pelo exemplo si . me;ma . a justi ~ social e çx_ige. ,uma 
cté Jesus 'Cristo que se ch_amoü a si justa e adequadà. · participação ·de todos 
mesmo ,"o filhó 'do ·operario", e, antes 11c; bens do pais, Eru;ina -Pio XII que. 
de· coru;tituir-se Mestre de tocta~ a.s na- não é pela revolução, mas sim pela -~vo-
ções, começou a trabalhar no .recesso lução e pela, cvnco;:dia que· se ·_.obtêm a 
d~ umà ·oficl11a.· · '· sa-lvação e à justiça. A violeácia só.tem 

Reconhece o Papa a nece_ssidade · de servido para destruir, jamais para _cons-
s: 1Jias reformas soci.ats. Não. são ape- truir; não acalma, ma.s exalt;i. as pai-
nas os trabalhadores, sobrecanegados · e . xões; não concilia entre · si os gi·újJos 
mais atribulados <:ue outros, os que scn- cont-rarios. mas acumula. odio e de:Ítrui-
tcm o peso d.a.s dificuldades do.s· tem-, çã'l, Defende o Papa o .-direfto de pro-
pos atuais. Todas a.s classes. sociais . te- pri.edade,. fundamento da estabilldace 
vam a sua carga· do forma mais ou me- famillar. · . . · 
nos .dolorosa. Não é só o "sta'tus" étos Não, deve ser esLa. d-estl uidia, inas· 
opera.rios · que está, a exigir te visão e posta ao alcance . de todo trabalhador 
reforma: toda. a socledade, e1µ sua com- hvnesto como· .premio de suas fadigas, 
plex.á estrutura, .necessita de ser re-. de. ma'.neira que aos poucos vádimlnuin .. 
parada. e. 'trtelhorada, porquanto vacl~ · do o numero dé.i'6eres 'descontentes e 
Iam seus propriós .fundamentos .. Reco- · agressivos que, . algúmas vezes. uns por 
nhece · o Papa que a questão operaria, tacltw·no desespero, putros por instinto 
1x,r sua complexidade e. variedade dos grosseirn, se deixam levar de ·fa_lÚs dou-
problemas que envolve, pelo . infinito trinas · ou ele astuta.5 .patranhas de agi.: 
numero de pessoas à. quem afeta, é de tadores despidós de seriso rr.oral. o . c·a-
tal cara.ter e de tão urgepte lmportan- pital privado , não 'deve · ser d'ssipado,-

, eia, éíúe exige . uma atenção má.is ime- má.5 é mister que se promova sua rc-
. dl«ll.L, mais estudada e mais previdente. gula·mentação. debaixo de cuidadosa vi-
Questão delicada. é ela o ce11tt'o néI· gilancla, como meio e _ auxilio· que fa-
voso do corpo social e tàmbem, não · ra:. vorece o gozp e aumento do bem estar 
ro, ·terreno. movedlçÓ e traiçoeiro que se ge.,uino · .de todo o . povo. Não· se . deve 

:., presta a· race:s ilusões e esperanças qul- c•·.Í/.Lr óbst1.Lculo, i'iem tão poüco. conceder . «A noticia foi priuiciro. irradiada 
érn espanhol». informa o oficial ale
miío, Fduardo Gerlaeh, em declara

. ç:1.0 publicada e;n varios joriiais ale-

Um teleg-ram;1 vintlo de Loüdt·<:S 
cT:í uoticia da fuu,lu<•iio de uma «un'iuo 
apostoltca do solJadp»,- dirigida ·por 
dois Sacerdotes caiólicos, que . ~u 
[)l'OpÕe ·a finalirlacJe :iltamc11fe Sllll• 
patica de trabalhar pela eristiani
sação dos militares do mundo· in
teiro. Olimo, 

Dã-nôs esta· impressão a política tradicional do Í,a, 
zismo. ·Ao$· nazistas, não falta . ódio para cometerem 
contra o Sumo· P'ontlfice os peiores crime.s, Eles, que per, 
se.guiram por todas as formas a Santa Igreja na Ale.ma, 

, cismo tão inoperante, _tão .inútil, .tão estéril,· que ao cabo 
de vinte anos de uma' ditadura em que tudo se imolou ao 
"~_uce" para sàlvar a .ltái':~·do._.comunismo,·este ê. hoje 
tão forte, que pode. ousar· os maior_es crimes, os mais 
·terríveis. sacrilégios, sem perceber que se ~ndenaria pa• 
ra todo o .sempre no espírito dos italianos e crearia uma 
reação no mundo intefro? .E depois, no mom,ento em que 
tambem Stalin procura entabolar' relações amistosas com 
os· cristãos, com o pérffd,o intuito de.· melhor os, golpeai' 
daqui .i alguns anos, no momento em que ele procura 
tornar-se benquisto diante do mundo inteiro apresentàn

_.do,se de mãos dadas com o-'títere por ele posto como chefe 
da lg'reja cismática· russa,. procurará Stalin ata·car tão 
de frente o Papa? 

'· merlcas, falhas de toda garantia, quan- exclusiva pÍ-Cferencia .à .ilidust1'ia, :pro-
. do não se mantem,, ante à luz da. -inteli-·. curando-se· sua ·. harmoniosa coordena-

gencla e .os Impulsos do coràçãó, a dou-· ção com os peqúcilJs ofic!Gs e 'a agri-
mães. «A finalidade dGssa difusfio, 
cm paí~ Ião profundamente catolico 
como a Espanha, é obvia. Hoje cm 
<lia é necessario fazer uso de todos 
os méiós para criai' agitaçião conti-a 
os <<perver:ios nazistas».· -Assim, 
quando oportunt>, inventa-se que um 
Bispo foi torturado '\:)elos llazistas · 
alé morrer:.. Sob a ,noticia bl-ilani
ca pode-se facil lllQn lt pcrcêbc1· · o de
,sejo de· ,•er· •lestruido o trabalho 
. CQnstrulivo,. _pacifico il vitorioso, 

:.,.. 1·ealizado .no· Luxemburgo nos me
llu?res_ termos com os Bispos e. cJe-

. 1·0 ... » 
-Comootan1lo . esse topico, <hz o 

«Luxembourg Bulettin», publicado 
]leio GQverno de Luxemburgo cm 
LoJ.1d'res: 

«A B. B. C. nunca comentou o 
êas·o· do Bispo do Luxemburgo em 

· espanhol ou em qualquer lingua. !D 
_é difícil compre!)nder o comentario 
<lo oficial nazista sobre a a titútle. do 
Clel'O luxemburguês, quando todo:i 
conhecem o tratamento dispensado 
llo GransDucado aos dignatarios <la 
Igreja: assim eômo · · Padres de 
âld .. 

ú,campgsr. e concen rai) ô; foí:tu'raclos, 
:,'.'mori;;;\;iJ, ~xÚados; o fecha menl ó -de 
: 'converttós', a <ionfiscação de pro1irie-
0:.da.des óda,. Ig'reja,, ·a· trnnsfornrnção 

elos _templos em,. casinos, o estabc]e
: :·eimen{;() de ca11tinaR e bars para Ofi
. cia'is ú!cmãé~ nos <'onventos, tudo 
istó ilusfia clat'amcnte. a posi~ão do 
. Clero ·no Luxemburgo. 

«O cinismo nazi,-ta sempre con~i
clerou as falsi,larles absolutas os me 
lhores meios de propaganda». , 

Agredido pelos nazistas o se
cretario· do Cardeal Van Roey 

· Noticias da Belgida informam que 1J 

tii:vmo. Cônego Leclef, secret rio do 
't;;xmo. Cardeal Van Roey. foi vitima ele 
um·a agressão: ao ver um 1jovem gue saia 
de uma repàrtição da Gestapo. com a 

. rosto todi ensan;;~ ntado. parou e pro-
curou aux1lia-lo, · mas foi carregado 
com toda: ~ brutalidade p~i quatro· ale
mãl!s, que o· espàncaraw crnelmente. 
Só uina · hOra mais tarde. com · o rosto 
ifreconhec!vel e o nariz sangrando n 
Cônego Leclefe conseguiu chegar a sua 
casa. 

?lluito e muito menos otimo;. é, en~ 
t:rctanto, o q11e o telegrama .acrcscen- · 
ta: as seitas beretica~· tambem fün
darüo, à vi,;ta .-listo, suas <<niões», ao 
que pa1·eec pa1·n colaborar com os 
católicos no mrsrno fim!· · 

Estn susrwít i~sima «C'olabomi:iio>> 
é um tanto pa rccida com a· ·«proté
ção,> nazista. uo Vaticano. Tanto 
mais quan(n niio se trata de «cola- . 
bora,iio» só parn fins éle bcneficen
cia material, o ('Jue já ~eria perigo
so, mas uma <,olabhra,:ão para -difu
~ão idenlogicn ! Colabor;t~íio )Jara 

,difu5ii.o da~ trevas e dn luz'/ 
Certamente. os cató!i,·c~ teriio de 

rccu8ar esta colabnra~iio, ·expressa
mcnl<> eolt[lcnada por todos os do
cumentos poutifieios. 

SCIEWTIFl<ÍAMEN·TE 

. AS SUAS FERIDAS 
• Pomada •ecca11va Sõo SebosNõo 
comba1a sc1enlihcam.;n1e 1Óda • 
quolquo, ofleccõo culanea como 
•&Jam í 6ridas em. geral Ulceras. 
C!.üga• 011ligas Ec?.emas Erys,pela 
frieiras. Rachas nos pés ~ nos se1os. 
Espinhas Hemorroides Que1madu< 
ras Erui,<:6"'5. Pic<'·las d" mosq u11oa 
e. lnse'cto, venenot-oa. · · 

O "LECIONARIO" SIG

NIFICA BOA LEITURA 

E FORMAÇAO 

· nha, procurando expulsar de lá Nosso Senhor Jesus Cris
to com .uma· tenacidàde e ·um radicalismo completos, ·se• 
riam perfeitamente capazes dos golpes mais a,trozes con, 
tra o Vigário de Cristo. Mas o _ódio nazista ê maqu!avé• 
fico, E ao maquiavelismo 'totalitári·o uma atitude de bru, 
talidade pessoal contra I> P~pa não convem. 

:, -Na Alemanha; os na'!;istas; praticando co·ntra a Reli• 
gião, as,peíores, j;lmais _ atacaram diretame.nte, pessoâlmén-. 
te, flsic~mente os Eli°spos .. frm Berlim, à dols _ passos d.à 
s:ed.{ eia Gestapo, o Bispo,cÓnde von Preyslng faz do alto 
d:o:; pú_lpito treme.ndos se·~m5es; anti-nazistas, e sai depois 
à rUa· ilesoi e livre_ como ".!OS melhores dias dá democra, · 

-... c1á·de Weimar. Esta polHic/ de âparente ·tolerância súr_-
,. tju éxcéléntes ·resultados para. ós: nazistas! Na Alemanha 

,e no mu.~cÍo ii;ite!ro, estesfrá~galhos de liberdade que o 
nailsl'l'\o flelxa maquiaveliõamente à Igreja servem à sua 
·prof)a.ganda de argumento para demonstrar aos hiper-

. ,n"i1cionallstas, aos tíbids, aos otimistas de tod_o Jaez, que 
· ~ã?·ê_o.ódio:cohtra a Rei:glão que move os na~istas, mas 
--apenas ·o.desejo de reprimir ''alguns abusos" dos ':exa•. 
:-g-erados"; Um Sacerdote c'atólico alemão escreveú, sob o 

pseudônimo cie --·'restis fidelis" uma obra monumental, 
toda feita. de docUm(,.ntos Irrepreensivelmente autênticos 
e concludéntes, em que ei;ta tática ê denu'nciada com uma· 
clareza irretorqufvel. . . 

.: ·. Ora, -cort:! o Vaticano :se d.i .a mesma ·coisa, Convém·_ . 
~os,naz;~tas criar eM tôrno da .S.in.ta S(o mais trein~P,d,ó 

mbiente de ·~ uerra de n.ervos'\}~,9-1~:là: d,11,,mundo,; 

uete âe .-sua;i'dliitoina'cii >enct!,lanti/a ot'liÍiàção de '·Ro ·. \ ', (' . 
pé las forças "àfémãs' idurar:' ''Mk'$' tudo J\tfl·.ç~l)'i'. '·u·.,;. resr 
peito aiisoiúto;a c;rtià:1iiriiia~·eícterior~~.::~ :~~~~s po~m;. 
nores materi<1is, que lh.es-. pC:irn\frão afir~;r:· ,.;,~l!imO de
pois da OC!lpa.ção,. qµe, 1'~es·p_eit_ariJm" Tia' ínfegrâ"a sobe• 
ranl,i_ pontifícia, demonstrando assim· qÚe:"·n·ão · são ini• 
migos da Igreja;'. Depois do que, continuarão .a nlé1rtirlza°r 
os catól:_cos de sua t~rra ! São. assim os nazis'.as. E, salva 
a hi;Jótese de um désespêro. diante de uma d~rrota pa• 
tente é· inevitável, é assim que ·eles agirão. 

*''*. 
, .O ódio pode ser .refreado quando espera conter-se um 

momento, _para se saciar mais tarde. Oe ,ódio, os nazis, 
tas' podem não fazer qualquer. mal ao Santo Padre, no· 
sentido material da,· pa!avra, para mélho.r. poderem de, 
pois perseg~ir. a Igreja, aureo.lados ·com o .titulo hipó·. 
crita de "protetores" da Santa Sé. Mas se a derrotá 111eá 
aparecer. inevitável, a ri.linâ de seu sistema se Manifes' · 
tar iminente e completa, ê possível que deso:iJafem .seu 

· furor diabólico de modos qUe. nem é bom imaginar, .. . 
Entr.etanto, ·ainda ai ha uma reserva a fazer. No ·fun• 

do, .os chefes nazistas são muito· mais 11sancho-pan·i;as" 

Tudo se.resume neste raelo6ínio: 'o Papa não pediu a 

proteção nazista, pelo que;"ou n~o a julgou necessária, ou 
a julgou mais. nociva do que o pr,óprio per:go que o amea
çaria, Em um e outro_ caso, esta proteção espetacular 
Imposta pelos nazistas é insolente, 1 nsole_nte '~ _sus;,eita. 
Quanto pequeno pai$. europeu já desapareé:eu do mapa, 
.estrangulado pelos dedos nazistas, so'.l o p~e~exto de uma 
'·orot(!ção ?" Que o diga a· 'é!'esditosa Slováquia ! 

No- caso presente, entretanto; o- que mais interessa'! .. 
~ pre.cisàri,;ente o que 'o not'.ciário nã·o diz:, Reflitamos. 

.JuntÓ a·o Vaticano, e11tão aéreditados vãri_os embai• 
xadores que representat;1 potê,ric:as em guerra com a Itá
lia. Entre ~elas, figura· o embaixador dó Brasil. Muitos 
deles, ou todos, residiam. ultimamente nó próprio Vati~ 
cano. Sua famíl:as estarão certament~. anciosas pelo qL!S 
fites sucedeu. Mais .ainda,· -r:rezentos milh5,es de corações 
,católicos. sofrem, gemçm e se angus·tlam no mundo, pelo 
Santo Padre.· Porque não mandam estes embaixadores 

.dizer um'a.pa!avra.de tranquilidade a seus paises? Porqui, 
; não d_izem que os "pr<>tetores" do Vaticano não violaram 

a· independência âeste e que o Chefe da Cris't.indade con- · 
t'nua. a ter a impr,scritivel liberdade de se comunicar 

., ; :--_,·::'.·'~···:·J'f;_··,.~;.-.·,::.i;,.'.':i:._p,,.}:.1 -ât·'.~>;;- ·~.·,.· ·:_·.· 
mµni_caqo ,_a,p m!:J.!3d~~,§ê~F~:,i\,dR:t~~~~ª~t dP,:,_~!'rri~ório .

,iont:fício, a 1Hberd.lile do.li•:~baixadofes< acreditados jun
to'·ao -Papá, 'la seguri;ti19â~do::-P.on.Hf.lce~.e>.de sua Córte? 

Se d~(;it'ão se,''d,~R~J!'.J);til ?' J',~!flij,'ó- n~o' _'ê livre, 
francamente _não· sabemos' que.,a_r;~-~-~~~t_os, a m~:s, have-
remos él_e .-tnv~car. :__ '" '"-'" ·.;. ,, 

*** . .. _;.• ', -· 
Falamos em emba_ixadores das potências neutras. 

Lembremo-nos dos da /Espanha e ·de Portugal, tão cat51i· 
cas; dó da Suissa, república neütra per excelênc:a, que 
protege sempre a causs1 d~ Direito lnternaci'onal, e tem 
tantos filhos servindo de guardas ao Papa, e que portanto 
estão agor'a ameaçados; do da Argentina, cujo atual go. 
vêrno é_ tão "insuspeito" quanto ao Reich. Éstes embai
xado'res .iéi,taram, como lhes cumpria, uma "demarche" 

. coletiva junto·- ao ·Papa,. para indagar de. sua segurança, 
ae sua independência, _da integridade de seu território, e 
depois· informar disto o mundo? Porque não? _Evidente
mente, porque a co.:ção dá liberdade do Vaticano é tal, 
que os seus "protetores" não·ousam mosJrar aos neutros 
a realidàde dos fatos, ou ·imp~dem· que até os próprios . . ' . ' . 
neutros comuniquem ao mundo esta realida_de. 

Em uma í:)U. em outra· hip.ôtese, a própria confusão 
· desfaz a confusão ao m·enos em um ponto: O Papa não 
'está livre. 

· O clero : indígena, esperança das missões 

· do qúe · "queixotes". "Heróicos", parlapatões, palradores, 
aPoiam·se· sôbré a ê:orage·m do exêrclto gern;â<1ico. Mas _os 
ché°fes na_zistàs, propriamente ditos,. mal vistos aliás por. 
grande Pa.ri:e do exército, são aventureiros e charlatães 
"ulgares; 

1

A iminência de uma derrota_ lh_es sugerirá a 
idéia para· a qual c~rtamente muitos deles já ·se prepa
raram, _de obter refúgio em nações neutras, c_ontando com 
a cordurà e .benevolência dos aliados ·para escaparem ·à' 

&anção, da ·.justiça internacional, Se. fizerem contra o 
fapa algo de peior, este último e supremo cr.ime, est_e 
sacrilégio terrível de tal maneira os ~aculará diante da 
conciênc,a .i11ternacional, 'que atê a esperança de, uma 
fuga e um flm de vida tranquilo se lhes dissipará ante 
oá olhos cansados. Ousarão? 

· Rezemos, pois. Em tempos normais par~ -o Cristi.a~is• 
mo, não. bastarili\ rezar Os católicos deveriam, cõmo em. 

'1870, estar formandi:> no mundo inteiro batalhões para 
d_efender o Pontífice·. Mas Já que tal agora ~e faz impos
slvel, rezemos. dobradamente; oferecendo a Deus, pela 
exaltação da· Santa. Igreja; as .preces Ininterruptas de 
velhos e criança~, doutos e incultos, religiosos e leigos, 
numa ardente cruzada de orações pelo Vigário de Cristo, 

A expuhão ou cricarccrmncn1 o 110 

mi5,;io11arios · perlcncenl.es às Na
ções Unida~ •. (Uola11cla. lnglalerrn, 
Canadá,' EK Ul!. etc.).· no, tcn·i
forios oeupados pelo .J~p~o. pÕü ~m 
jogo o· · probleimi <la sobrevivcncia 
ela· fé cato! ici1 nessas r,•giôrs. 

Ainda · restam em verdade sacer
dotes e religiosos' das nagõcs neu
t'i-;i.s ou amiga; do ,Japiín (irlandeses, 
cspanhois, -italianos e alemiie~) aqs 
quais se. lhes permite conti11u:1r com 
seu ministerio. -.Porctri, a mnior <'S-

. perani;:a <la igreja. no meio da eri:'e 
· espiritual cm que' se a<•ha ri1ergu-

· · Jhado o ~~xtr<m10 Orif'nt.e. conslit1rn 
··o flor.;scentl' ~lero nativo, ao qual 

tão · efetivamcnte·.se dedil'aram os 
cl'ontifices Pro· XI e Pio· XTI. 

Continuam ainda as infot·ma<;Õ<'S 
dada;:;··pclo «Notiê,Joso Cato!i-ro In
ternacional»: segundo -publica a Hç· 

· vista. «Missões Cufolic.,11~» do No,a 
York>n<i fim <lo nltimo informe ofi
cial, tão só na China, se contayam 

· 13 Bi,pos natí\'Os, alem ·de 8 ·Pr·rf,•i
tos Apostnlicos, , . 2091- sacel'clotes 
cbines('s; :3781 Irmã~ e 8(i0 [nniu.>~, 
trnbalhando l'llfrc {rê~ milhões f' 

quinhentos< mil 1,11toli<·os, Lg1inlme11tc 
o perio,lir,o «As tel'l'as rlistanle"» 
dos PP. i\lissionarios de· .Maryknoll, 

· informa qúe eru Síãil c .. na lnrloch1na 
trábal ham hoje em d ia 137(i sacer
dotes nativos, ou seja mais d(' trils 
vezes a qua.ntidarle <le riiissionarios 
hiancos qlie .,, acham dcslacados 
ue::;~e5 p~ i·::;c~. 

Nns l<'ilipinn•, on.-J,, 80 por cento 
da p11pula<:iio é. e foi eatoli~a d<>stle 
bit n111ilo. a prote,ão da fé se- acha 
em 01;10,; dos mniloo ·_!!'acérdoles fili
pinos. A sitwu:,io não é tão p1·011iis
$0i'a 11as l11dia, 01·ipnfaís llolande~ 
sas ondr trni1·an11>111P 22 rfos 880 éle
rÍQ'os c·a 1.oliros ~~º nas•·ido.s ali·; e 
L.io só nm do;; Bisp98 é nativo._ 

A 11!.<'s rle 19:HI ha~·a só 8 Pl'eln
rlos índ1)1·1'11:i, PJ!l lorli, a Afriru, ti 
no ~:xtr<'mo 01·i1•nlr; qual!'o, quer 
dizer a mrtade, ;;e a,•lwvam ·.no Egi
to e l•:rit.rea, e 1wrtrn<·iam aos i-ito:s 
al!'xanrlrino, copio e armênio;. e \JS 
quatro restan!.(>;; ei-arn <lo rito sírio-· 
rrn1labarir.o da ln<lia (Cosi-a Oril'n-
tal). . ,. 

[)cs.-le o PÚpa Leão Xlll os P<>ti-
ti fie e,; l'Ím1 1)1'01110\'!'UJo COID gri::i°
cle e11rrg·i,1 a fo1·rnn<;iio <ln . <d;ir~ ·qa
tivo. l'ol'cm, é eom Pio Xl e ·o ;'._<·i
natite l'in X 11 que tão fonno;;o J:>T~ 
jetO aJCl\11('.0ll Sell:'I l'l'..:;:\litados n!-HLS 
animadore~ Com cfrit.o, Files·· esla
b,dri,o'rn1n 1nni~ 110\T(' dioceses· nati-

0 l'll;; na I°ndin. lrl>fao r·nn,'rito r<1m,in1) 
e nm:i rm CPilrio. Doí$· BF,pM :~J')'i
ea nn~ (eor;,;Q·rn,10° m;,. ·rio- x-1i _çrn 
!!):lfl) ;;p nrlrnm "~' \f:Hlng·n;;,,~r· e·· 
{T_~anr!,i, :il<>rn ,,, •nn Prr;·~ito.Apos
tnlicn no R:-nr!t:il: nm · Arcelli$pn, 

,!oi, BispM e u111 Pi:efeit() Aposto,r. 
ro no .) ap~n: um Bi~po e um Pre
feito Apostoli<>o nn ü1réa: um Pre-

. frito Apostolicn na l\Iandehtiria· e 
i1·ê., Bispo:,· anamcses na. Indóchiila._ 

E se ousarem, o. que poderão? O que são eles _para 
a Providência Divina? Formigas, lategos dos homens, e 
nada mais. No fundo, ·quer,como "protetores" quer como 
inlmigo_s; eles são insignificantes figurinhas neste as· 

. sunto .em que, m_ais do que em. qualquer outrn, Deus. tem 
. sido misericordioso para co_m suá Igreja. i~dá a Igreja· 
está i:ezando para o Papa. A oraç~o da Igreja já: uma 
vez rompeu os grilhões de Pedro. E os ·romperá ainda 

Ofereçamos a Deus no_ssas preces'. Mas as preces_. não 
bastam: mortlfiquem(?-nos. E entre estas mo,rtificações 
·ofereçamos a Deus o sa'crificio amargo de nossa i1,11po
tencia para auxiliar' o Pontífice em qualquer outro terre
no. s·ó temos preces e mortificações para oferecer? Te, · 
nios então' o principal. E, _com este pri1Jc.ipa1, poderemos 
muito pela_ causa de Deus, 

A. postos, pois, aos pês do ·santíss:mo i,acrámento e 
ele Nossa Senhora_! 

e A -r · o· L 1· e o s-
C.omprem . éxclusivam.ente · suas ióias -e setís presentes na conhecid:J 
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:U nicoJS w.üce.~sionarioa dos A F A ~IA
DOS relogt~a . ~'f. L m C .T K E • 

.·EsGASSEZ. DE PAUÀEs·· NA 
·-ALEMANHA 

O · · jornan diiliam!lrques · "Ki·iste!igt 
· Dagbla.dt" _declara que' a escassez .dé Sa

écrclotes na !',Jemanllá a.inda· ·mais se 
· tem ágravàdo com· a 'pq!iticã r,Í\3i~ta -de 

j • 

-~. ' . 

reci·ul·ar t.~litos _mcmbi·o~ ,dô Cléro quan .. · 
to seja· possivet ,o que se ·:está fazendo 
com o intento de e11fraquecei a lgrcja, 

. Ó . rela~~rió. enviado __ pelo · Exmo , Mons. 
Meli;el'..' de MUniqut., ·ao .' · · · ina-
marqtI~~. de àuxm~ lnforni ' nt.lc 
mq:.nos. pr<:>(undarÍ'lente ansiQSQ$'',8m vir~ 

. tutle·da: ms,bllizaçlio. li·r~ttlta.'.:de: nossos 

· P~dr~: .. ~~~:~ •. ~~~r~ _.,s~~~
1
~itpt03 

. . 
c{u:, · são _mal~ ou. 'menos ·qualificados. 
Tambem nos preocupa a Ideia de que 
tenipoi; hem. difíceis assobérb·-rão a &>, 
ligiáil .. cristã 11a. · Alemanha. mesmc de-

. pois da. guerràC /'i.;sstm é 4ue· uma aguda 
falta. de . Padres farase 0 á então rentir, 
umà . .vez.'que tanLCll e ·tantos semina
rlitas ei\t~o tombandi> . nos. campos de 
batallfa ',~, 

; t;.~: -::r·:/::· ... 

trlná d<_1 jusUça, da ~quidade, d!l, cari~ cultura, · propulsora da multi pia· e . nc-
dade, da _mútua compr~wão e concor- cessa,ria produção das terras naéioIJai.li. 
dia, lncutcadà · pela lei de Deu:. e . pela Os progressos téc11!cos ínão devem. dcs_-
voz .da Igreja. À Igreja tem sidó sem- pertar a ga,1ancia. mas contribuir so-
pre a guarda e deferu,ora · das . justas bretudo para melhorar a condição dos 
reivindicações _dos operarios. · P.io XII e. · operar!os. A __ vida dos bdividuos• não, 
seus dignos· predécessores não- têm per- pode dependé totalmente dos caprichos 
dldo nenhuma oportunidadé de Jei:n~ ·e:~ Estado: a este Incumbe porem o .de-
brar os sacrossantos, direitos da pessoa ve1· de promover o bem eonium por meib 
operaria, como sejam um.· salario jus LO de Instituições sociais e.orno a.s. de ' se-
que assegure a silbslstenc!a de'mna fa- guro e segurança social, o aµ iiio pres-
m1lia, tornaildo possivel aus, pais o dever tado às associações operarias, de modo· 
nâturai· de criar filhos .sãmente .allmen~ e~,ieciat âs que viÍ:..àm o bem. da fami-
tados e vestidos; uma vivenda digna· da lia operar~. · ·· · · · · 
pessoa búmàna;, a- poss!bllielacie de •ob- Enal~pe o Papa os benefícios d;t ver-
ter para os · filhos · sufic!e:ite -Instrução dadeii:a fraternidade que tem .. sua.s -rai-
e unia adquada educação; uma segu- zcr na v~rqade!ra 1·eligião ,na profissão 
rança previdente contra os 'tempos di- de fé em Jesus Cr_lsto, _Rede11tor. ~os ho-
f!cels." as enfermlda_des e a .velhice. Sé mens, e na _fidelidade .a.sua .Sant11c lgre:-
alguma coisa tem sido feita neste. par- Ja, e a seu Vigarlo. Refuta consternadv 
ticula.r.. aqui e acolá, n!nguem ousará a monstruosa calunia. de que foi ~itlma, 
afirmar que tals Ideais foràm atingi- calunia arquitetada" pelo totàlltarismo 
do;. em todas as pirtes. Lembra o Pa- satanicó. É. o· Papa apresentado . como 
pà aos operariÓS o deve, de não airn- , o· fator da presente guerra e. inimlgq da. 
vai- a carga de dificuldades extraord!- · paz. Jamais se imaginou uma_ calunia 
narias, sob que gemem os povos com 'tão diabolica e tão absurda como 'essa. 
a intimpestiva e ruidosa re!vindiçação Ningucm se opôs tanto a gucr1;a, rlin-.. 

· de seus direitos. Admoesta-os i{"pros:. ·guem te1n trabàlhado tanto pela pac;:· .-
seguir em seu ·trabalho e a perseverar ficação dos póvos como o Vigá,l'io _de 
com disciplina e calma, cóntribuindo as- Jesus Cristo. _ .. · . __ . · · · ·, . 
sim para manter , tranquilidade e sus~ Termina o. Sàuto Padre· concitando os · 
tentar tod&. a famllla social. o_,1ararios a AAdfoFtific.;i.1~111 ;c9ro ,à ._pr~~;; 

Premune-os contra' ~ li16itaçcis e ;_ çâo. e. a. viver vida intê · nte ·cr~t.â. · 
seduções do~ te;lsos, profetas qi p;'()spf·,,. ' Do· ·· · · · · ,. · ·. · 

sãó ·A:Íude .o tô11;" as · , -
Papa <as promessas nienti1x,sài; do co- •.· da_, estão . ma.Ú; expostos //Í:s, câ.vUà~eíi 
munismo e do nacional-socialismo. Es- · e· .,, ·cate\-va revolucioria.ria; · dÓS' · falsos 
s:e pretensos salvadores da, "soéiedàde prÓfetis 't\'ue lhes asse~uram.: c'o_;-µô fruto 
convertcran, . o proletariado em objeto da' revóita, üin: parai~ó' · na. ·tifra, Os 
de ludlbdo. Prometeram mil mâràv!Ihas· êircúlo~"·óperarlos. cie orgànlzaç{ío. ca
e t1·ouxefam ·dcsillll!ôes e decepções. A tólica, 'qÜé se fossem dl_fundldos por_ to
cla~se' trabalhadora,. em vez de alcan- .do o p'lis. bastariam .por si sôs. pa1a éon-
doraí··se ao poder,' confo1·me esperava, jurar o perigo c3munista, são. violen-
c,:mtinua submetida., Jungida . e_ atada ao tamente combatidos. p,,Jos qúe sabem 
rodcrio do· ca1}italismo do Estado AU~' ser a religião o maior. obstaculo· ·ao. 
tudo limita e submete, _11ão sô a fami- · trilinfo de seus propofiWs' sa.ng,linarios. 

·li~.' senão a mesma concicncia, trans- o operari~o descristia_nizado· é palha 
fonnando os trabalhsd-3res ün gigan- seca em que facilmenv,; ._e. ateia 'o fogo 
tesca maquiná para o trabalho. A se- (la revolução. ·o homem sam Deus não 
me1hança de outros sistlima.s sociais a s~,be por limite .a suas aspirações de: gozo 
que pretendem combater, -classificam,\.· e de· bem' estat' temporal. A 'sociedade 
regulam e· oprimem. tudo, . êonv.ertendo . atual ou Voltará para Deus ou aer4 prc~ 
o traba!h6 ·em um . espantoso !nstru- ' s[\ das mais absurdas· doutr!na.s com que· 
mento beiico que ~de não só o sangue nunca s~nharam os ·. homens,-

Posse do Exmo. • Sr.- D. 'ldilio José. Soares 
(Conclusão, da t.ª pagina) 
·, . ·.' '. 

l)arte do Dl'~stiLo, formaifio · alas a 
partii. da. rua. General Camara esqu!
;:;a da pra~a -llul. Barbosa até a Ca-. 
•'cldral, obedecendo o itinerário esta· 
;;elêcidó e depois da passagem do 
cortejo s~gliirão para a · praça José 
l.lonifacio. · 

óo;egios . e organizações escolares 
- Todos os colegios religiosos e os 
alunos católicos _dos grupos esco'larcs 
estaduais e municipa:s conrpareceí'âo 
acompanhados dos seÚ'll pt•otessores, 
cÓlocandp-se . na praça Mauà às 15 
horas -afi111 · de assistir'em à passa
gem d'e O. ldilio ocupando tamllem a 

. escaçlaria cto Paç0 Municipal confor
. me 1ug-.ires que lhes serão designa-

dos pelas pessoas encarregadas pela 
com,1 são;· Padre l,ulz dos Santos. l'e
reit·a, lrmão t>aulo Lucio, professor 
Sílvio Julião, d}refor do lJepartamlln· 
to de. '[<]ducação da prefeitura_ e pro- . 
fessor Malito _de Luca, vice-diretor 
de' ilrntitÍ.tto D: ltls<:olastica ltosa, es
tabelecimento este que· tambem lol'-. 
mará com· a sua banda de musica. 
Depois da passagêm do novo Bispo 
üi_ocesano os colegios. se dispersa,·âo 

,. ou seguirão tambem para a·, praça 
José Bonifácio a criterio d.os seus ·ui. 
retores. 

Sinel_icatos e organizações _de ope
rá.rios· - O Circulo dos· Operários 
Católicos. de Sàntos,. os sindicàtos e 
organiza<:õe& de !.ralhadores. _se co1.1- · 
centrari'io na praça Rui Barbosa e 
de11ois da nassagem do 1:ohejo se, 

·Na prtão __ o conego 
de Fuersten~~rg 

· Soul.i,e-se ciue os alemães p1:cnderam 
o ,R-evmo Cônego de 1''uerstenberg; mes
tre .cie cerimonias da Catedral ele Mali- . 
ne3, ~a Belgica.. por terem sabido que 
ele eÍ'l'. o· ~spónsavel pelo ousàdo' texto 
latino que se ~ia no cirío pascal da . ui·· 
tinm Pascoa e de que demos noticia· em 
uin 'de jlOO.,os · numeros. Julgado por 
um tribunal militar, foi condenado a 
:lols anos de ,prisãv. . ' · · . ·•• 

guirão tambcm para a praça Joi;~ Bo
nifácio pelas ruas l•'rei Gaspar e -13. 
Francisco. 'l'odás essas entidades 
compàrecerão con.1 suas bao/le!ias. 
Nesse local tocará a banda de musica 
Luso Brasilefra. 

Praça José Uónifácio e Catedral -
A Praça José Bonifacio ponto final 
do cortejo, será tomada_ pelo Coleg'io 
Sant!stà qne se colocÚá na calçada 

: em frente a Cateclral; .a Cruzada co
locar-se-á 11a esquina- da rua ·Amador 
,Bueno coní Braz Cubas·onde tambcm 
virá ter a banda _de. musica Ido lrisO• 
tuto o. Escolasucia.,Rosa;· à esqtierua . 
ela Catedral cte úm lado e. de :outro 
da via, ficará a U'ederaçii.o Maria:na . 
l•'eminina e a seguir· :na ·esquiua ·::ta 
!'raça com a rna São· l•'i·aucisco a 
l•'ederação das Congregações Maria
nas; essas 1rederaçõ'es abrirão ala, 
para a P~,ssagem · das · trmanrlades, 
Clero. Pál!o, autorlftades ·e com1ti· 
vas. Na-Catedrnr entra'rão somente- as 
Irmanr{ades. ·Clero. _autoridades· e •éo, 
milivas. Os congrega.dos, depois da 
passagem do sr ,ui~po,.·.seguirão para 
o Palácio illpiscppal · acon1panhados 

· pela l1anda mn3ical de S. Viceute, O 
movimento e colocação na pra·~a 
-José Bonifácio será d,hgido . pelo. 
Pactt'e Alfre'do Pereira Sampaio, mes• 
tr<:i de cerimônias do -Sólio füpiscopal 
e ·prot'essor Pedro CerscPtltl sen:io: o 
serviço' ele,' som feito por. meio de 

. alto-falantes,, instalados em- vm;ios 
pontos. 

A parte co;.al . será dirigldá . Dei o 
Pau n{ L•'nrnci~co Lino. dos Passos, 
Cura <la Catedral, que regerá ein 
conjunto, a grande orq,u,stra,. éons· 
tituida por elementos da ·{Scola .Can
torum" da Catedral, Colégio S. José 
-e Colégio Srintista Serão executados 
nnrneros sacros a três e quatro VO: · 

'zes. 
T,Írtas as cerilnônias· ser1io irradia· 

das pclo.,Há-dio Cluhe de sánto~ P. 
H. B.:4 que. se ·proiitíficou. havendo 
tambem serviço_· de som iritei·nd ··e' 
externo para à ·praé;à. · 

Polieianier.to .- 0 serviço de ·vo• 
. liclamento, de transito e de isolamé·Íl· 

to será exetuta<to <lê ·ácôrdá·.:com .'ôl'i• 
entação do dr. Afónso. Celso; delega. 
do áuxilíar M ·Sàutos;a:'.:, · .. . . ··· ·' 

·. : ,:-::·::_--\-~,\;_~_:}~iliiri:il:i:?t~/~;~:; 
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A CONSTITUICÃO DA FAMILIA SEGUNDO 

o EXEMPlO ao PATRIARCA ABRAÃO 

anos antes. Esta h1dicação é tanto mais 
preciosa, quanto raras são na. Sagrada. 
Escritura as notas de caratJi· pura.men
te familiar. ~entenario da Congregação. das Irmãs _das N O T I C I A S R E L I G I O S A S 

III 

lia.vendo· considerado em breve a. nar
ração do noivado de Isaac. e. Rebeca, po. 
demo,s agora. perguntar ·quais os .ensina
mentos prat!cos ·que dela. podemos hau
rir, Por _serem tão patentes, uma sim
ples consideração nosJos manifestará. · 

Escolas Cristãs da Ordem lll de S. Francisco 
D. João Mehlmann O. S. B. 

Escrevendo o Apostolo S. Paulô a ~u 
djscipulo Thnoteo, assim se exprhne: 
''Toda a Escritura. divinamente inspi
:rada, é ut!l par-a ensinar, para conven
cer, pa.ra. corrigir e instruir t'a justi
,ça, anm de que o homem de Deus se
·je. ·perf1ilto, estando . preparado para to
da. a. boa obra" ( l). Isto vale não so
mente das · partes da Sagrada. Escritu
ra proprlamente doutrinais, mas tam
bcm dás partes narrativas, pois o Es
pírito Santo, a.utor principal dos Livros 
tiagrados, nunca. teria permitido que se 
escrevessem ou se conservassem estas 
}]artes até ós nossos diM, si não fôse 
:para delas nos servirmos para o .nosso 
adiantamento esplrltua.I; o que se deve 
di?.er tanto em relação ao Antigo quan-
to ao Novo Testamento. · 

a testa que Abra.ão desejava. ,•cr o sau 
dia, isto é,· o tempo de sua vinda ao 
mundo (12), Vemos por este . !ato que 
o santo Pa.triarca. não çoiddcra·,-a · o 
casamento de seu filho apei:as corno 
rn<1ro acontecimento de ordem . familiJ.r 
e sàclal. rnss como cousa de suma im
lJOltancia. na. o_rdem sobrenatural, vista 
a grande dignidade da familia eleita 
para produzir os ascenêléntes do Salva
dor. E por isto mesmo confia ele em 
Deus, que haverá de mandar seu anjo 
para acompanhar e ajudar seu servo no 
cumprimento fiel da missão a ele con~ 
1-iada. 

II ... ,! 

Hoje, certa.mente, já se pa.ssaram cs 
tempos em que os_ pais te encs.,:regavam 
do procID·ar a <>.sposa., pa.ra seus. tllllos, 
cs qua.is multas, vezes só· se · viam pela 
pdmtirà vez no ato do ca.5amento.- Neni 
subsiste mais o . costume de .encarregar , . 
terceiros da delicada. mi.ssão de procu
rar uma. esposa. para determinada· pes
soa.. Ha porem na. no~ narração ele• 
mentos, não menos va:Jlosos em no.ssos 
dlM do que naqueles tempos, para. quem 
quer que pense em tomar estado. . 

, Veja.mos em prlmeh·o lugar. quais as, 
qualidades que exigia Abra.ão tivesse , a. 
esposa de seu filho, e que. ,este certa
mente não menos' a.nhela.va. encontra,r 
cm sua futura consorte. · 

Havendo, pojs, o· servo prestado o ju-' Ansioso p0r conservar em sua.. familia. 
ramanto pedido, pa.rte . em direção da. a fé ptll·a em Deus e os bons costume8, 
Mesopota.mla., carregado d~ preciosas não quer Abraão ver h1troduzida · nela,, · Dizia. muito. bem s. Gregório Magno 

:ser a. Sagrada. Escritura eomo um es
}lelho que · se anto-Jha ao nosso espiri to, 
:para. que ·nele · possamos ver a no.ssa 
:face irlterior. Narra-r.1os ela. os feitos 
gloriosos doo Santor;, para incitar os 
11osscs coraçõ~s del'Jeis- à sua imitação. 
:Por . ·outro lado .r.,ropõe-nos tambem as 
fraquezas dos r.nesmos, para nos pre
caver :dos nos:o.-os proprios defeitos (2). 

dadivas para· a futura esposa do filho uma. das jovens· dos Cana.Íleus idolatras 
de. seu senhor, deixando :i.pós si a Abraão e imorais, . cujos .. excesws se tornaram Fachada lateral do Externato Nossa Senhora de Lourães, à Av. Alvaro Ramos 

Consldc.rem!iS, pois brevemente neste 
:artigo· um dos capítulos mais belos do 
Antigo T.~stamento, cheio de ensina
mentos. praticos, onde resplandece so
brema.ne'ira a. providencia di~ina parn 
com. os, seus ~ei·vidores fieis. É o capi~ 
titio 24 do · Génesis, onde se narra co
mo o Patriarca Abraão mandou um de 
:si-.us 'fieis servos às longínquas · plagas 
da. .Mesopotamia. afim de trazer urna 
esposa. para seu filho Isaac. A conside-
1·açãf ·a.tenta nos revelart as belezas li
terã.i:ias· da. narração singela e · despre-

. t~u.oiosa. 
I 

e Isaac em impaciente expe_tativa. pz1o proverbiais na. Sagrada Escritura .. É .. es0 

sucess~ da vizgem 'de se1. servo. ta uma ,questão eminentemente ·prat'.ca 
A Congregação das Irmãs das Es-, 

colas .. Cristãs da· Ordem Terceira rle 
eh Ó · cm nos.soo dias, Quantos se contentam ega este, ap s uma viagem d1i dez São I~rancisco, · prepara.sé pa:ra ce-

dl·as a. an J • ta .,_ id d com bela.s ap· arencias_ · .enganador,a __ s, ri-e 1e o. as por s = e a e on- lebrar jubilosa.mente, ó primeiro Cen.-. 
de moravam os filhos de Nacor, irmão quezas· e nomes, sem se preocuparem tená.rio .da sua ·fundação a; 29 de se-
d Ab • s b d · · com a '"iedade e costume_ s Ilibados_· de e raao. a en o que as jovens· so ., temb.ro de 1943. · 
i d . t "d ' t . seu par, fund_amento" para: toda a fell-am escer a e.r e M por -as da cida- Entr_ e os pr:meiros acordes de. ale· 
"• pai ha · · f • t cidade_? ·Qua.ntos ca.5amcntos -mlxtos. por . "" ·a ur1r agua na . on.,,,, cm por gria por tão gánde·. acontecimento, 
certo encontrar tamhem as filhas. dos razões futeis; Abraão e : ,aac .só · pensa- ·as Religiosas daquela Congregação, 
Pal·e11tes d d t i vam na. imensa dignidade de serem os e seu amo, e .en re as qua s apresentam aos nossos caros· leito-
d · 1 · Ih · d ' · ascendentes do · futuró Messias e, con• 

ever1a e e esco er a,. n01va e s~u -a.mo cios da responsabil!dade dai decorrente; res; pédfndo-lhes a . sua benévola 
Isaac. · Não confiando po1·em o servo atenção, o n,1odesto 1:elatório do de-
ze, 10°0 em se 10 11 · n · só sepreocu_pa._vam :em achar·. a. ·espooa. • us propr s o 10c ou e 1 ·se_u senV'olvimento dos seus. tl'aballH>S no 
pt'Oprio Juizo, para escolher à ·donzela que digna· de.' compartilhar, tal dignidade ·e Brasil. -

· · · 1 d· res•)Onsabilldade. Po1' out_._ro lado, quem . mais conviesse a seu amo, rcso ve oe 1r O • Rsta Congr_ egação que ba ,dois de· 
n. · 1 r· .. d EI. · · , se lembra _hoje da Imensa; dignidade e "" a. =us um sme. , a 1m ·· e e mesmo llle cênios · implantou-se na aben-;oada. 

indicar a Jovem_ que p~adestinou. pa1:a da. -responsabl:lidade · do matrimonio terra.· de santa 'cruz, teve a su~ 'ori-
, . d. .. T • ' cristão,' cujo fim prima.rio CQnSlste·. em ,, esposa . e :.eu servo ,saac:. po:s sabia gem ·.na bela c:dàde· de-· G,raz,. cap· it:il 

1 · · l · criar filhos destinados a · a,Icançarcm e-e e gozar a. fam l!a eleit~ ·dos, P-atriar- da_ , ,St!ria, ,na- Austria. Sua fund:i,.,ão 
d t - · .. · 1 d D ' "' peio batismo a · sublime. condição · · de cas a. ·pro eçao espec1a. e eus, "" r_emon•n_ · 0 dia. 29· · de se_tembro. · de 

Is - · 1 membros · vivos de· cí·isto? Esta. condi- ""' po. com uma oraçao que o ·servo. fie . 1·s43, fes•- ·do· Arcanjo s, ·.Miguel, e-
d 1 · çáo excede de , certo muito a · dignidade ""' '" começa o esempeu 10 de· sua. missão, ~eu funda_ dor foi 0 . Príncipe D. Ho· 

lf · t d d t · r·é · · dos Patriarcas. · " ma.n es a.n o es a.rte sua 'e. sua con• mão Seb_ astião zangerle, _OS_B. · 
Principia. o texto sagrado a.presentan- ra. çá : D T" , d · t · Confiante, Isaac deixava. a. seu pai o 

do o ·p t , Ab - d : n em eus. ao gran e e es a con- ao <ervo f1'el de •u• casa a 'escolha da . Às primeiras Religiosas dessa Con• 
. -11 s o a na.rca ra.ao, um os· pro- fiança dep0sltada. ·em D3us, :que náo v v g , gr'egação foram seis profess·:oras que . 

.tagonistas 'da. na.rração, "Ora Abraão 1 it d · · 1 futura. consorte, .sabendo que eles ~e de-1es a em etermmar e e meslno o si- · J.â. mantinham u_ ma_ escola·. pa_ rticular 
era· velho, e· de ídade avançada, e o na! pelo qual íhe seja manifestada á sempennariám do melhor modo- poss'.ve'í no locai,· onde. sé encontra a casa 
&_ nhor em_ tudo o tinha abençoado", d 1 lhid desta missão, Hoje· em dia. não se cos-onze a esco a, G0 neral1'c!a · das Irmãs Franciscana. s. Contava. o· _santo Patriarcl:. então J 40 · tuma mais lncw11bir a outros.'. da esco• ~ · 

É admiravel ·o tino que úmnlfesta o. · Amparadal',farinhosaníénte pàlo ,auto a.'nos, Desde· os seus 15 anos vivera na lha do futuro éorrjuge. Isto p0rem hão 
n'iais ()Crfcita. wlião _com Deus, que O s<irvo, que · deseja rea.ImJnte. o . bem de nos· dlspeiwa de consultar as pessoas de fundador, ·pela Famii;a. Imperial e 
· seu a.mo.· O :sinal que· ele' -•scolh_ e ""ra pelo ·povo, desenvolveu-se · ra·11hla-c3colhera. e chamara de Ur da Caldeia, .,... idade ou de cxperlencia, bem como ele 

para. dele fazer o Instrumento apto de c.,nhec::r a. Jovem eleita. não são os do-·· ouvi-las quando nos querem aconselhar mente o lnst;tuto, pela. fundação de 
.seus designios. Longa.s e duras foram · tes · exteriores, pelos quais· geralmente se ·neste empreendimento, dos mais serias numerosas casas de ensino dissemi• 

"· d deixam seduzir os pretendeÍ1tes, como à. n• vida. ,convem·.fri·"r este ,,,..,1to, .~. nadas por v·.árlas- pro.vinclàs · e paí-:as, prova.ç.,.,s .. por que tev-'.l e passar, . - - ~ - .-v -
lllas csplendidas foram tambem as pro- lnleza corr.,ral, -a. nobreza de lirlhagem bretudo em tempos como os n0.5Sos, ses da' Europa.·:Foi pelo ano de 1922 
:messas que· Deus lhe confiára, Embora 011 os bens ma.terlais, mas sim a lndole quando Impera O ·culto da !!.herdade prc- que a Di:vina .Provicfência abriu aó 
c:k idade avançacl,. e sendo Sara sua es- espiritual, as dons da alma .. Procura as. coca da juventude. Sobretudo porem, Instituto as portas· acolhedora~ elo 
11osa estcril 13), tornar-se-ia o Patriar- prendª8 que· convem à. espr ~ de um assim como Abraão_ pedia a Deu.~·e11vi.as- Dri,sil. l\Iadre· Afonsa que dirigia a· 
cà pai de lrnenm multidão de filhos e •· cheique" de tribu no:na.de, qual s2- s~ seu a.njo diante do servo. assim cume Congregação por esse tempo, aten· 

, 1 ia IBaa.c depJis de 'herdar· os bens. ele h Ir 1 d d' dendo as soltcita<>.ões ·da Exma. Sra. :senhor da. terra. de Canaan, &ria ele o pre nesta. ·escol a ped · as . uzes a 1-
d. . . d ã seu .pa1,. ll: a. hoonita.lldade, a.· afabili- v,·iiª Sabedoi·ia· , para nos- iJ· wni'na.r, e D. Lídia de Souza Rezende, digna .. [!. m~ 1a.ne1ro _as_ benç os divinas pa.ra to- · ~ dade para com os servos,.. a placidez do · · lha. da. Ex-ma. Sra,_ Baroneza. de.R, e• <:los os povos ·do orbe, que por meio de- · .. · · · guiar, cJmo, tanibem invo: .. r oo auxi-

le e, de sua descendencia receberiam a espirito. Diz, pois, E!Íezer em sua ·ora.- lios do nosso Anjo c1a. guarda, poderoso- zende, mandou _as suas primeiras· fi. 
'luz da.. fé no· Deus unlco e verdadeiro ção: "A donzela a. quem eu disser: "ln· defensor que Deus tolocou- a nosso lado -lhas para a Esco'.a_ !Domést:ca do 

ções ,e a éompra',se fez a. 3 de agos, 
to de 1942. Deu-se iníc'.o à reforma e 
construção do novo Extemato, e 'ti, 
11aliz_ando-se estas, foi, então, convi
dado para a sua inauguração o nosso 
querido, saucloso e pranteado 'Arcebis
po D. José· Gaspar de Afonseca e Sil
vá, -que coin a sua· paternal' bondade, 
de todos sobejamente ·conhecida, ace• 
deu ao convite, marcando -para o dia 
26 de março · de 1943, a .. benção· do 
novo prédio, Nessà· ocasião, S, Elxcia. 
Revma., acompanhado · do ·Exmo. 
Revmo; Chanceler dÔ- 'Arcebispado, 
n,evmo. · Cônego Paulo Rollm ,Lourei
ro, do Revmo, Secretário Pe. Nelson 
de Souza Vieira e do nevmo. l\Ions. 
Alber~o Teixeira,. Petiueno, ·,de sau-. 

(4). o· Apostolo s. Paulo não cessa de cl!na o teu cantar9 .. para. eu. beber", e para ns dirigir os passos e iiOs· przser- Instituto Baroneza ele_ Rezen(]e, na. 
exaltar no.s termos mais sign1flcati,,os ela_ responder: , "Bebe; e tambem darei ,;ar de erros·e · tropeços no ca.m!nho do próspera tocal\dáde de' Piracicaba, no O E:,:11:10. e Re~mo. S_r. Arc~bispó D. 
a fé ln·abalavel de Abraão r5,. R~al- de beber. a teus camelos", ~~·á esta a bem. Estado de São Paulo, .. _ ,fosé Gaspar de Afonseca. e Sílva, 
ntente. não obstante a sua velhice e a qu3 destinaste para tim servo. I~aac; e Não menor at<:nção merece o sei-vo de Hoje, ainda, a Congregação, com cheg11ndo ao Externato para a sua 
ester1l!dade. d~ sua consorte (6) apezar .p3r isto conhecerei ,que usaste de .mlsc- Abraão em sua pre~c dirlgldà a. Deús, ·grande ~êlo e extraordinários esfor• :inauguração, a· 26 de Março. ultimo, 

.. . . . · • rlcordl& para com o .meu senhor". A- , · nh d 'ços·- mu·to contribue ·ara.· p ·os.ie- ,em companhia do Revmo.- Pe. Teodol'o 
de est!!r a. terra; prometida ocüpada por· afabilidade da.' Jovem que .1ess~ de be- 'lambem el_e começa _o. desempd.e o e rid;de :spiritilal e teJpora~·à:qu~la l'llatêssi S, V. D., Vigario da Pa1:óquia 
:inUIÜJros povos que ·nela •se haviam ins- . - · · · . . , sua.· mJSl;áo com uma prece. Tu o o que, . . • • .. . . . 

/. ·'·~·e:. . /9:lad,o m,:. Q~stante ainda M•pro: ~in:~1·=~:ii;1a. v:
111;i~~;.:.i;;;,;~~~; __ . ~dia pom1~.es~~v; p!!tme~teNt_;:; .·.,. ~i~:i::1.:ft~e~~1;,°;,4~,â6ft11,!,:ãr,

1
::: . d_osa memória, tambem, .benzeu'uma 

p;-~-""'·'"~';s~~fo:fl½_ Ab~ã:~~ª'b!J:;iiê',~ió''~·maíer_na1,_ .. ocuidr.,<i~,'.pel~?~~'."pP.:\;~-,~~~~®fari~sáe'.~111g;i,~~;~Ue''&t;~,".~!iõ"ti'~iií~e~~8 'de't-:Sanfa'.'.?rúz'-·-eflô t,~~,~~A~h~f'~ii~fr,~~~}W~-~~~~~- .;, 
· ·lhe' ror lmputacic para sua Justificação teutearbi ~u. espl!ito z.I~J> e e=!~, te1.ta58! .. dote~;,c,or,pcra.hr- ou·_ lle.m· mat_e- qJial .se servlu Deu~,. pa~a, no espa· . alunos -e pelas . .Irmãs, como- valiosa 

(8), . . .ro, ao qual nao escar.am nem .?s am , rlals, mas' que·'foss3"rica. em ··dotes .da \)O de ~0·;ano,s ·:fundar mais 14 casas, lembrança. de nosso· bori!, Pai, o 
E fim · . . .. · mais, dom :esse essenmal na. mwh':r de alma, afa'vei e, bondosa', : modesta-~ cas- que, ·~em d1).vlda, no céu_ terão enchido Exmo. Revmo. Sr. Arce_ bispo de São 

. _n '. conta.ndo o santo Pa,trlarca já um chefe de, trlbu semlnomade; criador ta. virtudes e~tas que supõem :como.furi~ de alégria. âs ·almas dos santos !Ull· Paulo: - . 
cem anos ele idade. suprindo Deus mi- de gado, ~ómo .o era_ Isaac, Estas quall- · d•nlento a p' te·da.de·· e O amor de ·_,Delis.- dadores, _· . · , . 
1·íl.culpi;àmente_ sua. decrepitude e a. es- d d poe- 1 a. abne a~"-- e a u • Hoje, funcionando · em préd;o pró-

a cs su m_ na. ª m _a. · g ~= ,·· · •·to __ p_od"· gar·an_ tlr. a.. fel'cidade· e a· En_tr_e. estas_ 14 _ca_· sas, -mencion_ are-_ ' ttril!i;lade · de sára.. nasce Isaac, 0 her- 1 lld d ta b "' • • prio, as Irmãs vêm coroados de pie-
cieiro. da.s. promessas divinas e ascen- ?~ 1t e como · m em O amor ao- establlidáile dó màtrin\:on10·,'éristãd;· dês-' 'mos.ª mais recente fundação, que e· no êxito os seus esforços pela difu-

rn ª 0
• tina.do· a enfrentar a.s· multlplas di!icul- · o IDxtetnato Nossa. Senhora de 'Lonr· sa-o do Be111· e da·. Ve·rdade, pe· '.os e11s1·• dente do· futuro Messias. que hav'a do · · · 

. . Rcco1i1pensou Deus. larga.mente a con- dades impostas pela· vida.· · des, na __ capit_al. ele São Paulo, que 11ainentos da nossa santa i·eli'gi·a-o. rnmlr o ,munda da maldição do 1:>erado. · 
,_. íiança de seu servidor pois a prim€lra Estas -bre".es rõflevoe·s J·a· sao- ,b' ºº.tan-· ma_ ntem na_· paróquia de Regente lfei- C b - d D -E,., p0rém que Deus exige nova. prova , , n = · om as ençaos e eus e apro-

_cle fé e·· obedtencia de seu servo fiel. jJvem que dzsceu às P"rtas da _cidade tes para mostrar de que · maheiri,, este jõ um curso primário íulxto e um vações outorgadas pelo venerando 
,. . . para. haurir água. da fonte era justanien• 1, 1 d s d Es ·!t r 11-os pod cu_ rso de Corte, Costura e Bordados. p0·11tffl·ce· Pio XI, a. c'ongi·egaç'-o, a_111_ ·-,, a :prova suprema e ao mesmo tem- ca.p ,u o a. a.grn a. c1 u " e ~ 
))\\ a. .ma.is cruel que se possa. ima.,,.,inar: te Rebeca, neta, de Na.cor, sucedendo eüsl_na.r e 6911\'encer, corrigir e instruir Dedica-se esse est.abéleclmento ao en- pliando mais cada dia.seu amor, tra-
n:ige-nem ma.is 110111 menos que Abraão tudo exatamente .como _o servo ·o ·havia na justiça., como dizia. S.-PaÚlo no texto sino de filhos e :tlhas de operários, balha, multfplicando a sua ativiclarle 
1 . pzdldo. Deu-lhe .ela de· beber'e tambem ton·,ado por· ·p·onto 'de ,M_. rtlda deste· br·e- median_ te _modestíssima contr!b_ nição, -1 1 d 1 d . . he-ofereça em holocausto seu filho bem · · .,,,. e· ze o em pro as o iras e m1sen, 

,aos animais prodigalizou seus cuidados. auxiliando, assim, . poderosamente a · d -amado e tmigenito. se bem que esta or- ve estudo. Vemoo outrosim como ncs_ta cór ia tao caras a. Providência· D:vi-
clem ,de _Deus pareça contra.rlar as mes- i,; não só isto. Nota O te"'to el{pressa- narração se espelha. a n=a. próP,rla. educação moral, intelectual:., e f!sica na. 
11ia.s promessa.s divinas e ferisse em cheb mcnt..e que ª joven. era lllldª ·em extre- conduta .. Óxa:Já pudessem tais ensina- <la juventn.de operárià que, muita-'> A Congregação conta atualmente 

mo. uma virgem formooi.,;sima.• e· não co~ t i Ir . 1 id vezes, _p' or infelizes circunstane·as da tre·s I'i·ovínc·,'as·. o· ·amor paterno de Abra.ão. este não men os nos nsp ar e gu ar, .cons era.-
hesita em ·ciar a. Deus ma.is esta prova nhccida por homem algum (1~). Pa.rece dJs como são à luz da fé. Não _haverá Vida; se vêm aband011a.das a.· uma la• A Província Austriaca, com 374 Ir-
ele fé· e obedlencla. acreditando firme- iSto ind1car que ª c:i.Stldade das jovens do faltar a. benção de Deus, que tão lar. menta vel · lgnorancia · dos mâis come• mãs . e 33 casas, 
ru~nte em que Deus haveria de achar não era. lá multo frequenu, entre os gamente.abençoou com dons espirttuaia sinhos prihcipios de educação, e prin- A' Provfncia-. JugoslaYa, com 163 

pagãos daquele tempo é daquelas na• . _e ma.teri"ls os 00,;. servidoi·cs flº;. cipalmente da -educa.ça-o religiosa. As l - 13 · meios .e caminhos para cumprir as sua.s w == •= . rmas e casas; 
prómessas, E realmente Deus, co1wide- giões. Vemos pois mais um dom esplen- Abraão e Isaac. bençãos de Deus se fazém sentir, vi-· 4 Pi·ovíncla Brasile'ra com · 76. 

dido no cara.ter claquelà formosa jo- aiv_elmente, sobre. _o campo de_ ação y·· · - · · · ' rando ma.is a. h1tenção do que o- fatn, rii1as .e 12 · casa:s, t.:ndo a sua casa 
vem. Recebeu assim o ,ervo cm acr(s- ~esse · Externato, Fu,ndado em _.4 'de ,.l'r·o.-1·nc!al 11a bela ci'da·de · de Arai·a-não permitiu que ó pai lmola.sse o fi- · · i ( E 2 TIJ óteo 3 lG , ' 

lho extrema.do mas. restituindo-o com cimo O que não havia ped do e_ 0 que I>, p. ' ª' n · ' • Dezembro de 194º· funcionou, pri- qua.ra,. transferida· de _Pirac:caba a 
1 í\o ousara esperar. · Vendo e11tão seu (2) Morallâ 2,1. · . nie, iram ente_ . num· prédio co_ntiguo .à essa ci·d·ade, 

vida, cwnulou-o a.inda de 11.ov~s pro- · · · oé '· 11 30 ' 16 1 pedido ouvido por Deus.· logo sa_ pros- (3) nes"' , ; . .- · Igrefa de .Nossa Senhora de Lou_rdes, messas. E éutão. havendo Abraão !mo- , 1 lº 2 3 , Alem dessas,, a Província Austria> trou para agradecer tamanha graça.- < 4) Genes s ~. • , . p' réd!o esse que ou. trora servira· aos · · lado . um cordeiro em lue:ar cio filho. ·E · RO 4 , ca _f1\ndou 4 casas no Tràns.vaal (sal .. Convidado pela Jovem a. se hospeda.r (5) p0r ex. P· aos manos ca.p. • ofícios divinos e· cedido depois, gén-·ouve de Del!S a. promessa suprema: da Afrlca) e a 'Pr.ovfncia Jugoslava . · em casa de seu pai, ,1arra a.os pa.ren- (6) Génesis 11,30; 16,1. tilmente, pelos · Revm_ os.- Padres ,lo 
"Na ·tua descendência serão abençoadas JJossue 3 casas ria, França e uma na tes dela o fim de sua. ,!agem e obtem (7) Génesis 12,6; •15,19-21. Verbo· Divino, às Irmãs do E;;tern_à· 
todas as nações da. terra. porque obe- - 8 G. , 15 6 E R , Chinà. a mão da jovem Rebeca para seu amo ( ) enes1s , ; J>, aos ama.nos to, Eutas, po_re_ni',. flc'aram r_esidi_1ido. 
_deceste à mfnha voz" (9). ~ confor.. P Isaac. 'Não querendo fazer esperar por 422, na Av. Alvaro Ramos,· o que· muito 

0URIA METROPOLITANA 

Audiencias Pubiícas do Exmo. Mon
senhor Viga.rio Capitular 

O Exmo. Mons. Viga.rio Capitular 
ha po~· bem marcar os seguintes diás 
de audiencias na Curia :i\Ietropoli-
tana: · 

. Às segundas e quintas-foiras, das 
13 às 16 horas, atenderá S. Excià. 
ao Revdmo. Clero e às Revmàs. Re
ligiosas. Às quàrtas e'. sextas-feiras, 
das 13 às 16 hora1:t,. aos fieis e ao 
publico em ger~L 

Aviso n. 13 (Sede· Yâca.rite) 

Oi:ações imperadas «,pro pace» e 
<<Spiritn Sancto» - De o_rdem do 
Exmo. · e Révmo. 1\fons·enhor Viga
rio Capitular aviso ao R_évmo. cle
ro secular e regular ·ao Arcebispado 
que, a partir desta data, _quando as 
rubricas o· permitirem, deverão os 
rcYdmos. s'acerdotes rezai·. na· ,San
ta Missa, alternadamente, as ,ora
ções imperadas: ·«Pro Pace», nos 
dias. pares, e a «De Spiritu Sancto», 
110s dias impares do mê~. 

São Paulo, 10 de . setembro · <le 
19,13, 

Conego PauJo .Rolim Loureiro, 
Chanceler do Aréebispado. 

. \ 

REUNIÃO DO CLERO 

Ka proxima segunda-feira, às 14 
horas, ua Curia Meti'opolil:J,na, sob 
a presideµçia do Il!onsénhbi · Viga
ri9 · Capitulàr, séi·ão reei1cetadas as 
1·cuniões, mensais . do , Clero ·regular 
e "secular' do arcebispa,do; 

FEDERAÇÃO DÁS LIGAS 0AT0-
LICAS . JE_SUS MARIA Jos:e 

Adoração mensal na. Igreja. de Sa.n-. 
ta Efigeuia: · 

Aexem1,10· · dos· meses anteriores, 
a l•'edcragão · das Ligas Catolicas 
Jesus, Maria, ff o~é,- fará reallzar 
segunda-feii'a' 'proximà, dia 20, das 
-21 · às 22 horas, · a .hora de adoração 

mensal dos liguistas ao ·santíssima 
Sac1'amen to. J!;stá. sendo solicitado 
o comparecimento àe· todas' as.Ligas, 
com . a totalidade dos· seus associa• 
dos. 

l'EDERAÇÃ8 DO APOSTOLADO 
DA ·ORAÇÃO 

Homenagem à memoria do Sr: . 
D. Joeé Gaspar 

Domingo, por .. ocasiiio de sua reu
nião. n1ensal, -realizada na Curia. ' 
:l\Íetropoiitana, a ]!'edera!;áO Arqui~ 
dioce;;ana, do Apostolado da' Oràção 
prestou uma sentida homenagem â. 

· memoi-ia do Exmo. Sr. D. José Gas
par de 'Afonseca e Silva. Termina• 
dos os. trabalhos, todos os preséntes 

' se dirigiram em romaria à crfpta da 
Catcdfal; em visita ·ao. tunmlo. do 
prant<'ado ai1tistite, onde. rezaram 
coletivamente o terço . 'pelo eterno 
.descanso ele sua :alma. 

- Na cripta da Catedral conti• 
·nua ainda inuito concorrida a visita 
dos -fieis· ao tumulo do .Arcebispo D. 
Gaspar. Diariamente, até o 30.o :dia 
do· falecimento, serão ali · celebrad-a,s 
missas de requiem por Sacerdotes 
ordenados por S. Excia: Revdma. 

NÁ MATRIZ DA PENHA 

As associações _ paro9uiais da. 
, Igreja Matriz de N. Senhorà <la 
Penha, estão . fazendo celebrar lllÍS• 

sas por intenção do Sr. D. ·José Gàs .. 
par, ua seguinte ordem: <lia 7, A_pos .. 
to lado da. Oração (se,;ão masculi-
11a) ; 'aia 13, Pia Uniã_o ·das· Filhas 
de 1Iaria; oiitem Associp,ção de N •. 
Senhora do Perpetu9 Socorro, 
Cruzada Eucarística. e Apostolado 
da Or.içiio, ( seçiio feminina) ; dia JS, 
A~sbciatão das Damas de Carida~ 
de; dii 22, Corte cfo S. J osê; dia> 27, 
CongrcgaiJão · Mariana e frmanda
de de S. Benedito; dia ll0; Circ:rilo 
Operario da Peiíha. 

Essas' missas são celebradas à~ 
7 horas e·. dLJrante . /lS m~siúas ha 
comunhão geral dos fiéis., · 

NOSSA SENHORlDA SALETTE 
Historico da Aparição 

A 19_ de setembro de 1846, ·a' Rai'nha vossa causa, bem v,Ho .m,,strei no 
uos .Céus apareceú a dois pec1uenos ano pa8sado, pela; .colheita· das bata. 
pastores: Maximhio e Malania. Cir- tas e não fizestes caso; ao contrário, 
cundada d<1 luzes, iri1ersa em, pro· quando· 'as ·encontra.veis estragadas, 
fundas tristezas; sentadà sob.re uma erá então que pragueja veis, falando 
pedra,· a'poiando a cabeça entre as sem respeito do nori1e de n1en Filho, 
mãos, Ela apareceu ·.aos· pastorz:nhos. Elas continuarão a se estràgarem e 
Aproximou-se ·deles, •chamo_u-os cari· pelo Natal não haverá mais .. 
nhosamente e_.havendo·lhes narrado, · Se tiverdes trigo não o···seméeis, 
em pranto, as _-cansas de sua aparição, · vorq·ue os animais come-lo,ão e o que 
voltou ao C~u.. ;- · , · . · ' ·. vingar reduzir,se-á a. ·pó; q~ndoJor 

.o. BlsPQ, .4~ J}ren ob,le,. ao . c.onh'ecer . __ 111<>lhado. · I;Iaverâ _uma gr~ndé foDJ,e • 
o ~.!!>:': :i.W~'1.~~~'§.1?111Jit~~oi:iíita,;3:••~1:i:íít~.1!i"P-clr,é§ll~1~~!ii;l'ç11~,;m,!i.no · 
examinar' a .âPJl,riçao; sul;)lnetlclo o sete a'nos, sera:o a.cometlda!f d 
relatório' ao J?rohiotor. dà Fé e ao mores · e morrerão rios braços'. das 
Cardeal prefeítô, dà Couiissão dos Ri· pessoas . que ,;-s stist!vereni,,. e os ou-
tos, e)consultàdo, o Santo, Padre·. Pio tros farão 'peuitência-'pela fome, As 
IX, declarou,: ém 1851, il. aparição, na nózes caruncharão' e as uvas apod1·é'.-
l\Iontanha de Salette;.-como real. .cerão. · 

Fundou-s·e, então, a Arqtiiconfrar!~ Se· se converterem, hàverá. trigo 
de Nossa Senhora da. Salette;· cons- como rochedos e montões de pedras 
truJu.se um Santuário· no lugar · ela e as batatas -aparecerão cõmo seméa-
aparição; coroou-se, solenemente, a das pela terra, · 
imagem· em 1879; .e a devoção a Nos- Jl'aze:s bem a, vossa oração, meus 
na Senhdra .da Salette, aprovada pe. .filho? 
los Papas e Dispos,. diVulgou,se pelo Não muito, Senh,ora! Responderam 
universo. · · as crianças. 

Dirigindo-se aos meninos Ela disse: Ah! meus filhos, (tomou à Se· 
Si meu povo não se quiser sub- !lhora), é preciso faze-la bem de ma• 

meter. vejo-me ·rorçada a deixar cair nhâ e à nc;ite, Quando não pt1derdes 
o braço de meu Filho; .é tão forte e rezar mais, recitài ào menos um Pa: 
tão pesado que não o posso mais clre Nosso e uma Ave Maria; quando 
suster. Ha muito tempo que sofro por üvercles ·tempo, é preciso rezar mais. 
vós e para' que 111eu filho 11ão vds Aos domingos só. algumas i>essoa1:1 
abandone, sou 'o_brigada .a suplicar- 'idosas vão à· Missa ·e as outras traha• 
Lhe incessantemente;, e .vós ·não fa- lham, durante o est:o; e, tio inverno, 
zeis caso! Por mais que rezeis, por quando não sabem o que· fazer, vão 
mais que façais; nunca podereis re- à Missa, soniente para zomba.r da 
co111pensar,me · a solicitude.·· · réÚgião · e durante a quaresi11a. vão 

Dei-vos s'eis-dias para tr_abalhardes· ao açougue como cães. · · 
reservei.me O sétlmo e nem este qu;. Nunca vistes trigo estragadó meus 
reis conéeder<lne... 08 carroceiros filhos·? Não Senhora! Respou'dera.m 
-blasfemam Injuriando 0 1101118 de meu ambos: .Mas tu, meu filho, d!)ves tê•· 
Filho .. ~ ·Eis as duas cousas, que tor- lo visto, uma vez perto da. terra de 
nam ,,tão pe.sado O braço de meu Fi- Coin, com teu pai quand9 um cam1.10-
lho! · ·nês disse a teu pai: Vinde ver conio 

Se a c.olheita se estragar, é .Por· o meu trigal se estr:aga e tostes. am• 
boa. 'l'eu pai, tomando algumas espi• 

mo a. interpretação católica unanime, mais tempo a este, L'Ctomr quanto antes (9) Oénes:s 22,18. dificultava o bom. funcionarnento· das 
a .promessa formal do nascimento do · (10) o· · 47 29 · o catl\inho da Palestin;i,. leva.ndo comsi- enesIS , · aulas .. l\lesmo assim, e ·devido em 
Salvador. quo havia de tomar carne 1:0 1 (11) s A b.ó · s A t' · go a noiva de seu senhor, ao qua. a en- pot ex. , m r s10, · gos ,. grande p· arte à prot_eção carinhosa dos 
lleb da Virgem ·santJss;ma, de~ccnde,1- · · 
te direta de Abra.ão. trega sã e salva. Diz o texto ter Isaac nho e outros, Revmos. Padres _do Verbo Divino, 0 

chega.do a. amar de tal nodo sua. jovem 02) João 8,56, número de alunos cresceu· rapidamen- O CATOLICISMO NA ALEMANHA 
gas <in tre ªli mãos, esfregou-as e se 
requziram a Pó. üe volta, estando a 
me:a-ilora de Corps, teu pá!. deu-te 
um pedaço de pão, dizendo_: Toma, 
meu filho, e come deste pão, porque 
não sei quem 'ter~ pão para comer,,no esposa., que com isto consolou da (13) Expre.ssão eufemistica. para de• te. Vendo que o fut_uro era promi.ssoi:, ano- próxJmo, si o· trigo se estragar 

Aqui.. pois, se encaixa a nossa narra
ção. Ciente da promessa sublime. só 
pensa Abra.ão em. proporcionar a se·u 
:filho. já então· de 40 · anos, uma. cs
rosa digna ·de tamanha. missão. qual a 
de sei· mãe dos ascendentes do- futuro 
Redentor. _De forma alguma dese.1a 
Abraão que seti filho s2 ligue a uma 
.da.s filhas dos Ca.naneus. em cujo nwio 
habitavai11. Não lhe parecia bastante 
p:ara11tida a fé no Deus unico, se a.dmi
tl..= ein sua familia uma. cananeia ido
latra, eivada. dos costumes superst:clo
t,os dos Cananeus e quiça niio menos ,n-, 
clinada .às impurezas praticadas pelos· 
outros povos, que então liabitavam a 
_l'alest!na .. celebres por seus desvari.:is 
om materia de imoralidade. Para v~r 
garantida em sua familia a fé vzrda
&,ira. e. os bons cc.stumes. não ve o 
fóanto Patriarca ·outro mdo senão man
.<lar buscar entre os seu.s parentes na 
Jonglnqua Mesopotamia uma donzela 
(!Ue convie&~e sob todof os asp:tos a 
teu f1lhe> Isaac. 

morte de s:ia. mãe Sara. falecida dois s!gnar ·a virg!Jidadê. cogitaram da obtenção _de um préd!ó 
mais apropriado e mais amp'.o. Por· Diversas · -noticias dadas pe!a Radio Vaticana 

assim! :.... :fJ · verdade Senhora! Não 
me lembrava mais, disse O menino: 

C011fia.. pois. Abraão esta dcl!caJa 
mi.ss~o ~ seu servo fiel Eliezer, não que-
1·endo e·,\ absoluto que s~u ;ilho volte, 
n~rn por poucos <'•as. à terra /onde a 
ele mesmo o h,avla chamado a ordem 
cl.e Deus. De suma importancia se nos 
afigura o juramento que Abraão exige de 
:seu servo, Manda que este toque com a 
mão sua coxa. afim de lbe jurar que 
não haveria de tomar outra esposa pa-
1·a seu filho senão de entre as donze
las _de sua parentela. Semelhante rllo 
de Jµrar só ocorre mais uma vez na his
toriá do Patriarca Jacó <1 o I e parece 
ter sido peculiar aos Patriarca.s do p0-

. vo de Israel. Os Santos Padres vêm ,.x
prep52, neste gesto de Abraão a sua fé 
profunda na Incarnação do Filho de 
Deli.'!, cujo Corpo devia provir de Abraão 
o d~ ;t.,aaç _(ll). De rato N, si·. mesmo 

· A CONVERSÃO DE ADA E, CHESTERTON 
O rnmor que vinha. correndo ha já 

algum tempo - de que· a. novelista. in
glesa Ada E .. Cllesterton, cunhada do 
famoso C?scritor desaparecido, tinha si•· 
do recebldi'l, na Igreja · Católica ·-' foi 
confirm.ado por ela iesma anunciando 
sua convC?rsão, realizada. ha mais· de 
dois anos, por i11termedlo do celebre do• 
mú1ícano Revmo. Pe. Vicente Me Nabb. 

Seu ·esposo Ceéil l1avia sido o l)ri
meiro da. familia a. convertes-se. 
Ocorreu o fato durante a a.11te1·lor guer
ra mundial na qual aquele pre&tigioso 
jornalista. combateu ,1or,,~ soldado raso. 
falecendo nela. Era cinco anos menor 
que Gilbr~t K. Chesterton, que o se
guiu pouco depois no luminoso ,caminho 
do unico Red!I de Cristo. 

A senhora Ada Chesterton havia. al
ca •,çauu ta:•nbem certà notoriedade co-
1110 jornal'sta. deba.lxo do pseudonimo 
d o j, K. Prothero, antes do seu . ma.tr!• 
monio com Ceei!, celebridade que foi 
logo crescendo. Mulher_ muito :.ens!vel 
e forte ao mesmo tempo,_ impressionada 
pelo destino das mulheres desampara
das, problema crucial ~m todas as. gran
des metrop0les moderná.'5, foi viver en
tre ~las para. conh~ce-llls e tratar de 
a.li viar a. sua sorte. Fcrhando seu confor
ta.vel apartamento de Fleet-Strect, a 
rua central dos diarios, . adquiriu umas 
caixas de fosforos e se· foi ao Wcst• 
end. 

"Sem wu centavo, cntrn. ,os . que não 
t-em nem J.llll · çen,ta.vo, '• yiyey l)Crt~ 

tempo de C?smola.s e compartilhou . dos 
albergues frequentados pelos desherda
dos da socieclade. Alr!da. tendo, experi
mentado muitas vezes o rigor· da fome, 
soube resistir valorosamçnte à . vonta
de de voltar ao seu lar. afim de termi
nar a. obra que 'tinha medita.do. 

Viu assim as cousas na sua crua rea
lidacl~; e, ·ta.! · como . Huys1nans . em 
sua ultima. novela a.ntes da conversão, 
fixou suas cxpcriencias cm lllll livro· do
cumentadiEsimo: ''ln Darkest London" 
("No mais tetrlco de· Londres"), que 
ca.usou l,}rofunda. Impressão' entre .os que· 
se ocupavam de problemas sociais. e ·deu· 
motivo a. que estabelecessem as que · se 
cha.ma.ram justamente "Cae.as .Ceei!" 
ondo -. relata G. K. Cllesterton em sua. 
autobiografia - as mulhel'es desa.mpa
radas encontram verdadeira hospitali-
dade, cordia.l e sã, · 

Tambcm a. esposa do- conhecido jor
nalista. O. K. Chesterton, o mais ce
lebre desta familia de jornalistas, se
guiu a. seu mariclo na Igreja alguns anos 
depQls de 1922. 

Ambas foram renolllidas escritoras: 
- a. senhora de Ceei! como repol'ter. 
novelista:, dmmattirga, critica. ]itera
ria e teatral; e .a sen11ora de Gilbert. 
K.,_ especialmente como, poetisa. 

t,'ooo CAlOLIC<J 
deve 16r o 
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Providência Divina apareceu uma fe
liz oportunidade. Na mesina aven.ida, 
ondé residiam as Irlllãs, hà,ia ·un) . 
1>réclio -.ada-lavei que lhes foi oferecido 
1>a ra eii"se iiln: ' . 

lnco1Úinente iniciaram as negocia-

CASPA 
·Quéda 

·dos 
Gbellos 

O "Not:cíoso Católico Intcrnac10-
1,al," infor~a que em 9 de· junho p,p, 
a Rádio Vaticana comunicou aos seus 

· ouvintes almnães,. impoitantes not!· 
· cias _relacil1nadas com seu. pais, 

'' Neste ano; a Conferência dos 13ls
pos alemães terá lugar em Fulda de 
20 a 22 de agosto. Já. foram' efe:, adas 
con·vecsaçõe·s prelimin_ares em' l\lo
gúncia, Bamberga e Berlim. A Co
missão permanente da mesma Con·. 
ferência Episcopal de · Fulda cele
brou sua reunião em Ber:hn: 

"Depois da morte de Sua Excia, 
l\lons. Dr. Herma11n Straetcr, Admi
nistrados. Apostólico de .Aquisgran,1, 
acha-se ·a. frente da diO'.,e na qua.• 
!idade de Vigário Cap!tL,ar o Blspo 
Coadjutor lllons. Dr,. Friedrich Hue
hnermaim: 

"S, Excla, l\Ions. Josó Wendel é o 
novo Bispo de Espira, pois fõm desig
nado Bispo Coadjutor, com direito ele 
sucessão, em 1.0 de al>ril de 194L 

"Em todÕ· o Reicll, a celel>ração da 
"Jornadá_ da Yé da Juventude Cató
lica Alemã" tem ·1ugar no domingo 
da Santlssima 'l'rindade. Neste ano, 
110 dia 20 do col'rente, em uma 01011· 

sagem coletiva _emitida em tal ocil,· 
Sião, os 13ispos -aleniães exortam aos 
.jovens a exercitar-se.·.·uo domínio de 
si mesmos. Ao destacar a importan• 
eia desse domínio, assim como, as 
dificuldadee inerentes ao seu suces
so surgidas do pecado original, os 
Bispos .indicam ,as armas .com as quais 
se deve levar a· cabo tal luta: os 
jovens terão que ser foitalecidos pe• 
la;edu_cação doméstica e pela pratica 

dos Sacramentos, habituando-se a sel' 
obedienL12s,' para assim achar-se aptos 
para efetuar aqueles atos heróicos 
q11e tbes requel'elll as lutas àa ju
ventude e da vida. 

"Sua IDxcia. Moos, Clemente A. von 
Galen, Bispo de" Münster, · publicou 
uma l>reve Pastoral conténdo novas 
uclvertencias a respeito do problema 
àa cdncação cristã dos jovens, Nesse 
documento ressalta os pét'igos a que 
está exposta a educação dos. adoles
ccn tes. quando se realiza fora .do lar 
paterno. 

"A carta diz a respeito: "Os pais 
e os tutores devem ter presente esta 
ameaça que recai sobre as familias 
cristãs, ,e arrasta-as, exigindo um en
sino religioso católico <i,ue seja pro
tegido por lei Apezar de·que hoje'em 
dia é conslderavel o cuf,r, do da sau
de que ,se .c<';1cede aos ·jovens, nem 
por isso dev'e-se esquecer ou deixar 
de lado sua educação religiosa. A 
ta.refa do bem estar espiritual dos 
jovens é um dever estrito qué deve 
ser cumprfdo · mesmo após a morte de 
sous pais. E os acontecimentos atuais 
nos relembram à mor-te a cada instan
te, e estamos todos' ex-postos a· que 
nos tome .de surpresa em qualquer 
momento, como um ladrá<> na noite''. 
Por tal motivo, o Bispo dirl_ge um 
aoêlo a todos os pais de ,familia con· 
citando-os que de antemão· tenham 
escolhitlo um tutor para seus filhos, 
que passa contln~ar ocupando-se d.a 
formação espiritual destes, de acor
d_o com f.i desejo e com as crenç~s 'doa 
.naif\". . . . 

\ 
--- ------------·--- . -~-

Pois bem, meus filhos, haveis 'de 
comunicar tudo Isto a meu povo·· e, 
subindo· ao planalto, disse novamen
te: Pois bem, n1eus filhos, haveis 
de comunicar tu'do isto· a meu povo, 
e voltou. ao Céu. 
. No lugar :da aparição, eleva-se hoje 
uma majestosa Basílica, que tornou
se pequena para conter o grande nú•. 
me.ro de peregrinos. · 

Entre nós, aqui em São Paulo, 
existem na [greja de Sant'Ana.'. lindas 
Imagens de Nossa"..Senh<:>ra da 1Sàlet
te, representando-A, tal como apare• 
ceu aos · pastores: toda de · branco, 
com um vestido muito amplo e .um 
cruclf!xo so.bre o peito. · 

Encadernação de luxo?. 
Oficinas gráficas do · 
LEGIONARIO S. A. 

Rua do · Seminario, 199 

Hora Santa. para Empregadas 
Domesticas 

Realizar.,<;e-á, hoje, domingo, da! 
17 às 18 horas, na capela <las Servas 
do SS. Saeramento, à rua Barão ·de 
lguape, a Hora· Santa para- as em• 
pregadas· doipesticas promovida· pe• 
la Pi~ U)iião do Externato São Jo• 
s§.,_. ·. . 
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FLORJLEGIO ROSARIANO 
A :VOZ DOS SANTOS· E DOS PRINCIPES DA TERRA 

Compilado pelo Pe. Valentim A. de Maria, C. M. F'. 

O Rosário é um devoção toda - di
:vina, uma fonte ,de graças e .um re
médio para todos os males. · (Santa 
.Tereza de Jesus). · 

O Rosário .é Ullla. cadeia.que ·une a 
terra ao céu ·e ·um afoo-irts de paz 
que o Senhor,. em su.a infinita mise
l·icórdia, _ traçou ,no firmamento de 
\SÚa Igreja_ (Santa Tereza 'de Jesus). 

O Rosário é uma ancora ·de ·salva• 
çãó -para todos .. os. cristãos. (Santa, 
.!fereza de Jesus). . . 

· Entre. os meus exercíc,ios- de pie
-dade, que /;lram numérosos, compra-
2:ia-me · sobretudo, em 'recitar. o San
to Rosár!o; devóção _predil,eta de mi~ 
nha -mãe e que ,efa 'soube .inspirar. 
nos 'aseus ,filhos, ·perfeitamente.· (Sall 
:ta Terciza de JesusJ. ' 

cilmente a proteção de 1\Iaria, e não 
o fazer, é preparai' remo,rsos bem' 
amargos para. o momento da morte. 
Pensai pois bem, nisto e._ tomai uma 
resolução ...• (São Leonardo- de 'Por-
to-Maurício). . 

E YÓS ó, Maria, minha terna Mãe! 
Fazei com que a. prática desta santa 
devoção seja o mais. precioso exércl• . 
cio de minha llngua, do meu esp!rito 
e · do meu coração, fazei com que eu 
viva penetrado de reconlle·cimento 
por estes mistérios sagrados que eu 
creio _e medito, afim de, um dia po
der gozar os saborosos frutos da prá· 
tica de vosso' Rosário. (São Leonardo' 
de Porto-Maurício). 

· Quero recitar o Rosário enquanto 
eu tiver um .alento de vida; ·se eu 
nã.o puder reza-lo coui os. lábios, .re• 
za-lo-ei, ao menos, com o coração. (S. 
Paulo da Ci:uz - 1694-1775 - ·funda-

, dor do·s Passionistas). 

riamente a terça parte do Rosário. 
($anta .Afonso M. de Ligório (1696· 
1787). Doutor da Jgréja e': Fun!}ador 
da Congregação dos Redentoristas). 

·o Ró~ário .de. Maria. Santíssima é 
um confci,rto nas grandes · crises· de 
amarguras ou de· sofrimentos. (Carlos 
Manoel - Rei da Sà.rde11ha). 

. Quereis ver-vos livr.es de maus hâ· 
bitàs, cingir-vós de novo a fronte com 
o, nobre diadema das virtudes; apro
fundar· as Sa·ntas Escritúras .. ;, . ex·_ 
periméntar _de algum· modo, os êx
tases .. e· elevações da virtude?.;. 

Aplicai-vos - sempre - a meditar nos 
mistérios da vida e .paixão de Jesus 
Cdsto·,: Fllh? de Deus, pela: prátíca 
do Santo Rosário. (Santo Alberto 
Magno), · · · · · 

Peçamos a Santíssima Virgem 'afim. 
ele que seu -,Rosário proteja o no~so 
reino. (Afonso V - Rei de Portu, 
gat>. . · • 

Flíllo,_ para governardes teus rt>i• 
nos e conserva-lo ·em :paz, traze. sem
pre o Rosário contigo. (Felipe _II -
Rei da· Espanha a seu filho -0 .Princi-
pe herdeiro). ' 

Fic~ri'a bení det5consolaclo se dei· 
XMS6 tim SÓ dia de Satisfazer '.a esta . 
devoção ,do ._ Rosário. (Luiz XIV, ·Rei 
da França)''. _ · .. · 

f~EGIONARIO 

ANT_ES TARDE -.DO QUE · NUNCA! 
. . . 

Si lité. agoi'a nã.o 'teve .oportunidade de tratar do sangue, 
façaro enquanto é tempo, pois aSifilis é unút-qQença: perigosa 
e traiçooirá. Nãodeixe que um reumatismo banal se traris
foúne' em. dolorosas deformações d.as juntas ,e. dos ossos, e· 

que,;peqúenas feridas, se degenerem em i-ebeld~s-molêstias da· 
pele ou 1em ulceras dé 'cara ter maligno. Muitas dores de cab€
ça apare:qtemente sém importancia, são o-prenuncio de dfil'ra- . 

. me cerebral e' paralisia, e, certas molestias nervosas, originam. 
. completa . cegueira ,e }OUCtJra. - - . 

Seja previdente, qile:.o·arre,péndimento-é sempre tardio~ 

~m.,~:;~,&~~at 
que é; na c.,pin}ão d?, distinta classe m~dica, um-excelente é,~· 

_ cifico para o combate à Sífilis e representa· o tratamento ideal 
para:; as pessoas r~fra,tárfas às injeções 'dolorosas. 579-58Ó 
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A POlONIA CATOLICA DEVE SER RESTA:~ 
.BElECIDA EM SEU TERRITORIO 

Advertencia do Congresso Cat~lico Polonês· cortfrâ 
a propaganda nazista e sovietica. 

Comunica a Agência Católica Polo· 
nesa de Imprensa: _ 

"O Congresso Católico Polonês 'rerr· 
niu-se em Londres no quarto ano da , 
maior guerra da humànidade e saudi:v-,1 
com a,_legria a forma dos acontecimen: 
tos. mílita;es que já fazem prever a 
inevitavel derrota da Alemar1ha. Não 
pode haver uma paz duradoura no 
mun_do. ou a restauração ·de uma Po
iõnia independente, sem a completa 
derrota da Alemanha. 

'lhares Jlil ·pessoas inocentes são crt.; 
mes que não podem ser esquecidos". 
ATIVIDADES ANTI-COMUNISTA~ 

NA POLONIA 
De acôrdo com informações recebi,. 

das de · fonte segura do moV'imeilto 
secreto pôlonês, ,os comunistas' man• 
dara.in _ numefosos emissários 'à· Po• 
Iônia com o -objetivo ·de provocarem 
uma rnbe1iâo, procurando semear a 
ódio cont-ra o Cfero e contra os che, 
fes das atividades autt-comunistas. 
No .entanto, apesar de todos os. es• 
forços dos emissários; a campanha. 
tem sido 'llm completo -fracasso. · 
A POLO-NIA RESSURGIRA - GA• 
RANTE O VICE-PRESIDENTE DOS. 

ES']'ADOS UNIDO~ -· 

o terço é o melhor-_ meio de orar, 
,enquanto vós soubei·des ,reza-lo coino 
convem; e para' isto, procurai. al
gum 'pequeno livro que se ocupe da 
maneifa de recita-lo. · (S. F1·ancisco 

_ de Sales - "Intt·oduçãó. à vida de-
· Depois de· concluído o Rosár'.o da 

Deverão todos professar: -uma es- ?.Íãe de: Deus, ·eu me oc::uparel dos 
pecial deioção e um terrio amor pela negócios da ·guerra. (Carlos V, Im-

Depois da derrota da Alemanha, 
irnicamelite. a restauração de· uma 
Polônia grande e poderosa poderá. 
formar um obstáculo eficaz contra o 
"Drang- nach Osteu" alemão. Esta 
PoWnia baseada na sua própria' cul· 
tura e na sua tradição nacional, que 
·estão fundadas nos principi~s · · de 
.ensino -católico, podia, eni união· corri 
as outras nações aparenta-das da Eu, 
ropa- Centro-Oriental. formar uma 
poderosa ,plataforma anti-nazi.. A P0· 
Iônla não pode adatar-se ao mundo 
pagão que S8 encontra às S118.S COS• 

-tas,,sejª o nazista ou comunista. Ela 
deYe ma11ter. a sua própria e indiVi· 
dual cultura polonesa, cuja base é o 
Catolicismo Romano. Ainda QU8" ad
mLtindo diretamente -o direito de ca· 
da nação escolller a sua própria j'or
mâ.de govêrno - um direito que'.fol 
reconhecido pelos nossos grandes 
aliados .....: Inglaterra e os Estados 
Unidos - como ilúia das ,sementes da 

Num disc1áso proferido em Detroit 
perante uma delegação de cidadãos 
americanos de origem polonesa,· o 
V!ce,Presidente \Va!lace ·disse. -0 se• 
guin te: "l!lstou p:t.ofundamente con. 
vencido que depois ,do vitorioso fim 
desta· ·guerra, a Po!ô.nla, terra dos 
vos~os · antepassados, rà1surgirá·outra. 
vez como uma grande e :1,1oderosa na
ção den:iocráticá· e ·ocupa.t,á. entre as 
nações do mundo o lugar qÚ\0' lhé ·cor• 
responde, florescendo em pai' e. pro'IS• 
paridade conio vos· desejo de todo o 

vota''); · 
Ou·. na ocasião da Missa, ou durail

te o· ·dia, desejo que vós recitels d,ia
\riamente. o Rosário, tão' dev:otamen
te · quanto puderdes. (São Fráncisco· 
de Sales - Epistolário). 

Eu soui>e dele próp1io, (de São 
l<'rancisco da Sales l , escreve sua fiel 
(liscipula, , Santa Joana · de Chantal, 
que· se empenhava· em· recitar. d!à· 
riamente o-'Rosá1ió~ afim de· poder se 

S.ot!BiiciêÃmnSõB~ Ottfflco N .· . . . o milagre do sangue de S. Januario 
AZ~fA . ~ s~ngue deste Martir ,do seculo IV 

· livrar .duma cruel tentação que o 
· atorine11tava. (Santa Joána·de Chan
talJ. 

Ele .;... São ·Francisco ·de Sales -
empregàv_a .uma- hora e~ reza-lo, por; 
que rueditav,a prplundàmente cada 

· ·mistério.· Erá ·tão, cuidadoso· em. não 
orr.itir este exércicio, que,_ q,uando 
maiores oéupaçõ'es o impediam de 
faze'lO durante o· dia; enrolava o ter
ço:· µo,- braço· para sé recordar de re

_ za,lo, .antes de ·i;o de'.fa1·". (Santa 
J-0ana de :Charital). · 

Nas· proximidades· da, morte, após 
ter· recebido a: )!lxtrema Unção, pedit1 
o· Santo .Prelado· que lhe -_dessem o 
Rosário para a. mão, afim· de ·pod,1r 
1Servir-se dele con:io, dUÍn sólido es
cudo ·~outra às têntàções dó demq
)'1io nos tránzes da. agonia. (Vida d.e 
São _Francisco de Sales). . 

-DeV:e reéitâr:ae 'O terço do Rosário 
-em todos 'os cliás, ou pelo menos, 
sempre que ~e pt1der. (São · Carlos 
Borrome·u_ - Pastoral de 15 de . se-
tem_bro de 1577). , 

Como a metrópole é a igreja-mãe 
a qual seus filhos de".em 'recorrer 
mt1itas vezes, convem tambem. que 

. ali se encontre uma devoção tão· dilo,• 
ta á Santissima Virge1n, como é·.a ,do 
seu santo Rosário. (~ão Carlos ,:_ 
Cardeal Arcebispo 'de ·.Milão - Pas• 
toral d~ 25 de março ,de 1584), 

São.João B_erch1ilaus (1699-1621) da 
Companhia· {le J" esus, .. 1·endeu sua IJ.e
la. _ alma a -beus pronunclando estas 
pàla vras: - "Eis,· os três tesouros 

A l\1ENTIRA no 'HILVERSUJl-l E A 
VERDADE SOBRE·HITLÉR 

I-la · alguns · meses os amigos da · Bel
gica tiveram momentós de emoção, cau
sados pela transínLssão da Radio·. ale
mã em· Hilversum. · 

A 22 de Fevereiro as 16,45 horas esta 
estação havia transmitido _ um comuni
cado da agencia alemã A, N. P. (AI
gemeine Nat!onale Pressa) reproduzid<> 
em seguida por· todos jornais .con'trola
dos da Hofanda, .anunciando uma mu
dança. radical nà atitude anti-alemã do 
Cardeal Van Roey, Arcebispo. de Ma
lines. &Jgundo este comunicado o Car
deal reprovara o odio dirgldo contrà. -a. 
Alemanha infeliz, injustá.mente humis·. 
lhada. pelo Tratado de Versalhes, apoi
ando a cru2ada anti-bolchevista, .lou
vando os voluntarias flamengos que lu
tam no oriente contra os russos e de
terminando- que as organizações· prô
alemãs poderiam entrar, com suas ban
deira.'l nas Igrejas. contando que fóssem 
bentas anterionnente. 

," maia diletos :.ao meu cora.çãó: O Cru-
0°~>,; ,,êtfb~o; .o 'Rosarlo e as Cçm(jitftnições; 

~~~~ft§&~::'i/:~?kfft;~J7Jf:~,~ent~. (São, 
· J)e boa vontade vos -abençõo, _ vis-

Mas os belgas não -se abalaram com 
esta' noticia. Conltecia.m o . seu· Cardeal, 
"O rinoceronte", conforme o apelida
vam - os ·traidores e colaboracionistas 
para manifestar o seu -odlo à autori
dade suprema _da Igreja ru. ~lgica (que 
no entanto pretendiam proteger). não 
et·a capaz de i;eme!hante ·vira volta; 
seu carater Integro, · sua. vontade lnfl<:
xivel, sua fé e -seu patriotismo, eram 
firnms. Além · tfu;so· porque l'azá'.'.> ·a ra
dio e jornais controlados de Bruxelas 
permaneceraín mudos como carpas? 
Porque divulgar esta- vitoria do "cola
ooi·acionismo" pel!!, · radio do pais .vizi,; 
nho, quando fera · alcançada na Belgi~ 
ca e deveria surtir os efl!itos altr· Por- ' 
t,ntQ,,a priori, !)Odla. se 'atJrmar 9u13 ,o 
comuiúcado de: lUl'l'ersum :era :falso. í>a
pois-' os . .fatos tórria~am-se 'mais preci
soo. Alem disso a questão estiwa sendo 
ap1'ese11.t.ada· de maneira bem estranha. 
O comunicado de _ Hilve~um -foi irrà
cliado no dia seguti1te a .divulgação da. 
cai·ta Coletiva dos Bispoo da Holanda, 
protestando_ contra a depol'tação d~ cipe~ 
rarios · holandeses para à, Alemanha. 
Desejavam aparentemente opor a au
toridade do Cardeal dê Malines a au
toridade dos Bispos da Holanda, e- ·se
meàr a511!m .discordia é separação en
tre os católicos holandeses. De fato ·nln
guem caiu na armadilha: . era . dema~ 
siado gro.5:leira~ Ó Cardeal Va.n Roey 
protestou logo que foi informado. 

to que. ine haveis de -.prometer de 
. amar ferv-orosamente a Sautfssiiua 

Virgem· e de. 1·ecltar todos os dias o 
Se.u Terço, (São fedro Canisio, .s. J. 
- quando -abençoava_ as criançà.s 'de 
l<'riburg<ú. _ 

. Santo Afonso Rodrigues '.(15al-1617) 
da Companhia . de Jesus, recitava _ o 
terço do R.osário· com: tanta devoção 
que, 111. dizer do mesmo santo, "go-
sava entã11 as · delh,i_as_ d11 Paraiso" 
(Santo .Afonso. -Rodrigues, S. J.): . _ 
· San.to Inácio de Loiola (1481-1556) 
fundador · da Compánllia d11 Jesus, 
uutrla_ uma. devoção_ tal pelo -Rosário 
Illariano que, não só· o .recomendà,·a 
insistente:inente a seus filhos espiri
tuais, mas -inseriu ,o precelto dá sua 
recitação entre as prescrições da sua 
Regra: "Pelo que·ao R'Ósário respeita, 
sej<1m.todos instruídos na maneira de 
contemplar e medítár seus mistérios 
e pr_ocurem · exercitar-se na sua prá
tica com a maior atenção .e. devoção". 
'<Santo Inácio de Loiola). ' , 

Vós -tendes· na devoção .. do · Rosário 
um grande 'melo ;.de, obter o patrocf-
11io de Maria Sant!ssima e de asse
gurar vossa sàlvação. ·(S. Leonai·do 
de• Porto-Maurício). 

O Rosário é uma ó-ração. das mais 
, ·agradáveis a Jesus: _ por isso; reci

/ tando,o, nós nos l'ecordamos da gra11-
- de obra da Redenção do1 gênero btt-

_mano, Sua obra de predileção que 
manifesta Sua -infinita caridade para 
com, os homens. (S. Leonardo de· 
Porto-l\1auríeio). 

O Rosário é -uma oração agradabi• 
líssima a. Maria Santíssima: entre
meando as Saudações -Angélicas coin 
a consideração· dos mistérios da Re; 
denção, · fórma-se-lhe Úmá espécie de 
coroa composta. de flores de honra 
e de glória. (S. Leonardo· de Porto
:i\-Iaurício). 

A próÚria Maria Santíssima.revelou 
que o seu Rosário· é um remédio ad,i. 
quado a conseguirmos a emenda dos 
J1ossos defeitos e alcançarmos · pro

-~~resso ria virtude. (S. Leonardo de 
Porto-Maur!cio). 

O Rosário é ainda, um. meio dos 
,.mais çfica:rns para implorar a mise• 
1·icõrdia divin.l, i obter sua assis· 
tência. (S. -Leo_nardo' de Porto-Mauri-
<...'10 }. . 

Como ·pode pois, -um filho de Maria 
deixar de ser ouvido por uma Mãe 
tão terna,. venerando-a po1.- meio du
ma '!levoção qlle lhe é tâo -agradavel 
e é eficacíssima? (São Leonardo de 
l'orto-1\faurfcio). · 

Não abandoneis. pois, ·nunca .. esta 
devoção. Poder-se assegurar tão fa. 

( 
Otimo torti!icante 
feminino exclusi• 
vamente teminino. 
M&-ce de seus bor• 
monios' especiais 
Tanagran rejuve
nesce a mullJer. 
Tanagran é o re
médio indicado em 

todos • os casos de abatimento, 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro. cabelos brancos an
tes do tempo. F.m todas as 

drogQ.fiàs, 

Damos a seguir o texto Integral des•. 
te protesto: · · · 

"Os 01·gãos de publicidade· da. Holan
da. isto é a. Radio Htlversum, e todos 
os Jornais acabam de· propagar e,-om 
uma unanimidade significativa um cQ.~ 
municado da Agencia À. N. P. datado 
de 22 de Fevereiro. no qual atrib_uem
nos palavras que jamais . pronunciamos 
e diretrizes contrarias as que sÚnpre 
demos. · _ 

Será necessario declarar que se trata 
de uma informação inteiramente des~ 
provtda. de fundamentos, inventada em 
todas as suas partes? • 

' . . 
Deste modo divulga.se 'na. Holanda e 

de la para outros paiws wna notici,a 
absolutamente falsa, se11do isto feito 
manifestada.mente na intenção' de opor 
a nossa pretendida atitude ·à atitude · 
do episcopado da Holanda'. E por ou
tro lado diante desta informação sen
sacional os orgão.s estão surdos e mu
dos. 

Se debatemos este fato é unicamenté 
para prevenlr _ tc,Jdas · as pessoas· nanes-· 
tas contra este processo de propaganda 
e de estigmatiza-lo c,umo convem. 

Ma.Ilnes. 27 dé Fevereiro de. 1.943 
(a) J. E. Cill'llCal Van Rocy - Ar

cebispo de Mallncs 

RESISTENCL\ A OCUPAÇAO 
NAZISTA 

Aumentam os !ul'tos _de cartões tle 
rncionamento - Os fm·tos de cartões 
de 1·acionamento na J.lelgica, crescem, 
a medida que se e'le·•-i o numero de pa
triotall belgas que vivem Cora da lei. · A 
maior parte dos cartões são conwgui
dos a custa de t·evolver. e· os homens 
trazem ma.seara para. escapar : a. ldenti-

" f;c,.ção. Os jornais controlados ·pelos 
alemães noticiam que _ em Lier na F'rnn: 
ça Setentrional 3-000 folhas de cartões 
de racionamento foraÍll roubaoas dos 
escritorlos encarr·•;;Mos oo distribui
ção, Em Baal o empregado do escrit-0-
rio foi obrigado a abrir. o cofre e en
tregar as folhas, enquanto que perto em 
Herent, dois eniprega{ios ciclista,s, fo• 
ram a.tacados, sendo o.s pneus corta
dos e os c·artões de racionamento rou-
bàdos. · 

Na. i;ona. de Bruxelas oito homens ar
mados fizeram parar um automovel 
cheio de cartões de· racionamer,.to . pará. 
Bruxelas. O chàuffeur e dois policiais 
armados foram sobrepujados e os ho-, 
mens conseguiram escapar com os car
tões. Em Molenbeek et. Jean outro su
burbio de Bruxe:ras cartões de raciona
mento foram roubados de . uma padaria. 

Em Micheroux i;>.a BeJglca meridio
nal três homens foram de bicicletas até 
a. pl'efeitura, entraram· de revolver em 
P,qP.b.Q ~ QRrlga,ram os . ;tµncio1ªr1os -- a.· 

todos os anos - se liquefaz. entregar 401) folhas de cartõ~ dé ra-
cionamento. · 

Ca.,o.s' ~elhantes foram registrados 
· nas ,;zona.1; meridionais· '1e mlnera.Qão; a.o
-n ·t:de.ste · perto de Ha&selt e . no Luxem
burgo ·onde segundo. nottci,til OI!. jornais 
veriflcouase o . terceiro caoo _- de furto· de 

· ca.rtõeii de racionamento dos e.scrito
rios distribuidores da.' cidade de Lcin
gller. 

EXECUÇÕES E DETENÇÕES: 

. ·Os.alemães à.ntinclaram a execução. de 
tr&s belgas, Eugene Coquerieau; .terreiro, 
nà.scldó a 20_ .de J.unilo ·de ,1913° ein La 
Louviére, Mar<:el \Vôutquenne; ' cábeie
telró, nascld<Í_ a 9 de Novembro de 1909 
. em L;i; :LouvlétiHr Jules Uubert; ferreiro, 
' nascido a: ;i' ,de Sete:aÍbro em. La.' l.,Óu-
viére .. Hà.v)am sido condena.<1oli a. _'mor
tn:ieió trlpunkl, militar áiemão, {!Or ,te
!llm. auxlllado os aliados, por prcipa~ 
g~nda. e anti•germanlca.; .e porte ilegal. de 
ârmas.:. · ·-

;um_,jo'vem belga_ Van. Regenmorteí· de 
16, ános de idàcte mitural d·a Antúerpfa; 
ror-'det!do sob a. a.cu$,ção dé ter cbme
tido sabotagem - 'nunt · deposito do·_ exer-

- citó · ~lemã\i. &guúdo : Oli alemães· per
tenci& â .mna orga-nização, cujo Uder 
Victor • De · Groóf, fora .detido depois de 
ha.vir .· w;Ísttdo ' e· a.ssá!tado' um· gen~ 

. da.rme alemão. -De. Oroof .foi condenado 
-:a morte :e ·e;(ec\ltado. 

TROCA DESVANTAJoiA 

. Na ·catedral de Nápoles é ~elebra•_ 
da hoje g'ra'nde ,festa com -oitava, a 
que -vên1. assistir- milh;tres de. fiéis 
nã·o só, Ja· · c"idade como da ·circunvi0 

zltfüança e de toda a Itália, A soleni• . 
dade, é a viva· exprêssão da venera· 
ção e gratidão ao grande -Padroeiro 
S. Jariúâr!o, _martirizado em 305 
cujas preciosas rel!quJas se achan;; 
expostas ém duas, capelas da, mesma· 
Càtegral.- Em úma destas cá.pelas , 'é 
conse_rvado o corpo do Santo, -enquan
to a outra é -o reservadoetaoiononn 
to a -outra é o· repositório ·de sua ca· 

-beç!l .e de duas ampolas (\e vidro coin · 
sangµe do Ma'r.tir, recolhfdo por uma 
.piedosa' mulher logo .. depois da. ·deca-, 
p!tação, de1!te. Todos os ,anos,"no dia 
d.e hoje, é' observ'àdo o m!Jagré' de S. 
Januário, que-·coniiste :na Jiquéfação, 
do sangue. ·contido nas ampolas;· no 
momento que :estas são àproxima.das 
da cabeça: ou de qualquer uma. 'das 
relfq11ias do Santo. Se>bre o fato ·não 
pode·.have1' a mtnlma/dúvidà, polstem 
sido presenciado por milhares de pes· 
SO!lS, . e cientistas de diversos credos 
têm se ocupado iÍC)ste fenô'nieno sem 
que tivesse_ acllado uma:, expl!càção 
uatur.al-do mesmo. co·m sua·repetlçiio 
cres_ceu _ ·11empre ,o fervor da: !é e 
anualmente, a procissão que os i1à, 
politanos lhe fazem, · adquire noro 
~spJen4or .. ·chainam-Ihe a· procissão 
da,r gr~naldas porque os, pobres, para 

'Sé livrarem dos ralos do -sol, enfeitam: 
a cabeça com grinaldas· de .flores.· 

A cabeça de S. Januário. está en• 

iMPRESSOS?. _ 

· Segundo notlcl.a. ··a "Ovei.ieas .News 
Agen'ciy" ,a 18, de /unho. a pr'1mtssa 
.de liberdade feita. pelos nazistas aos ' .. 
20._óoo· prls!oneirQS de gmma. bel~, n<:> · 

: c11~<r .que seus compatriotas. foS$€m. tra
ba,lha,r :nli. Ãlémariha,.é .\ilni!;a®,: . -. ' .-•••.. , .• 

.-_ !ião·:~1grí!flêâ'- &úe; ós. ·-· h6h'tinssc•erãÕ·'''' ' ; . ·'. _,·:'. ::~~'. ··:···;::~:(f:-,::-:.: ·,-,,i:' '·.~·:,;}\\'~l~~'. ~f;~' 

castoada num busto de ouro e pr11,ta, 
.presente dQ rei Carlos. II de Anjou, e 
é anualmente- levada em proc!ssão, 
seguida à. tarde de outra .. que tra11s
pol'ta.. a ampola dó -ilangue miraculo
so,, proc:ssão cujo têrmo. é··a Igreja; 
de Santa· Clara. · 

-AS PROC1s;so'ES 

·Não é fácil ·descrêVer à pompa e a 
solenidade .destas procissões. A pri• 
melra sal à.o meio dia. e vêm~sá des· 
'filar estandartes · riqufsaimós; Pa
dres des.Iumbra.ntes nas casulas de 

. ouro e p1;ata; ncibre~ envergando un:1-
. formes de ga,_Ia. O Prfnclpe.-de S. Ni

candro conduz ·o· estandarte munici
:pal e os· :Monséilhores,' Prelados cape, 
lâes do.' Tesouro de' s. -JanuáriO _ s'e·· 
guram .as -- vai-aa -do pl\,IÍO enquapt.<Í 
que, debaixo dele, ,vai o "1>11sto do San· 
to Padroeiro· com'- o colar da Raínha· 
Margarida·, _a· cru~. do ~ei ·'umberto 
e,a>.mltra,.-plca.da de brilb,an:tes e sa
firas, ·oferecida pela piedade dos 1·elá' 
de- Nápoles, , - · 

Na r~taguarda .deste' verdadeiro 
deslumbramento de. luz, de côr e de 
so·m. 'marcham pausadamente, ·a11 au
torida<les c!vls e .:militares, todas as 
associações provinciais é todos .os ve-
readores do· nrnnlcfpio, vestindo o his· 
tótico· traJe Yermelho, com riqt1!'ssi
inos mantos de veludo, o. escudo da 
cidade, 'calçàs de_ veludo negro e me:as 
de sêda branca. · · 

. ordem depois da guerra o Congres
so Católico Polonês deve dar um 
aviso contra os ·ataqm1s diretos ou 
ind!retos, de jmpôr-se um sistema co
munista. Os resultados iucalculaveis 
de um tal atentado ameaçariam: des
truir a oultura e a civilização ocid en: 
t"al,. uão somenté na Europa',mas tàm
bem. no resto_ -do mundo. Ao. mesmo 
tem-po que protesta ao mundo Intel· 
ro contra os horrores das persegui-
. ções e os assassinatos praticados pe, 
lqs alemães, o Congresso. Católico 
Polon,3s julga que é seu .dever, sobre 
o tráto -dado pelas autor:dades so
v:iéticas a grandes 'grupos de. polCJ
.ueses -à fôrça, declarar que é __ unia 
violaç.ão de _todos os direitos huma· 
nos e uma contradição dos princí
pios fondamentais do cristianismo e 
da civilização. Torturar moral e físi
óamente a seres humanos, força-los 
-a trabalhós cruéis e consumidores,.se• 
parar as familias, privar àl'bitraria, 
mente a nacionalidade, aprisionãdnf; .1 

coração". · · · 
MORTE DE UM HEROICO AV't,/1<· 

DOR. POLONts 
Foram recebidas notícias acêrca _d'Q. 

morte de Stài1ilasw Reis, o._piloto ··po_. 
lonês que aterrisou na sitiada_ cida_de 
de Varsovla e "foi o ·último a abati
dona01a levando consigo Ímportânteà: 
ordens militares. A sua niorte' foi 
uma grande. perda, para as. Forças 
Aéreas Polonesas porque o destemi
do aviador era um exceletlte desen'lla,, , 
dor de aviões· de bombar.deio. Fo.1 num 
avião qe bombardeio construjdo: pai: 
ele que ·voou até à Rumanla,·d'e ond·e 
regí·essou a Varsovià · durante o ·p.13, 
ríodo em que a cidade estava sitiada 
sendo portador de importantes 
instruções militares. O ~érodronio 
onde aterrou esta,'a ne!l,',a ocasião su• 
jeito a um tremendo bombardeio diJS 
aleniães. Elm reconhecimento_ destil 
g'Í'llnde proeza Reis ·recebeu a· ~onde· _ 
coração "Virtutl Militari'1, qu~ é, a, 
condecoração mais alta que -.a ·Polô• 
nia pode conceder. O heróico pilô• 
to CQi vitima de ·um desastre na· ôca• 
sião em que experimentavà uri1 .novo 
aparêlho, terminand-o' assim a sua ;pa• 
triótica e brilhante caneira. · 

AS "ACTA APOSTOllCAE . SEOIS" / SERÃO 
PUBL.ICAOAS PELA N, . G. ' W. C. Mas se: ilSta procl~s'ãô é_ gr~ndiosa, 

ela émpitl:Jiece deánte da outra que, 
no _mesmo. dia, 11ae,às .seis horas éla 
tarde; d!!, Catedr_al Mettopolltaúa, pen-: 
que !> 'Seú cot:têjó é _â:lridà rµals, (\a. . _A ~.C.V\Í.,C. publicará' 'dorávantél . A __ Enclc!opéàla, ca 

•inçterí~li® Vi~ÍÓ ~téÍÚ .,:<;al'f~~ád~s;} :_)!Oi(!líst~4t>'.,S U_-.mdós -a Ac~a~4 A.P_ gst~l-~;,;,ff_._~r,iw,:'.y~-·~-~,lj--·~o~'ê~ -
devôlvldos pára' li, ~ig!ca; .ri!ú .$~!>~~' ' 
merite qu~ receberão' .o· estado· de- "ope• · 
rarios clvls,·na Alemanhá".· Mas os bel
gás- na:- terra pá.triÍI, estão cont!nllando 

Oficinas\,. :gráfi~ . d<f 
'LEfIOHA1ÜO S. A. ·J' 

as· quare,ntil est~tuás ge -'Prata ·pro,· cae Sedls; 'bóletim oficial_ que_ ·a. San~ , importaficílà:fd~~ta , 
~ :/Pfi~ª~d~(~!i-~ q_ú~~!i.~ I~r~ja:li,de Nâ'. fp_ Sé publica mensalmente: Ao Co• assim: "Quando se 
,, ··_ polêà, âsslfu éomti:'i1úem'.'·pf'esta ho- mun:car esta notícia o Revmo .. Mons. ção .eêles-!Íistfoa, é mister ·-re.cori-~r 

· Rua · do Seminarfo, 199' ,:_/ n{éíj,ig~m'l ainpôla,.'<10':sangueide S. ll'licltaol: J. fleady, Secretário Ger,l'l :t~ "Acta Apostolfoae Sedia~; boletim 

a .evadlr-sa da deportação, e· mesmo ;€5• 
te nollo a.trâtivo_ não consegulrá os .• 
lQ0.000 operarlos _ belgas adicionai& qua 

· os _alemães. iilnda esperam conseguir na 
l3elgica. .. 

As cartas dirigidas aos jornais .clan
dc.stinos pintam !lln quadro· 'soml>rio dos 
operar!os .que se. eneontram atualmente 
no Reich, Muito:, d~Ies devêm sofrer 
com a. nutrição deficiente, pois que suas 
·refeições _ multas vem~ não- sã.o--multo· 
mais . do 'que sopa é• um pedaço. cie · pão. 
Um dos, que esc1•eve1n·,:operario nà Àle• 

. manha., comenta: " Aqui' ·o llO&SO llnico 
conwio é que suportámos os bimibai·
. dliios ·da R. A. P. multo melhor que os' 
alemãea 1'. 
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- · SAO P"ULO _,,_ 
1''is~alizado pelo Uoverno· 

UAt-vl'J.I.UURAflA 
· tA(JUl<.il{AflA 

O M~lhor _ En~ino pelo Melhor 
--- ·Prei;o -

. INAUGURACÃO DO MOSTEIRO· UI.STERGIENSE 
DE SANTA CRUZ; EM ·ITAPORANGA 

' . . ' ' ' 
Verificou-si, ·110 · dia _ 20 de agosto 

p,p. a inauguraçâo do' Mosteiro Cis• 
tercie"i1se. , - : , , 

A· henção. do· uovo · Mosteiro de San· 
ta .Cl'llz coust!tiJ.iu talvez a mais sig~ 
nltlcat!ya soienldade 'que a cidade de 
Itapol'ailga já i:en1 presenciado. 

No dia 2() de agosto, re·sta d~ São 
Bei·nardo. de Itaporanga como de to• 

· das as cidades vizinhas numel'Osfssi
mas familias e pessoas amigas viera!!\ 

. · assistir à inauguração. 
Situad<, no alto de uma das eleva• 

. çõ~s' de ltaporanga se erg11-e esta, 'C'a• 
sa de Deus majestosa e possante pa. 
ra (far1 de long·e, as boas v!uda,s aos 
visitántes,-constltu!ndo un1. motivo ele 
justo, 01·gulho aos habitantes do tu~ 
ga1·. 

O conve<1to ciste1·clense, em vii-tu• 
àe do votá de estabiliflade, está liga• 
do para sempre, àquela cidade; 

A fundação cisterciense obedece ao 
progra1ila de São 13erito, o _patriarca 
dos monjes do ocidente que resumiu 
sua. -satita regra: '"ora et,hbora", 

· -oração e trabalho, serviço de_ Deus e 
dos homens. Será, portanto, ;.o Mos• 
te!ro <le Santa Cruz uni santuário ao 
mesmo tempo que um potencial de. 
eneí·gias para atividades sociais, pres· 

· tar-&e-á nele um culto· Ininterrupto 
ao Deus eterno e se ,cumprirá, cou; 
cienclosa.mente, a missão terrest1·e 
de · criar um· ambiente de cultura e 
proF,peridade. 

Entre as autoridades pr.esentes às 
festas Inaugurais -dest~cava•se · o 
Exmo. e !,evmo. Sr. Bispo Diocesa
no, D. José: Carlos de Aguirre. Foi 
sob seus auspícios que os monjes.es• 
cbllter_am à cidade de ltaporangâ co· 
·mo' luiar ·de· residência Hon1em , de 
g1;ande compreensão e extraordinária 
perspicácia, assiste S. Eitcia. os mon• 
jes com seus conselhos· de Pai e Pas
tor tendo-se tornado um dos seus 
maiores benfeitores. · Quis aceder S. 
·Exoia. Revma. ao desejo nnanlme.-do 
Convento e· i,,;, povo ttaporanguense· 
para, presidir às solenidád'es. da ina1,1• 
guração. No dia· 20 de agosto, ·antes 
(!e r;e~e~i!~ 1,11»~' ~J~!~ ~.OP,!iJtc!!_' ª~ 

pãteo da Abadía. procedeu -o· Exmo. 
Sr. Bispo Diocesano à i>enção desta. 
casa religiosa onde para ··sempre :;e 
cintará O louvor ao Deus .Criador e 

, Salvador, ónge os monjes clia_ por dia" 
orerecerão, sacrifícios e .oraÇÕ\lS pelo -
povo. 
. ·Na Missa pontifical falou o Exmo. 
e Revmo. Sr. Abade D. Afonso S:O. 
Cist. o qual, num entusiástico pane• 
g!rico à São Bernai-do· realçou .o pa• 
pel .deste predestinado Homem rle 
Deus e doutor da Igreja cómo Monie, 
como_ homem -'tia l~reja e.- da· pátria. 
Mo$trou eomo Deus depois que o ho
mem tenha renunciado J~lenamente 
a si -e' ao mundo o destina· frequen
temente a servir de poderoso instru• 
men'to de sua Providência. 

Após o almoço· oferecido a S. Excia\ 
Revma. D. José· de ,Aguil'l'e · e as 
pessoas' de convite discursaram,•, ao ' 
alto-falante colo_eado no claustro do 
Mosteiro, dois proeminentes filhos· de 
Itapóranga: dr; João .B. Macedo Men
des, ilustre .. advogadQ de Itapetiniu
sa e, o ·Revmo. Sr. Pe: João B. de 
Aouino, _Prefeito de Agudos. 

Falaram · depois o Revmo. Sr. _,Pe. 
Antonio Sola. pároco de ltapeva .em 
nome 'do Clero Seéular, expressando 

· sua mais ·viva satisfação pelo início 
de vida. cisterciense nesse recanto do 
Estado; o Revmo, Sr. Prior de· Soro• 
caba,·· D. Tadeo Strunk, · OSB. que 
apresentou. em nome do Clero Regu
lar. -efusivos ·varabens à Abadia. cls
_terciense a qual ,seguindo a-regra de 
_São Bento irá espalhar gradativa. 
menti>, 'o esp!rito beneditino.· 

Agradeceu por i'lltimo, o Revmo. 
Sr. D. Atanazio S.O. Cist., Superio1• 
do Mosteiro inaugurado. 

· Dr. Durval Prado 
. Mêt'll~o o,uu,ta...;.- · · 

a. ·Seuadu.r l'~al~ l!lcldlo,'· U, 

G.o 11.na. -• l:!alaa 61'1: • U •. tf 
(Esq. da l;{ua José BhntrAelo) 

Cone.: 14,SO a 17,80 noras 
•:rei.: l•UU . 

·_ 

Janúárlo. · da N.C. W .e: diz: oficial publicado menl'!almente ;em 
E vêm.;~,e·, ,11-s .Iq11anda~e,s, 9s regi- "A situação criada pela guena im· ,Roma; a promulgação' das leis; a _h1• 

mentos fazendo guarda de honra, os pôs tão transcendental inovação. O t1Jrpretação autêli~icã, as decisões e 
:Cônegos _Ca~l.tulirres de .longos man~ conflito mundial havia tornado difi· e.ditais da Cúria Romana entram· em 
'tos -vermelhos cómo Bispos, as Cole- cll distribuir a Acta Apostoli<:ae Se, vigor ipso facto, ao serem publicados 
giadas, lindas manchas rubras é vio; dis, por cujo nieio a Santa Sé pro· neste órgão". · 
lá,ceas, . os pãrocos , da· arqu:diocese mulga sua legislação oficial para to• Ao se referir _ à "promulgação'"', 
com murças i:oxas, ou · dois seminá• do· o· mundo. Para resolver esta difi· que define como "o ato_ pelo qual. o 
rios sen1elhando enormes Cabidos 'Ctt)dáde tão graVe e para manter o· pod·er legislativo dá a-conhecer suas 
Diocesanos e, por ,fim, debaixo do. pá·' m'undo católico adequadamente Jn- disposições· 1egisladoràs- _às ,auforldit< 
·Jlo, o Cardeal com a ampola do mHa·' formado, fiéou resolvido que ·dora- des encarregadas :de cumpri'Jas é.-
gre. ,•o.Iite enviar-se-á par'a· os Estados também, aos súditos obrigados .a ·res, 

A passagem é ~m triunfo, Flores. Un:d.os cada mês ou mais frequent·a· peita-Ias", a Encic!opépia católica; 
caem das janelas, 'das varandas, dos · mente, se assim o perrn:ítirem as ~ir- acrescenta: · 
balcões; arcos triunfantes érguem:se cúnstancias. uma cópia das Acta. di- "A constituição "Promulgancll'~ 
ao longo das rua1,; panos de Arrás, rigida aos êscritórios centrais' da de Pio X (29 de setémbliO de 190S); 
'de Gobellns, veludos de V~neza, de N. C. W. C,. determinou o método, ordinário .de 
Géno,•a, damascos, setins movem'se Este exemplar das Acta será copiá· p,'omulgar as leis E>ontificias ·.Isto· é, 
à mercê do vento;· e o povo canta, do' fotostaticamente, para 'se garan• a inserção do texto da tel n~s' Acta. 
so!_uça, chora. impreca, intima O San· tir de forma absoluta a fülel!dade da Apostolicae. Sedis (bÓletlui ·otlcial ela 
to a fazer o m:Jagrn. reprodução. A N,C,W.C. áceJton a re':I· Santa Sé) .. depois que· esta inserção 

O MILAGRE 

Assim, entre canticos e hinos e !lo, 
res, o cor'têio·, chega -ao altar-mw, 011-

cle a :ampola de vidro é colocada. E 
começam as orações do povo, orações 
especiais para invocar o desejado e 
clássico mllagre, a liquefação do san
gue. 

Desta ,vez ( ei11 1932) o milagre ve
rificou-se em circunstancias exce;1-
cio11a:s, a ponto de eitcher toda à po, 
pulação napolitana de, uma Intensa 
comoção e de justificar uma- edição 
extraordinária de umjornal citadino. 
'A tradicionaJ ·procissão ficou me· 

moravel por todo o sempre principll,l· 
mente pela rap;dez com que o mila• 
gre se deu. J\lal- se pôs sobre o altar 
·o relicário, e ,o Cardeal Ascalesi -aca
bou de entoar Ó "Te Deum" e se ex• 
tinguiu o último ec'o- de::1te admlra
vel canto litúrgico, pelá· nave imensa 
da Igreja corre um fremito que _ a 
um tempo, é !]e alegria e_ de espa.~to. 
A massa negra recolhida na ampola 
começa a movimentar-se pór si' mes
ma, torna-se, viva e depo:s assume. a 
cõr de um vermelho intenso. 

Não passara um .minuto. As ora• 
ções .estavam para se iniciar e o mi• 
!agre surge, visível, real; empolgan
te, estonteador e magnífico. · 
· Então um grito imenso, um grito 

onde ia toda a alma vibratÍJ e para
doxal dos -napolitanos, se sente· pela 
Igreja fora. Um. grito que se multi• 
plicou em manifestações de ·fé, de 
alegria,· de assombro, de maravilha. 

Todos caem de joelhos, 'enquanto o 
C_ardeal comovido pelo inesperado do 
acontecimento, Observa a rápida- li· 
quefação do s'angue. 

.'. noticia já voara por todos os can
tos· da cidade pitoresca e colorida e 
o~ cortejos populares organizam-se 
por encanto. A_ sagrada ampola é da· 
da. a beijar aos magnatas, e depois, 

. nova procissão se organiza em tônÍo 
da Catedral, no llleio de_ um delírio 
jamais visto e nunca Imaginado. 

1 porta-do mai01· templo· napolita
no o Cardeal Arcebispo dá com a 
ampola a benção ao povo ajoelhado, 
enquanto os campanários de Nápo
les repicam os àleluias· de uma grau~ 

·de festa ·e. tocam às bandas reglmen• 
tais . .;._;. (Do livro "Na Luz Perpétua", 
odõ ;f§I • .João- Bàtista. ,Lelunann1 S.V J2 . .). 

ponsabilldade deste trabalho, encar, foi determinada pelo. Secr-etârio, ou· 
regando-se de distribuir a publicação pela autoridade Suprema !la Congre• 
em um território que, segundo se sa; gação, ou do Oficio, por cujo meio 
be, inclue as Américas do Nort'e, o ·Papa ·dâ curso;). Lei, Segundo ·a.ui 
Central e,d<i Sul, Austrália, Africa e _ regulamento de 5_ de janeiro de 1910, 
China 

A_ "Acta Apostol'cae Sedis,, foi o boletim oficial ·da Santa Sé. se di• 
fundada p01· .Motu Proprio em 1908 vide em duas partes·: na primeira,. 
segundo determinação do e1.•.ão Pon: ou oficial, são inseridos todos os do,; 

_ tifice Pio X. E;m suas páginas publi, 
cam-se as Bulas, Constituições,. ll:11-_ 
cíclicas e outroi; atos do Papa. e, 
tambem os decretos ·das Co,1greg:i,. 
ções Romanas. 

cumentos que requerem .a co1-re'spou:. 
dente promulgação .pa'ra_ ter força de 

lel; na segunda, o que somente serve 
para ilustrar e apoiar -a prlri1eira. 

= 

Apelo aos catolicos ~os Esta~os -Uni~os 
para que foment8m ·a justiça inteFracial. 

NOVA YORK, setembro 3 (l\C) 
- Para urgir aos catolieos a ·que 
contribuam para -eliminar a intole
raucia facial. o Revmo; Pe. 

.John La Jl'arge, S, .1., Editor Rxeeuti
vo ela Revista. «America» e Diretor 
Espiritual do Consellió lntenaciaJ 
Catolico, esct;eve, na «Revista· hiter
racial» um artigo intitulado «Cau~as 
das desordens raciais». O problema 
- assevera - é, antes de tudo, de 
iudole . moi;al; e sobre todos os ci, 
dadàos pesam tremendas responsa• 
bilidades. 

O Pc. La l'arge observa que os 
preconceitos rao1a1s provêm, em 
rcalidad_e, de «uma doutrina falsa 
sob1·e a propria natureza do ho• 
mem», e que -é condenada pela lgre'. 
ja. , 

«O inundo negro nos Esta:Jos Uni
dos, da mesma foi·ma que o imen
so mundo ~os negros fora. J.os Esta. 
dos Unidos, agudamente se deu 

eonta da semelhan<;a _ que existe_ en• 
irll O l'UCÍ8mO C;,(adunidense e a; 
doutrina racista de Hitler. Todo 
negro letrado pode fa<lilmente 'per• 

. ceber, r,,r si 'mesmo, como são ideti• 
tica11 1J doutriná com que se tratá 
de justificar a inju;itiça e a violen• 
eia contra o ;;eu grupo 'racial». • 

. Em_ seu:, fins, o problema é ilii 
indole nac1Pnal - conclue ,o Pe. 
La Farge --·consequentemente. de
ve ser reiolvido por uma politfoa. 
nar,;0nal de amisade e justiça entre 
as ra.~as. O pro\Jlema tem solu<;ão, 
diga-se "' que se disser em contra.., 
rio: «o negro e o branco pÓdem tra. 
balhar juntos; em paz e harmoniat 

. onde quer qne se crie uma_ atmosfe. 
ra propicia de coopera{tlo p~cifica»~ 
Ao mgir aos eatolicos para que ell~ 
ca.'lecem este -lll(il\'.im~nto interracia\ 

. o Pe. La l<'arge advettJ, no enta·nto1 
que e,h;e trabalho exige a coopera,,:ãq • 
de todos os grupos. 

OURO CAUTF,J:.AS DO MONTE OE SOCORRO 
- JOIAS USADAS lf BRH.HANTF..S -
,Compro PRl!ando os mPlhnre., pre,:o~. 

Rua Alvares Pen(eado, 203, 
3." atidar - 'l'eL IM720 DEL M O:N A CO 
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FEDEKACÃO MARIANA FEMININA s· 
2 1 

.MATEUS 
. Palavras de D. 

da 
José às Filhas 
Arquidio,ese 

de Mari;-
Quando ·a Pulcstilia ei•a. ·.honrada. 

cQ111 a presença:visiv,;el: de Noso -Se.
uhor ,Jesus Cristo, vivia em ·Cafar
nagm, próspera cidade dás· margens 
do . lago Gen~sai·etb, um 'publicacio 
c.hamado Leví, , filho · de Alfeu, Sua . 
inteligencia, cultura e fórfuna tcr
lh.eciàru assegurado nma ,posição <le 
destaque ria ·cidade, se não fosse· a: 
profissão ·de publicano que efereia. 
De fato, essa. profissão, gue· consis-

1·am pelo mundo; 1'.!atcus dirigiu-se 
. para· a·. A'i·ablit é Per~ia·; ' 

SempTe fot de sumo prazer para:' 
·:nós todas ou·vir, a voz suave do nos,o 
Pastor, quando, cheia de conselhos 
e ensinamentos nos ifldicava a rota 
a segu.ir na vida ou mesmo quan,10, 
atarefado pelos trabalhos e projetos 
que sempre ocuparam o seu tempo, 
:vedia as· orações e sacriflcios de suas 
"caras ·.!filhas de Maria" para as em
presas· a que . se dedicava. 

Queremos hoje deixar aqui para 
todas, .. a lembrança de muitos conse
lhos dados pelo nosso caro Arcebis· 

. 1io . qÚando ainda Bispo Auxiliar e 
Dir13tor da 1•'. M. F., na .brilhante As· 
sembléia de Maio de 1937, no Teatro 
Municipal. 

" ... Atenção, 6 moças cristãs de 
São Paulo. Conspira-se hoje mais ao 
<1ue nuncl! contra a vossa juventude, 
Concientemente ou não, contra vós 
aliam-se tudo. A conjura materialista 
que · barra no campo da inteligên· 
eia a extensão dos horizontes, pro
cura ·circunscrever vosso ideal, vos' 
sos pensamentos, vossa atividade 
unicamente ao tempo, as cousas visí
veis e materiais, incl'ustando no vos· 
so esplrito essa funesta. mentalidade 
fatalista. Negando as realidades eter· 
11as e que existem para todos, mes
mo·· para·. os que nela não acred !tam, 
apontam-vos c9mó ideal supremo de 
-vida, o máximo de gõso ullado a um 
11li11imo de penas, canonizando-se a le· 
viandade como norma de proceder. 
· ?a1'a isto movimentam tudo. 

Arrancam-_vos d!cl casa para O ci
·· .n-cma mau orientado (não fato aqui 

<I<> que ,despudoradamente se apresen
tá. como mau e do qual não sô a con, 
ciência cristã mas vossa d1g111da:1e 
.de moças vos aú1staria/, onde con~
tantemeute, em ll\;ões de cada dia, de· 

,posit.,tm . no vosso espírito, artistica
·mente elàboradas, promessas errô, 
11ea:o das quais· aos ·poucos tirart:is us 
conclusões que o enredo da t1istória 
velou. E assim passivamente, as 

"idéi;1s materialistas vinculam vossas 
energias interiores, apagando na vos
.sa alma o tl'açado suave dos cami· 
·llho.s que levam à I•'é deixando em 
:;eu !ligar, rastrps tortuosos que apar
tam a alma. da leliz meta de seu des
tino"; 

", .. Moças de São Paulo! Uni-vos 
em. tôl'no de Cristo e sua Igreja, As 
vossas ·compant1eiras de~cout'iudas 
<lizeí·lhes que a fut111clade mio é ideal 
de vida para quem traz deutro de ~'i 
uma alma eterna; às que và.
gueiam vaidosas [)elas ruas, afirmai
lhes que nâo a;:; imitais por que.é um 
(:°rilne estiolas-se assim nesta ocio~i
.dadtl "divertida .qu;111do ha nos céus. 
um U1:,us · que nos· espera e na terr:i. 
irmãos que penam, sofrem e agu.ir· 
dum o calor de nossa caridade. Di
zei às que _zombam de vós que não 
são os chistes tJt1e formam a concíéu
cia de urna moça, mas um coração 
bom, afetuosamente _bom e. religioso. 
Uni-vos, moças de ·são Paulo, por 

·'C1·isto e ,pela Igreja". 
. ''.,;:,liu_nHmi_i, .vo::,sa inteligência 

brasileira para que 11elá vinguem: · e 
[rondejem os ideais de Cristo, à: cuja 
sombras os homens. pos.sam emergir 
de sua pequenez e crescer para ·a 
grandeza de Deus!" · 

"BOLSA DOM JOSÉ GASPAR DE· 
AFONSECA E SILVA" . 

Continua· com entusiasmo a cam• 
panha em prol da "Bolsa D. José 
Gaspar" oferta das Ftlhas de MaTia 
da Arquidiocese, _que .em reuµião. re·a
lizada em 29 de agosto, resolveram 
dar o ·nome de S. Exrila.- à "-Bolsa-•• 
que por iniciativa da F .. M. F. havia 
sido fundada em l.º de Maio de, 1943. 
Durante a semana -finda f9ram · rece
bidos os seguh1tes donativos: 

P. U. de :ilauto. Antôn:o do 'Pari, 
1.000,00; P. Ú. de Bela Vista, .... 
1.000,00; P. U. de. Saµtaiia, 500,0o; 
P. U. do Externato Sã9 José, 450,00; 
P. U. do Calvário, 300,00; :f'. •. U. Nos
sa Senhora do "Carmo da Aclimação, 
80,00; P. U. de Osaséo, 85,0Ó;. P. U. 
d, Vila Form'Osa, 67,00. · 

·Total recebido: CrS 9.271,20 
Os donativos, recebidos agora em 

memória de D. José, poderilo.·ser· en• 
caminhados por intermédio das Pias 
Uniões ou diret.amente · nà Sed~ 'da' 
F. tl. It. à Praça da Sé, 47 ,:-- 10.0 

andar - Sala 104. 

1 

1 APAHELHOS 
paraCIIÁ~CAFE 
modernos, elega.ntes, 
em dcseuhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
l'odem 11er u,l,Júiridos 
taritbém P-tfl. l U. paga• 
meut~., pelt1 --J~lu_r,o Suave.-.. 

·1;--

Jtua U <lc Maio, 80-90-S. Paulo 
llk-.--.-....... -~- .. ~ ........... -,-... ~~---·-•-""·; ,·--- ._ tANAM • 

' tia em percéber -os imJ.'.)ostos pelos 
romanos,. era odiosíssima a,os. 'judeus, 
pois lhés lembrà·rn sua·· depeudeIJcia 
a.os. gentios,' AI.cm disso, 'ordinaria
mente duros, avarentos, os publicar 
nos eram considçrad.9s como o tipo 
do pecador.' · 

Nosso Divino· Salrnilol' tinlia 
grande predileção pela, cidade de 
Cafaruaüin, .a ponto das· paginas sa
gl'adas chania'rein-11a .sult cidade. 

J<'oi · numà.. das. ·niuitas 'vezes cm 
q ne aí esteve, qne o Senho1~ «tendo 
\'isto um publicano chamado Lcví; 

, seu ta do no teloni:o, disse-lhe:· Se
gué-me. E deixa1Ído tudo, ele ·se le
vantou. e ·o seguiu». 

E' coni.,estas·_poucas palavras que 
o Evangeiísta. S .. Lu.eas relata a ad
-mira rel c.onversão, claijuele· que veio 
a ser o gi'an,de· .Áposfolci e Eváng·e~. 
:ista S. J:lfatcus. 

Repercutiudolomsamente nosff. UU. a noticia : ~1,:,r~; ]~~~A,1:,,;, 1:: 
J rt "d ·a ] ,,·.G - 'd -Af . s·1 -Daí por diante, l\íateus foi Úm dos na mo e e • ose aspar e . onseca e 1 ,va ~~s~~:11:~-~~!\~i;!s: :~=~:~.u ª Nos-

. LO-.". o apó• a Asce· nrão· e ·ª. yj_ nda O Exmo. Revmo. Mons. John Mark através ele seus olhos escuros, e se -~ ~ , 
Gannon, Bispo de Erie, e qilé esteve m·guia nobremente no centro .d~uilo, do Divino E~pirito · Santo,. pregou 
no Bl'asi-1, em setembro' de 1942, ·re- que ,.constituía. seu' portentaso triun- S. -Mateus a Boa· Nova uns· pro.vin-
presentando o Episcopado America- fo espiritual: :rodeavám-no 600.-000 cias da Palestinn, tendo· tido a feli- · 
no no Congresso Éucarístlco .. de São homens que aclamavam à ·Jesus-. Cris- cidade e ·-a gloria de sofrer muitas 
Paulo, escreveu para o ·"N.é.w._c; to ... Tal foi o quadro que se fixou· injurias l~or-causa.da Fó, 
News Service", um magnifico artigo em minha memória e em meu cora- · · · 

· ·, Por ol'dem .cronolo00-ica, .. f_ói esta sobre Dom José, do qual transcreve- ção, jamais o esquecérei. O ,Pastor , 
mos alguns trechos. de SãJ Paulo havia conseguido·para AposJólo o Pl'.imciro, .ª escrevcr. 1:um 

.. Se vivesse ta.11tos anos 'quantos Jesus Cristo,. um tr_iunfo; que mesmo evangelho. Destinou-o, como se .de- . 
Matusàlem, Jamais esqueceria a hon- 9s a,njos. uníssonos com -as criátilras prcende. da· analise elo· textó, aos·· ju-
ra qae lia veis conterldo. ao ·.BJpisco- de Deus, contemplavam num ato de deus convert-idos. ]'ói escrito em lin• 
pado Norte Ame1:lcano, . permitinclo t·éverência ao Eterno, regozijaurlo·se gÚa_ ai•àmafea,., anJes- da_ dispersão 
que seja eu·o escolhido· para ceie- péla,gloríflcação de uma naçíio ca- dos Apostol-0s/pclo·~no 40:dc nossa 
brar esta Missa da meia-noite".: tais túlica. era, conforme · Sánto . Irineu. · ·· 
foram as palavras coin que me dirigi'- · O Congresso . Eucarístico· ele São · · · 

- · · 'O .origiual .ar_. amaicô_· J'á uãô existe,· ao Arcebispo . Dom Jos$ Gaspar Paulo teve lugar em_ seten)bro,. On· 
de Afonscca· e Silva na noite de· eri- tem, o Arcebispo e se.u. seel'etáriQ, i·e,$ta11do-íios .:lpeu:is .a tradução 
cerramento do IV .. Con.gresso ·Euca- pereceram 011111. desastre de aviação. grega ... , 
rlstico Nacional.de São Paulo. Ele ·se quando voavam·sohre o Rio de. Ja. Dos .. quatro animais simbolicos· c1a 
limitou a oferecer•me · seu binóculo ne!ro. Ao apagar-se, a luz ·nos· olhos visão. de gzequiel - no~ 'quais, 'des~ 
para que me extaziasse, conteh1plan- daquele que· ·foi ·111etl'opolita de' São· . de ·.os pri.ntefros seculos, se tem ré~ 

Na -cidade de 111.ii'men~, o~ pagãos 
prenderam-no e arranéáram-lhe os 
olhos. Aguardava nq carcere o . d_ia 
ein que seriã,sa.crificado ,aos íJolos,' 
quando Deus Nosso Senhor íoi, ser
vido, de ·enviár-lhe um Anjo qne lhe 
dévolvcu a visfa e· o libel'tou -da pri-

. si\o. Seguiu então o Sautp para a 
E ti opia. . 

Lá' chcg"ado, teve . que, lutar com. 
dois poderosos fcitiéeiros,. que ven~ 
ccu ,pela força de seus argumentos 
é dos· milagr'Cs · que fez. ·conseguiu · 
assim 'qué o povo aceitasse: a Reli
gião, <lo Divino Crucificado. 

,Por· intcrmcdio elo eunuco da ·rai
nha Cándace, o qual havia ahra~ado 
a..verrladéira Fé e recebido o·.batismó 
das mlos de· S. :Filipe,, . S. .i\fateus 
pode entrar no · palacio real. 

i\Iori'eu nessa · ocasião ·o herdeíro. 
' do · trono e · São Mateus re:10 re1i
·suscitar; o rei,. em sinal :M gratidão 
quiz quo o Apostolo fosse adorado 
conio ·u1ú Deus. 

O Santo porem esclareceu-os coin, 
estas palâvras: «Eu não· sou Deus, 

· coino. julgais que 'seja; masiservo .de· 
· Jésns C1·isfo~ Filho de Peus· vh·o; 
foi em se~· nomé que ·ússusoitej, o' 
i'ilho ele vosso rei; foi, ,Ele, .4u(t' me 
enviou·· a yós, para v_os pregàr Sua."· 
cloutt-ina .e yós trazer Su11 gra~à é 
salvação», · 

, Graça~ ao grand,e .A.posfoló, a 
. Igrcjá- da' Etiopia ~liegou _a· ser 'Uma 

. elas mais, ,florescentes da. epoéa, O 
rei Eglpo e ,sua· familia· er.á111 :cris~. 
tãos Jei·vor'õsissimos., .A. . princesa 
mais velha., . Ifig~niá, fez votó per
pétuo de virginqade, ~-º que foi jmi~ 
tada por muitas das .. filhas. ·das: prin• 
cipàis fa1nilias do . reiµo, 

O.· sucessor 'de Egipo,-Hirtaco, in
felizmente, longe de ter .as virtudes 
de seu ànteccssor,' t\ra u1n texriv_el ti
l'.ano. 'l'enclo S. Mateus. contiai:iaqo 
seus planos ele. se· ·casar é_om Ifiges 
Ilia,: este impio n1onàrca cometeu o 
·borrot'oso- saáilegio de fazer assas
sinar o Sa1Íto· Bispo, enquanto ,este 

0celebi'ava a Santa Missa. 
o" corpo do glorioso mattirfoi du-

'l'ante wuitq tempo venerado !la CÍl.• 
pi tal -da Etiopia, até que, em 930, foi 
ti;ansportado para Salérno;• 'on_de ,até 
lioje é festejado como Pa<lroeiró: <la 
D.iocese. 

--o-
elo uma prnllidão de tnals _de 600.000 :Paulo. apaga.se tambem uma esilé·. _.conheçido 0~ quatro E\·angelistas _:. 
pessoas, reui1ldas s·ob. suas ordens nas rança imensa. e uma. certíssima pro- Comemoí·àm-se nesta scmâr,a, 
praças e aveu!dà.a de sua grande.cida· · messa para a Igreja no. Bras~I. •. " 8• Mateits é· i"epresentado pelo· ·.de '. . C!rnforme 'o Calendii,1·io Liturgico 
de; para -rec·eber o Corp'o e·· o Sangue ================ rosto de , homórn, porque o primeir6 Ron1ano; os seguintes ,S'ant-os: 
de Nosso ama11tlssin10 Senbot'. , E,·angelho :eo111eça_ pela genealogia s. Ja.nua.rfo'.e seus cornpiuilieiros 

Duzentos Hacerdotes, acompanba< 1 O O O C A O L · t C O de Nosso Senhor Jêsils 'Cristo. · (l9 de setembro); 'iem<Poúuoles,· 
dos por acolitos, levando aiubulàs · · · · · · 

.de grande tamanho,. deixaram o altar . d -.e Y e :6 r º· * lia C_a.mpanha, di~ 'CL Mli.1•tii-iologio 
Ul0IIUmento logo depois-. de me_h1.-n.ol•, ,. (, J<j (; ( Ü .·, J o " . . " : -~, >Ir , •• Romano,· ll.. festa dos- saritos Marti-
te, movidos, por .um desejo Cervoroso _N · U . Quando . º"' ;Apostc;ilo:s_ se espaTha- . 1·es Ja11.uario, Bispo de Benevento e 
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D ECORAIIVAS 
Apresentamos belíssima coleção de yasos, 

anfor~s, pratos .. de .. párede, fruteiras, cen-= 
tros · de mesa e cinzeiros · em .formas 

· ornamentat Qriginais. de. sugestivo. efeito 

. S~ceisora de M~PI~ STORES 

;1' Lembre-se que do esforco coletivo de~ 
pend,e a 'vitória. Adquira· bo~us, de guerra. 

-

A P R O .V ll E N. C J l 
'' ··· · , :cóm;:offd.iÚ,tlS.'..íté ,l!risto que são· divi-
r,·;.,.(_ --·~:tb··_,_·,.;c; ·_;~.-, ..,.,_. ----->_----;t"'"."'~"'r. .. ,·.~-~~9-.,-r,- .-é •. ,.. ,._. ,:<., ·.--' . ; . ". ;.;..;. .• ' , 

1}\',f1~''' ''l''' .nos -~2,.t!llllCllc,mo;re111. Sant1hca1. polo,, 
vo~soJar;'cóm à piedade de vqssa vi
-'da;, sobrenaturnliza1 · vossas açõ.és com 
·o espírito· da (é, dignificai vossa pro
. tissào com vossa conduta exempJ_ar 
e moralizai vossos divertimentos com 
a alegria e a nrndestia cristã: ,Neste 
século de l'evolt.as e negações. passai· 
pela vida pondo em cada alma t1ma. 
centelha de v1:,rctade e em cada cora
cáo uma gota de a~nor ! " 

de ,unir intí1naQ1CUte todQS o~ ·bmll@P! "" fü ' ,', , ~- '. ':. '· ,, - '. ' ~: F., . seus companheiros, que" ap6S' te1·em 

·i~;~~ªm~:~ii~~~:f ~fü. JUVitiiCMA ,. CATOOf A ~~~i~~~:i:Zii~~~· . 
teu aços, ti rn ta andares ma Is ao· ai- ·" · • , · ]'· d · ... · · h · , ·. · · 

e,-_, "''f: ·-· .::0':·-~-' \ ~-;,. ', :;: .. -':.:·-~:i~., .. : :;.: ';: -;~,\/:.,11,; ,;Ú\;1:-i ~r ;.-~.f~i;_;. ._-' .. :~,i>~-~Jtr.i}~:. ·, __ •; ;'·;-,,~.~~~.;:'f l):·-;:.if;:.~f;i{.,Z·?}J~:)t(il 
DtCIMO· QUARTO í>OMiNGo:,DEPOIS, DE PENTECOSTES ' : · •.· ·::. 'l"'E't::c' . . . " .. •' ,; . -. '. . ··. . . . . . . . . - . ', ',. ;. -- ,, ,. 

sã~ :í;iii•:,; vr. 24-:3a· 

·Naquete. tempo,. disse' Je~us aos séus discipulc,s: Ninguem pode servií.- ;\ 
dois s,:mhpres, porque ou há de abçirreêe, a um é amar· a oúiro, :ou há de afei ... 
çoar-se a um_· é .desprezai· a outro'. Não _poçleis servir a· Deus e ao dinheiro, 
Por isso; vos digo: Não vos. dê cuida.do ó sustento da vida nem o ve~tido d~ 
corpo. Pois' não vale mais a vida. do que ci ~limento; e o !:Orpo mais do q~e o 
west~d~? Olhai para as aves'do céu;·Elas não 'semeiam, nem ceifam, nem aJ_un .. 
tam iios ~eleh-os; e vosso Pai celeste as alirnénta. Não sois vós m.ais do . qúEI 
elas?. Quem dentre vós, ·. com. totios 'os. seus :cuidados, póde acrescertu.ir um só 
,;-:ivado à· sua prop:i# ~statura? E quanto ao .vestido, porque vos inquietais?• Con.;, 
siderai' como crescem Ós lirios dos campos, que não ·-trabalham . nem fiam .E, 
no entanto, vos digo que. nem Sàlomão, ém todo o seu ·esplendor. s'e vestiu comCl 
um: deles .. .E, si Deus 'assim veste uma'herva do· campo ·que hoje existe e.ama
nhã i,erá lançacla no. forno, quanto. mais ·cuidado terá de vós, homens de pou~. 

ca lé?. Portanto não vos inquieteis dizendo: Qúé havemos de comer ou que. ha
vemos· de beber, ou com que havemos de nos vestir? Porque. os pagãos, se 
pr~ocupam com todas estas cousas, mas vosso Pai. celeste sabe que necessita~ 

.de tudo isto. Procurai, poisi primeiro que tudo o reino· de Deus e, a sua l\lS" 

. tiça, e tudo isto vos·. será dado d1, acrescimc;. · 

": . . Jovens' de minha terra! 'J'e, 
mos uma alma imortal e somos desti-
11auos para üeus. Passemos pela vida 
praticando o bem, o amor, o sac1'.ifi· 
cio, o desapego, levando para a Eter
iiidade, uma conciência cristã cons
truida' pelos nossos esforços. aliados 
a graça de Ueus. 

!\Ias passamos pela vida dentro !le 
uma Pátria. 

Parr ela.: o . nosso derradeiro pen• 
sarnento .. Af.irmaram por ai, qµe o 
Brnsil é um deserto de homens de 
ideais. · 

ó mo~a:;;_ de meu pais! FJsposa.s e 
· mães rie amlli.hii l<'erl.illzai com vos
sos rrahalhns ;, IJietla<le, esla krra 

'Á C":".:7.::.::.·-· .. __ ·, 

to ... Eu já bavia ficado deslumbl·a- · sepu_ ,a 0 , G9111; on~a. na ig-reJa 011• 
do em outros lugares da terr'a dean- CAMPANHA · :PRO' St:DE Arlol'àç:ão, p\ldllldo~Lhc ao, 1ncsmo . de se conserva mnrla. -seu sangue 
te de espetáculos religiosos. desta ' ·. '' ~- ,,.,:-:''·' " .. ,tenipo,, . .as· graças· "<le. que 'os· pov.os. ,üuma ,ampola 'de vidl'o. ··Quándo' se· 
lnctoie; todavia, devo confessar, ja· Folhillhas - Entre' os movimcn- . w~cessitain no m9mento -difícil que coloca a ampola perto do .craneo <les-
mais minha alma havia Vibrado cómo t.:i~ que 1rnuahnente. rcilliza- .. a, Ju-.,;_>·a humanidade atravessa. te santo Martir, o ·sangue se !iq'le-
vibrou na_quela ocasião, , deante de -vcntucle, l~cminina Católica· em •fa,. faz e borbulhá como se tivesse ;;,.. 
t
8
~0 mpara

1
vnhoi;a visão, na ,cldade de vor do' sua .séclc, Ocup'a o prürieiro EXCURSÃO -DA JOCF A STO. cabado ·.de" séi· de1·ramado». Vcja~se 

ª0° . auJo .. é .. G a· Af · lugar u. Campn)lhn das Folhinbàs, já ANDR:il uma notiCia mais norn1enorizàda om os aspar . e onseC'a e · · · · · ·. •· "' · · 
Silva, s·ustêndo sobre sua Cruz Pas- tradicional éntre sens membl'üs. clc.ste Psihipendo _milagre cru outro 
torai . 0 liinóculo, contemplava, c1a· Kcstc ano de _1943 a ,,Jnvcntude lau- KÓ 4.o-domingo, 26 ·de Se~timbro lugar desta folha. . . 
grande p\atafol'ma do .Altar. Monu~ ·çou as folhinhas. de bolsa, um ecmo -a JOC.E' _ 1~ealiza1·ã uma excursão a·· S. Eusta.quio· e seus c01upanhciros 
mento, como seus fiéis, de joel11os, ca1·11ct, elegánlc, dis~into, ·utiL Este Sto. André. (20 ·de, setembro): · Eustaquio ou 
receb_iam o Pão ?ºª fortes, debaixo tipo' de !'olhinhas tc,,e grltnde ·acej- Por· esta .oeasião as jocistas da · Placido ~ra ilnstre cm , Rbma por 
das !ron~osa~ arvores do P,arque, ·tução.· No entanto i,frcunstancias es·· · capital terão o prazer de a~sistii· o teu nascimento, si1a fortuna e seu 
nas avemdas e terraços da cidade· · · · 1 o· t · · ,· lt · l · • ·d · · .. · · · · · ·' debaixo dás estrela .. ' , 1 • peetuis cvarall} ·a ue ona a 'º ar compron11sso < e -suas ii:miis a Pas ,·alor,.m1htar, Geuer,al do. 1mperarlor 

· 
8

• · que na.que. a. a editai· 'as clwmacfos_ · folhinhas de roqnia de N_1ossa SL•i1h_o_.i·â d_o C_ al'mo, "' · · f' · · · d · ·· · d t ocasião, mais brilhan·tes· do que llllll• · . J. mJ:UIO.' 01. quernla O VIVO,,·· CD l'O 
ca pareciam resplandecer,. tocarlas parcele, 8t' lll saCÍ-ificar, porem a ar- ·bem comõ i1 · be11çãb da ba·n~eira. da· de um 1dolo, com•,sua esposa e seus 
por tão sublime espetáculo. o pre- te e 0· bom P:Oõto. JOCI•'· daquele -~etor; filhos, por niio· ter querido renifer 
claro· variio - com anenas_ 4:i anos · Entre o~ -~·iichrs que ot·uamér,ta- Estão· convi,;ladm:i' ·a. participarem ,ip-ac,:as aos· ídolo,. .por u

1
ma· \'Ítoria 

d.a idade -:- vigoroso, dotado de ges- '.rúo a nossa folhinha- do ·proxiiüo ano deste passeio' todas as. jcicistas que . , militar que o Senhor. Deus dos Exer-
to cavHlhe1rPsco. !rradiava feliclrlade destacani-se as igTc,ias de Roma nos · dtiYerão .cômpai:eéer 13 minutos an- , cilos lhe concedera, 

seus mais r·itorescós aspetos: Sta. fos de 7 hs,, iia. csta~ão da, Luz. O ' No dia 20 cÍe se.tembro ·se. faz .a 

lambem em EI Salvador causa inquietação 
o· proselitismo protestante · · 

11.Iai·ia l\Iaior cc.mo seu altardo.Pre- regresso sc1·á pel_o.frem das 17 hs.- · ,yigilia de s.·l\Jatetis; 
sepio onde se encontram as. reliqnias , ' ' · 
<le Belcm, s. Pe<lro, a chama<là Ba- ============:===::=;:;;:; S. ·Tomaz de. Vil;mova (22 r1e se. 
silica Vuiicaria edifieàda. sob1·e o O DIREITO INTERNACIONAL tembro): nasceu na Espanha, no 

aiitigo circo romano, cujo solo -se E ·o· c·A· e· ATER .''s··A· .. G.RAD·. o·. eecufo XV e. v~stiu c:l 'h~bito. elos E-r_emitas de Sa.nto Airnstinh_ b. Poi A_ ,. embebeu de sangue cristão, S. Pau- -
Jo .tora elos muros, aspetos ela. Ca- cebi.spo · ele Valença. A Sagrada Li~ 
'.pela. Sixti11a, ,S. '"Lourenço, danifica- ' ~ DE R, UMA t.urgia .celebra especialmente «sua 
'da em. parte pelos ultimas acôntt-· -insigne ()aridade para . cóm ps vo-

S. SALVADOR, agosto 2,3 (~C\ 
- o· scmana1·io ((Oriterio», desta 
capital, rcferc'-se à ação da «Arr.e· 
l'ican tlà plist llor;ie ,\lission So!'ie
ty», em 1<:J ::lalva<lor, e à crise pio .. 
vacada pi!la campanha protc;;tante 
na üiocese de Sant' Ana. 

Depois ele' elogiar us atividadfs 
culturais e econornicas <la cidade de 
Sant'Ana, e seu dinamismo c:01110 

«triunfo rlo espírito em meio do 
pragmatismo reinante»,· ((Cnterioi, 
Ionnuhi nm anhelo: 

«Oxalá, esla irracliac,ito rle dina
mismo continue iln;;iinando com 
scuá fulgores benefico~ as 1·ot ~s do 

· país, e ·possa sobre ludo dissipar· o 
,mico horizonte sombrio, que Ye· 
mo, erguer-se naqnelas regiões. l{e-· 
ferimo-nos à crise da virfo cri.•tií, 
que ameaça a toda a Di0cesP Sun
tanense. Cl'ise prnvocada pela 111, 

tensa enmpanha protcstan!e que ali 
·se desenvolve, e · pel8. fal[ a rle sa
cerrlotes. É sabido que o protestan
tismo encontl'ou em nosso ocidente 
um cdíma f)l'Opieio. As estatistícas 
que temos à vi;;l,a são muito signi
ficalivas, porem <lremos que a reali
dade o é muito mais. A ~Anierir·an 
Baptist !fome llfissinn Society», qne 
tem pastores Pm rloze po,·on~f,cs rla 
Rcirnblica, poz cinco desl Ps em ci
dades da Dio«~se rle San!.' A1111. Cou
ta, na- mesma cidade, ('Qm um bem 
nioµ'tado Cnle!<io llatista, frequen. 
tado por 250 alunos, e projeta esta
belecn, ainrl.11, na mesma cida,le uma 
grnnrlo «High .·. School» com inlerua
to mixslo, para cuja é9nst.rl1~ão fi. 
~21lJ> :9r!iàui_ç.1H9' de l/0.00Q gQl!!i·e~. 

L'ltinrnmcntc, falou-se famhem <'la 
const1·uc;úo de um grande hospital 
em Cbalehuapa, sustentado por me
<licos norte-americanos. Po1·em, re
petimos que a. realidade é ainda mtlis 
sombi·ia. Vales inteiros 11a~ verteu. 
tes rio Vu lciíó ri« Saut,' Ana- .,-, sc
g·undo .nos infonimm '- .per,leram a 
fé de nossos. pais. E 'para conter 
esse dcsmol'onamento ·elo·, mais vene
rado rle nossos tesouros, não !ia clero 
catolico .. ,~ · 

Conclue «Criforio», citando .estn
tisticas que demonstram ·que· cm 
dita Dioce_se ha um· .sa<Ícrdote' para 
15 mil· habitantes. «Oxalá - exor
ta - que o dinamismo santeanen
se possa resolver, e com urgcnciu, 
esse tremendo problema .. :» . 

Precisa de impressos? 
Oficinas gráficas do 
LEGiONARlO S. A. 

Rua do Seminario, · 199 

cimentos ela presente · guerra ele. CIDADE DO VATICANO, SETEM<· _bres». "· ~J. 
No rev_ erso às necessarias exlana- · B:itO 3 (NC) - Ao i-eferir~s. à, ca.rta No mesmo dia se rz memoria de: 

que. Sua Santidade o Papa Pio .XII en_- h . ' "Ôcs para melhor compreensâ·o··'-.'o · S. Mauricio e seus compan e1ros: ' " . vlou a 20 de .. Julho ao Seu Vigario ,em 
cliche em apreço:· Roina, 0 Em. cardeal. Marchetti-Salvag- constituíam a celebre e gloriósa le-

É <le se e;;perur que não·só os .giàni, "L'Ossei:vatore Roma1~0'; sub-linha gião tebaica que, depois <le ser ter 
l . t' d J · t 1· que· o.-càra.ter •a"'_rado de ·aoma. com __ o i_lust_rarlo pelo valor guerreir_ o, fo_i mem )J'OS a 1vos; a uven UC é como ~ "' 

todos aq~ieles qi.ie se it1teressam por ,cidade santa 'para.,mllhões, de católicos mal'tirizada jtt)i· crusa de suá fideli
lH_]tiilo ·que é ut.il e bélo :.... r_lêm .0 'de todas as raças e·de· todas as regiões.'· dade a Nosso Senhor, em 297, em 

do mundo,· não só ê um. tàto historico, A · h ·J· S 11 ,• • • ('Va 
Seu cl~d<ii(!o _apoio a esta •~ampanha, . gaunum,- · o e . >>_J.aunc10 , • 

,. v Senão que publicamente foi. rêconhecid0 1 ' ) 
Difundindo a folhinha da ,J uven- por documentos internacionais. ais 1 • 

·. tude,• repleta de sãos ensinamcutos "L'Osservatcire" cita, .. a. respeito, 0 S. Lino (23 de selemb1;0): suee-
atra\'c3 de piedosas frases, ·entre- artigo 1.0 da Concordata· de 1929, ent1·e deu imecliatan1ente a S. Ped1·0. 110 
meiadas em seu calendarió, csta1;c- a _Santa ·l'lé e a Itaíia., .que diz: "Por ra- govern.o ela S; lgr_eja. _Foi martir-iza,' 

:mos fazendo otimo Apostolado por zão dei cara.ter sagrado da Cidade Eter- do e sepultado· no .:Vaticaqo, perto 
cNto muito agradavel a Deus, Nos- na, Sé Episcópal do Sobe1·anó Pontüi- _do Príncipe dos Apostoles. 

S h · _' cc, centro do ·orbe católiéo .e meta ·de . _~rc•le di'a,~t·az-s·e· me' niot·i·a dn .,·,, 
so ' en or. péregr!no11, · o ·governo .da Ítalia tómarã "' ~ " 

MANHÃ DE RJ~:COLHIMENTO todru; . as precauçôel, necessarias para ~anta. Tecla.: foi. batisada potó S. 
prevenir que em Roma. não ocorra quan- Paulo,. em Iconnim· '(A'sia Menor) e, 

llcaliza-sé hoje, das 7,30 às 11,30 
hs. a habitual manhã de l"orma~ã·o 
para me.rubros da J uvcnlude, na Ca.-

. pela elas Servas do 1::,, S. Sacfomen
to, à rua dá dtoria. As prat\cas se-
1·ão. feitas · pelo ltevino. Sr Cônego 

·D/ l\Ianocl Cot·rca de l\lacedo 

to pode .. contrariar este carater sagra- . senrlo virgem, colheu a palma ,do 
do". · · martirio .· sob Nero. E' considerada 

O autor. do artigo elogia a leal .adesão. · pelos 'gregos a proto-mai;tir elo sexo 
. a este compromisso, demOill!trada pelos feminino. · 
. esforços. e declarações publicas, do âiual B . . v,_ M. da. Mercê (24 de setem• 
.,governo da. Italia. que proclamou· Roma 
".cidade aberta''., :O àrtlgo lembra que O bro): Nossa Senhora apareceu no 
cara.ter especiai. de Roma fÕi legitima~ seC/tJo · XIII a S, Pedl'o · Nalasco, S. 

Logo após· .a Ben~ão com o S, ·s.. menté coníirniado pela. expressão uni- Raimundo de. Penafortc. e Ti11go, rei 
· Sncramento terá Jogar à relrn:ão versai de simpatia e dôr que proveio de Aragão, para lhes sugerir. que 

me11sal :da .JTC . presidida pelo . Ae' todo o mundo imediatamente depois · fundassem u_m insti.tuto, religioso 

CONFEDERAP._A-0 CATOLICA Revmo. Sr. Assi~ten_te (}c1'al da A~ão .. de Roma ter sido -bombardeada. . cqm ó fim ,a~ libertar os, cristãos 
'J Cat6lica,' Cônego Dr. A11ton10 de I Observa, alem disso, que mesmo que "elo jugodos sarracenos. Ein 10 :de 

Soh a pre~iclencía .d~ f{evmo. Co- Ua~tro .i\laycr. a. concordatá de 1929 seja de na.turéza ag\)sto .de 1218, o 1·ei 'l'iago decretou 
nego Dr. A nli:mio tle Castro Maycr, - privada, entre· a· santa . Sé e a rtalia, · o estab~lecimento da Ord~m Real, 
Assistente Geral da Ação Catolica, HORA SANTA COLETIVA 1~0- entanto. estã· Inseparavelmente uni• Militar e· Religiosa. de-Nossa Senho-
realiza-se, ho.je, · às 15 horas, no Sa- _eia. ão atual tratado cie Latrão, que. foi rn rla ·Mercê,. e concedeu a seu~ mem-
liio Nobre dq Curia. Metropolitann, Hoje, elas 14,30 hs. às lõ,30 hs. hros o pl'ev\Íegio de 'usar sobre. o 
a reunião 'mensal da Confederação a Juventude .1!'.eminina. Católiea es- -::omunlcaci~ onc1aimente ~)ogó reconh~- peito as armas reais, A maior parte 
C11toliea, seeão feminina. As ·presi- tará reunida ~11. Igreja de 8ta. lfi. · cldo pelaa nações do inund0· Assim, pois, d~les críún cavaleiros e, · enquaat~ 
dentes que não pudereli1 comparec;e1;, genia, !)éde d~ Adoração 'Pe1·petua éonclue · o artigo, 0 cariter especial· de os Clerigos recitavam o .Oficio· Di• 
deverão fazer-se l'epresentig P.Qr ll~ . para render a Nosso Senhor Jesu~ Rom~ tem !u~da~cn\;9 ·,na lej -'lutei;~ vino,· eles vigiavam as êo~t!!~ ! li• 

:ni:cmbro·da Diretoria, , ; -Cl'istQ êCY. p~itg -~~ ·'~ciºll~~- · ·· · ,:~~1ª_va~1 o~. ~~~iQ~;il'?s~, --~~ 
. , - ;' ' ' 

COMENTARIO 

-Narlà- mais pêrnicioso ;'do que vi-
. vt,:, ê111 ilusões. · N acla entretanto 

mais comúm eiltre os ,h.omens: .As
sim' a atividade febdl, a que geral• 
me~te se· entrega' a· humanidade, na 
'!~imquista de posições ou bem estar, 
leva~11oi;.,:a : crer qué séu .destino se 
enclausura · denti:o dos !ímites, do 

. tempo. .. _ 
· São os servidores 'do Dcms. elo di
nheiro, Ós fieis. de Mamon · a cuja 

' soberania tudo ·se i!a!'lrifica: traba
lhos, s()frimentos, praze~es, a pro
pria· vida, l\Ias não-,é s6 a avareza 
que assim tÍl'àniza ô ._homem e fáalo 
esquecei:. sua -vida_ et~rna. Há, mui
tas ou~ras preoeupa~ões que de tal 
maneira absorvem · os ·cuidados,. hu
manos, de ta) sorte os domin~m que 
·;iá . v[vem OS: -homens circimsciritos· . 
às estreitezas d6s, li'mites· elo tempo. 
, Tudo isso .é viver de, ih1sões. 

· Creado. para ·. a Eternidade, tem 
o homem· a porção '<le sua e:xistencia 
que se passa· no tempq condieionarla 
à vida futura que se esten,derá pe
los· secmlos sem fim. Os' anos·, terre-. 
110,i são- meio par/l. a· consecução do 

. Reino dps céns â que· o Senhor o 
destinou. 

Eís, pois, que não convem ao ho
mem, não é proprio· de cristãos cató- · 
!ieos que crêem eni 'Deus, não é pro
prio . de filhos do Pai Celeste, afa-

. nar-se sofregamente por tudo quan. 
to se av~pora no evolar dos. tem• 
pos. 

O liomem . nasceu para a Eterni~ 
dade. Tenha, pois, semp1·e deante. 

. dos ·olhós · este seu destino eterno, 
- Fa1:a .com· que' ele· informe, toda sua 

atividade. Só assim poderá dar à sua. 
;vida uma orientação una, org-ani
ea e segura. ·No que concé.rne às cou
sas Õ& terra, trate-as em ordem · à 
Eternidade. Cuide -delas sem esforc::o 
excessivo, exau~tivo, a.bs~rvente. Li. 
mite-se ao cumprimento do que suas 
possibilidades permitirem, sem tia
mai~ esquecer o ·«quantum> q~o-- devo 
ao apostolidQ §l)l · Qfil),eficfo d~ §ey§ 
ii;mãos.1 · · 

·., .- .. :. 

Não terna. lhe venha a faltar o ne .. 
cessaria. 'Confie à Providencia, Elà 
que veste tão magnificamente a~ 
avezinhas cio. campo, 'Cuidará 110~ 

seus designios amorosos, tenha o ho1 

mem o ·que melhor lhe condisser à; 
· sua sa.ntifiea!!ãO, · ·' . 
. · Como fecho fique este pensamcut~ 
elo Pe. · Chaussade · sol11;e a Pi·ovi• . 
<lencia.: «O momento presente· é CO-o 

mo· o einbaixador que declara a ot• 
dem· de Deus. Toda a nossa sabedo. 
ria está em conhecer esta ordem dcj 
momento que ·passa.» 

Reuniu-se . em Fulda a conte. · 
rencia · do-Episcopado Alemão 

(N C) - A Conferencia da Hierar"I 
: quia Católica da Alemanha, que se reu .. 
· ntu recentemente ém Fulda, nomeou .seu 
presideÍlte par!!, o -proximo ano· S •. Em. o 
cardeal. Adolfo Bertram, . Arcebispo de 
Breslau. Assim .se depreende de uma no• 
t!c!a. de um periodico ·sulço,. que colhe~ 
o informe de fontes alemãs. 

Informa-se tambem que. °'- Exmo. t!I 
Rev!Ilo. Móns. Conradçi von Preyslng~ 
Bispo de Berlim, foi escolhido para vice .. 
presidente da Conferenciá.. 

Até agora, somente se conhecem. uma$ 
vagas especulações a. respeito do· contéu• 
do da. Pasto1·al Coletiva que, -como. dei 
costume; se cliZ toi subscrita na éltada. 
conferenc;ia, 

A agãô dos c~tolicos dinaina~· 
queses 

Chegáram â. T.nglaterra noticias 'de 
qµe wn corpo pequeno, porem forte, de, 
catól!cos . dinamarqueses piirticipou da. 
"relõístencla. Pa&Siva" contra. o !nvasoit 
alemão. · Imp!rados pelo Exmo. Vigarta 
APosto]ico; o fafocjdo Blspó de BÍ-emer. 
os eatMicos n,ão somente coopera.ran:.i 
permanentemente . com outras organ!µ.
çõe., dinamarquesas, mas em muitoo ca,., 
sos auxiliaram ·a fugir do pá.is, fra,n.;j 
cese.,, lng'leses e outros . al!ados que, all 
ba.viam sido apa~Q~ ll:e1ª' i,n,v_a:;ãii !111~ 
aiil 11.ey em Mir~. . , · · · 

• .,,,,,,.,,, -:.,, .•• ' -,,',,-. v,'i. 



TE,lEGRAMAS DO R·IO 
. .• ! . 

N O T r,c I A .S M· 1 L l T A R E S 
ADIDO DE AEll,ONAUTICA ,EM 

BUENOS AIR,ES l;I. l\IO!',TEVIDÉU 
. RIO, (AS~PREE)S) -'-'. ; o,_ presidente 
d11 Republica ,.aSllinou• ,um - de.crel;o-lei; 
na Pasta da ·,Aeronáuhi::a.,: nolilélJ,Itdo o 
coronel aviador Luiz Leal Nettô. Reis, 
adido da. A!':ronautica .jm1to · à& Embai
:i.ada.s do· Brà.sil eni BJ-lenps,'Aires e 
Montevidéu :-.. -: ·. ··_, :·: · · 
CHAMADOS os ALUNO .100 2_.o. ANO 

po e;: J>-:'(),;ít; . _ .. 
RIO (ASAPRESS) •• co coroneJ Amc

_1·icano Freiré, coma:ndán:te.do _c. P. :ó;oR., 
expediu ord~ de chàma'clâ',i ,todéis os 
alunos do 2.o '.a1;1b, da .Câyâlaria; Infan
taria e _ Inténcl4~cja. . , ·: ' · _ · .. · · 
COMPANHIA/D~,. M:ETRAI,HADORAS 
. l\toTO&f.ZAl)~S J)A ;POLICIA 

.. MILlTAR· 
RIO (ASAP!l,ESS) · ~-o presidente da 

Repul:llica .assinou\im decreto.-lei, crian
·do a. Companhia de· Metralhadoras 'Mo
torizadas da Policiá:• Militar do Distrito 
Federal. · 
RE'VERSÃO no GÁL. CORDEIRO DE 

FARIAS AO SERVIÇO ATIVO 
RIO (ASAPRESS) - o presidente da 

:Republica assinou decreto na pasta da 
Guen-a, mandando 1·everter ao serviço 
ativo o generafde brigada Osvaldo Cor
deiro _de Fa.rias, visto ha.ver cessado o 
motivo -nor que. se achava agregado. 
RECEPÇÃO Á l.UISSiiO · PARAGUAIA 

RIO (ASAPRESS) ...,_ Revestiu-se de 
grande brilho a 1·ecepç_ão oferecida pelo 
ministro da. -Guerrà-. aos componentes da 
Missão Militar Paraguaia. -em visita -a 

,.esta. càpital. Durante o ato. foram en
tregues. ao general Machuca, ministro 
da Defesa-do Paraguai as condecoraçõ0 s 
da Ordem do Merito Militar do Brasil. 

Estiveram pr~sentes·, os. · senhores ge
nerais Pinto Guedes e Maurício Cardo
so, alem de a'ltas pa.tentes nacionais e 
estrangeiras. 

HABEAS-CORPUS RECUSADO 
UN ANli\1EMENTE 

RIO (ASAPRESS) --' o supremo TF!
bunal Militar· julgou o pedido de 1,abeas
corpus impetrado em favor do segundo
tenente Artur Stilies, a.cusa.do. com inais 
28 individuos, de ter-se posto em liga• 
ção com agentes ela nazismo, aliciando 
praça1v do a.o Regimento de Infantaria, 
onde servfa, para tomarem armas con
tra o Brasil sob a bandeic"a alemã- Os 
juizc.s ô.o Sµpremo Tribunal Militru·, 
unanimementç, negaram o pedido. 
I-EDIRAM TRANSFERENCIA PARA A 

. RESERVA . 
RIO (ASAPRESS) - Solicitaram 

_transferencla para a reserva. do Exerci
to, os. tenentes coroneis João Antonio 
Calvet. e Quirino Araujo Oliveii-a., inten
dentes;-,., 
O ;USO DE CONDECORAÇÕES NA 

l'tIARINIIA 
RIO (ASAPRESS) - o ministro da 

Marinha comunicou ao D!retor Geral do 
Pç~scal da Armada, que podem ser usa
das as condecorações dos países amigos 
e as medalhas na.cionais, e que nas so
lenidades especiais os oficiais da Arma
da podetão usar fardão e casaca, 

CORONEL JUAREZ TAVORA' 
RIO (ASAPRESS) - O presidente da 

Republica assinou um decreto-lei,· na 
Pasta da Guen-a. exonerando das fun~ -
ções de adido militar junto à Embaix_acla 
do Brasil no Chile, o coronel Juàrez 
Naschnento Ta vara · e nomeando para. 
substitui-lo o tenente~coronel Dja.lma 
Dias Ribeiro. · 
CONDECORADO O GENERAL JOSÊ:. 

PESSOA 
RIO ( ASAPRESS) - O gmeral Ma

chuca entregou ao general ..:...osé Pé.s~ 
soa.. inspetor da cavalar:a. cio Exercito, 
a Comenda da Ordem do Mcrito do P,a_
raguai. 

N·O T AS· E e o N o M· I e A ,S 
AS . l'ÓSSIBILIDADl!:S ECONOMICO

INDUS'l'RIÀÍS ·DO .. BRASIL 
RIO (ASAPRESS)' - Encontra-se 

:ne.sta_ capital, o-sr. Harry Smith, diretor· 
de uma 'das mais importantes organiza
ções. industriais dos Estados Unido:s. Sua 
viagem, ao nosso páís, segundo entrevis
t:~' concedida à. imprensa.. é mai.~ uma 
:prova do interesse que o Brasil desper
ta . atualmente · em todos os setores da 
Vida.' norte-ame1·ica.na. desviando para 
a.s nossas enormes poSllibilidades naturais 
e economicas' a atenção dos magnatas 
d.-, industria que não confiam . mais nas 
garantias que ·o velho mm,do oferecia, 
para, colbcàção e deseilvolvimento de seus 
c:ipitals. . . 

O .SI\ Harry Smith disse em sua en
trevista que sua ffrma possuía fabricas 
~ filiais eln todas as 'principais nações 
<lo mm1do e, na Europa. eram bem gran
des seus negocios. "Conheço portanto 
"".'" prosseguiu o sr .Harry - de experien
cia 'p,opria as Possibilidades economicas 
de todas as naçõei: daquele continente. 
Durante longos anos · viajei constanlc
?nente pela. Alemanha, ltalia., França, 
Dinamarca. Suecia.. Noruega. Bulgaria, 
Eumania. etc., e posso afirmar que o 
:Brasil supera .todas-. elas cnino alvo da 

. conflànça · dos grandes u;rlustrials. dese-
joso:; de encontrar novo campo de aç,;o 

Para. a pergunta: Qua.l o pais de 
para. o desdobramento de sua.s ativ'.dacles. 
1naio futuro, no momento, só ha. uma 
1·esposta: - é o Brasil. O entrcvi'stado 
cli,s.5e ainda estar estud_anrlo. a possibi
lidade de insta.lar no Brasil um estalx

-~écimento. para a fabricação de maq1J'
nas ae todos os generos e eqµ1pamento 
.éçmple.to :·p:i,ra as,._mi,_~ variadas explo~ 
·l'.ac~-~,, tnd\mtrla1s; ;':'Uma !IM:- especisl_i~ 
d.ades da 'fil'm1i'de ·que'sou·dii:etor. d~ 
·o--sr. Harl'Y.' é_a produção de ltlaQU'nis
Jiios '.'era. aprové!ta.mento industrial da 
bor:.ar'--- desde sua utilização como ma
,terü•. P'. ;,, .. ,. <tté·_seu aproveitamento final 
como· 1, .. ,•,Jai:ll. manu;Pturado. E final!

, zi.nctó' ,-,:a· entr<:1iista afirmou: "como 
•-cu, muito.1 ·outros. ind11strias já traça
·ra.m·seus nlanos de ação no Brasil. dion
.te da. · certeza absoluta: de exito para 
·,todos· aqueles que queiram. colabora.r llc
nestamente para solidifkar ,a nrospcri
dade inve,la.vel do Brasil". _ T<'nninnu 
agradecendo. os Jornalistas terem c'a-

. do a OPOrtunidade · d<> poder m3 nif.,sta,r 
o seu pensamento e admirar.ão p~lo Brn
·:Sil, nação feliz e generosa que ele tanto 
-admira. 
FIXADO · J::1\'1 CINCO CRUZEIROS O 
PRECO · DA CAIXA DE LARAN.lAS 

RIO .(ASAPRESS) - A Comi0 são 
:E:itecutíva .de .Frutas, fixou em cinco 

· cruzeiros ·o preço -da. caixa de laranja, 

RP~nião dos Conselhos 
Administrativos 

RIO, (AS.\PRESS) - o _Wnistrn ela 
~'Justiça nss(nou unia porta ria con \·o· 
cándo par:a o, dia 10 ~lo No,·c:111l1ro. 
urna. r€união dos. Consfi1ho:--; Admit11::; .. 

. ttiath·oS' dos Est'àclos, nesta Ca }Jl La J. 

Ser nazista . . . 
RIO, , (.-\SAPHESS) - O ·cons~!hO 

l!.eg-io_nal de rr1·abaJhn acaba <.le prof<'· 
1·ir iml)o.rrante acordam num l)rocc~
So de recisão de <'Ontrato tlC'\ trallaltio, 
nos seguinte~ ter111os: - . "Ser nazis.-

. ta .é impedhnento e constitu0 falt:t 
g·rave capaz de õctertn_innr H re-t•if.ão 
de contrato de ·empregado estavcl, 

. n~s tern10s da· l~t 62, artig-o i)9 ", 

Trocas de prisioneiros 
RIO, . ( .\SAPRESS) ·_ Aportou ,1.,, 

17 nesta. capital, o navio sué(,o "Gn
psholtn" uroced'e1ite. dos Estados Ln!

. do's corn destino a. Africa portusuc~a. 
-1'Iais un1~ .,·ez aquele navio conduz 

ja.poneses. que serão. tro<.:ados por c1,_ 

<1adãos no·1·t~-àmcricanos. Desta vez 
a transladação levando Í1iponicos. 
trata~á tambem ele cli11lomatas chile
nos· e de cidadãos· da- n1esma nacio
llá-1idade Que :se encontrava.m e,·en
t ualmente no .lapão. Ka. c>tpital ela 
.r..epublica, emba rcarâo eHplonw.h1 s 
niponJcos, _,que deixara111 o Chile e 
numero.so~ cida.dãos japonest:s vindo~ 
<lo Urug·aiu, hem con10_ muitos outros 
(tue encontràvam-se no fliô e em :::5. 
PàU.lo, ag-uarçlan<lo t'êtorno por se-

. rom considerados indesejavelg no 
l?rasil. O "GrJpsh.olm'• · <1.ever..í.. l)ro~::::c .. 
guir- vias-en1 no pro..xhno doming·o. 

Criados mais cinco 
torio~. ietleràis li 

terri" 

!::IO,. (ASAPRESS) - ·o· 1-'resi<lcntc 
<la Republica. assinou .um '.clecrelo 1e1, 
c·riind,o, coroo 'P'arte <lesmembrada dos 
l~stados no Pará. Amazona~. 1\IB to 
Grosso, ·Parana. o Santa: Catarina, os 
•rerr!torfos Federais do . Amapá, Hio 
:Branco, Guaporé, .Ponta Pornm e l<'<'•~ 
elo Igu8.sStl. O decreto a.penas -e~t.ipu
]a. os limites e declara q110 p;u;s:--tn1 
JJat·a o do·iuinio da Uniã(') os ben~ que, 
pertencendo aos Estados ou munl
,cipios, na foi-1na- da Constituição e 
'dás leis em vigor, se· acham situados 
DOS' territoriós· flelimitadoS ·nas nov;1s 

·''clrcunscrlçõ·es. De acordo- com ó ar· 
· 'tigo 3.o· 'do re-fel'ido decreto, a admi
. nistração dos· territorlos federais ser~ 
regulada por lei especial. O eleereto 
~ei, asslna'cto · d!a _13,, entrará e11J _,;,;
.i.~P. -;;omen,t~ 01-ª, l.Q ti~ .0.l!tYb.!'l.>s · 

nas zonas de produção do Estado do ·Rio 
e no Distrito Federal, collüda:S e entre~ 
gues no POmar. A não observa.nela. des
sa resolução, será punida na forma da 
lei vigente, incorrendo os exportaqorcs 
que transgridirem essa· lei. na. pena.. do 
cancelamento do respectivo reg_!sto, 
alem da cassação das quotas de expor
tacão que lhes r01·em atribulda.s. 
MANTIDA A DETERMJNAÇii.0 SOBRE 

AUTOS-LOTAÇÃO 
RIO (ASAPRESS) - O Conselho Na~· 

cional do- Transito resol\'eu manter a 
supressiio de ta.tis no centl'O da .cidade, 
das 17 às 20 horas. 
RESGATE DE TITULOS .DO EMPRES• 

TIMO DE 1_921 
RIO (ASAPRESS) - Um recente.de• 

cr~to federa.! chama a resgate todos cs 
títulos em circulação, de cmprcstimos, 
emitidos em 7 de novembro de 1921 e 16 
de- novembro ele 1921. nos. valores totais 
de 5 milhões e 3 milhões d ecru~iroli 
respectivamente. Estes titulos · deixarão 
ele vencer juros a partir do ultimo dia 
do mês cm curso. 
l'OR ENQUANTO NÃO HAVERA 1\10~ 
Dil'ICAÇÃO NO RACJONAM_ENTO 

DE GAZOLINf\• 
mo <ASAPRESS) - o corortél João 

Carlos Barreto, pres!clcnte. do Conselho 
Nacional do Petroleo. concedeu üma · en• 
trcvista a um vespertino ,, diantando 
que. por enquanto. não sera !cita nennn
ma modificacão no racionamento, da 
l?awlina. Mais adiante acrescentou: 
"O qne posso dizer, desde já., é que não 
ha.ver6, solução d'? continuidade na ad
ministração . do Conselho Na.cional .elo 
Petroleo que agirá. sempra, de . aconlo 
com. os, demais orJrãos _que se Mh?,!11 in-· 
timamente liga.dos e, ·principalmente, 
cnn . a Coordenação da Mobtllzação 

. Economica e ,com o Instituto de Açucar 
e •AJcool. · 
i\1ISSAO 1!:CONOMICA l\lILI.TAR DA 

GUIANA HOLANDESA 
RIO (-ASAPRESS) ~ Viajando p~lo 

Clipper da. Panamerican, :regressou· . , .a, 
Paramaribo, depo:s de ter rea.l_izado con
vr,:·~açõe.s cn.m as autoridades brasUei
ras. a Missão Economica Militar da Guia.
n:i Holancl<'sa, integrada p~IOS srs. C!J.S~ 
rer cr;~toffell Uffeli~, Adrianus Leen
dert va 11 E::el e major Cornel!us Joha
nts Vink. 
T::>lJOS OS PRODUTOS FARMACEU
'l'ICOS INCIDEM NO IMPOSTO DE 

CONSUMO . 
RIO IASAPREJSS) -· O mlni.stro da 

Fa7,:nc\a, sr. Saurn Costa., escl2.receu, .em 
p~rte.ria. que !.ndos · os produtores far-
1ra.ceutlcos incidem no imposto de con• 
sumo. 

Greves previamente auto" 
rizadas 

l~IO. ( .. \i-.\.Pn~;SS) - Por Impor• 
tn.nt,:-. rl(crdo D.f':~itrndo p~lo Presiden .. 
t(~ da. HE~p.ublicu. ficii ~ujeito a prevla 
autoriZil.,r~ào (ln i\li1\ist1;rió <lo 'l1raba
lhn ,i Di~sid10 Coletivo de Trabalho 
011q11::i.nto perdnrar Q estado <1~ guerr:t 
:·:1 nn 1J1·;1sil. O ref1?.rido decreto rf'a .. 
firn,a. o propo~ito' <le :lument9 de sa-
1~.riu~ na.ra o co1nercio e industr.ia.. 

Denuncia contra 
De 

o 
Fiori 

Barão-

n1n. r.\S,\PlllsSSJ - Ao Ministro 
Barros Uarn·tu,· 1n·0sid<?nto <10 rJ'ribu .. 
1;i-d (h~ Sog-Üra-nr,~ Nacional, foi apre.:
:icnta.da, pelo ptàcuradOr Gilberto 
Goulart de Andra·de, dcnUncia contra, 
o Barão Oto Otorl no De !Cio ri Di Cro
m:t ni, italia110, c·0rit.ratn .. do, ·pelo lio• 
,·crno (lo 1.;stado de~ Sã.o Paulo; para 
tninblrar nula:;; da cadeira ele Gcolo
;.:-ia <.· Pctleo11tolo:o,;;ia .•. da· li''aculdact<;:. 
<le li'.i1osofia <laqucl0-· Estado. 

lhl ·rJc.•nuncia, consta que {) acusa .. 
do fa,zia pt·opng·an<ln-' fasci-Hta durnn
te ~tHtH pr_el~~;õcs d_idatica __ s, fug!tHlo 
r:.s~im do pros:rarna ele sua cittedra. 
i\úo sati.sfeito pass.ou a criticar os 
a.tos do g·9vern0 [Pclc.ral e elo ~stadu!'ll. 
ta.nl(I os r<::ft;rentes a politica exter 
na, e.orno às medidas de ,orclum inter .. 
na que, na -Cnpital handeirante, v·ü•a
,·am a seg·urançR· nacional. - C.ipitu- · 

, lado o 1.~ri,me, nn artig·o 3.0 e in<;isos: 
!l P 2.=i, <lo decreto lei 431, com a 
i1gravanto 1.lo artig·o 18 do mún110 rlt
ploma. les·al, está. o Bat·ão Ui Cropani 

_ su ieito n pris~o .dn dois a, cinco anos 
ti..lem_ 'do. pode_r: \'i1•, <lepoi:S- da. pen:\ 

·· cumpri<!n-', :~ ~er cx.J_1uls? ,i6. _ tor r_itorio 
na:cional, como indes·c-j;:"v1.}J: post6 · q'Ue 
não soube corrcsporícler - a acolhid*1 

<liSJ)P,rtsada pelo Governo rlo Estado 
de São Paulo. - Foi destgoaclC\ p°ar!l. 
jui,: o Dt·. Teorlo,·o P,wl1eco fJUE.' hoJe 
mcsmn .cncatninhou a Justiça. de. São 
Paulo precatoria a fim de ser o ·ac1._1 .. 
haclo citado ~ anrescntar testemunhas) 
se. elas existirem. 

Estagio de · aviailores .na 
R. A. F. 

RIO, (ASAPHl,SS) - Atendendo a 
utn co11vite fei.to petO Go,verno B1·it_a. 
nico, o. l\linis"trn ita Ae1•onautiva 1•e
so\ven designar, para visitarem· e es
tagiarem na Hoyn.l A 1.r Forc·e, os se
fruintes oficlals'a via dores da .F'orça 
:<\ere1t Brasileira: Coronel F'ablo de 
:3á Earp: cat1l tacs A'ronso ele · ii.raujo 
Costa e f·I<tmlet A~ambuja Estrela, 
,. o tenonte Reinaldo J oaQ.CiD! L'tib~i· 
ro ® ~a1·va._l,~Q f!!)l~./ · 

O novo territorio de 
lguassu' 

· R10 ,(ASAPRESJ- -'- O ves11er,tino 
o .. "GÍobou, divulg·a con1 desta.qu_C a 
~ntt'evi~t.a concedida pelo sr. l\lanoel 
ltl\Jas, Interventor d.o ·paranâ. "Asa
prcss', ·tocalizandci ,a. questão da Crea~ 
~ia do 'l'ercitorio do (g,uassú. ·o mes. 
1110. ve~perUno ou~iu o sr. C?,lli.tâó 

· J<'erna.1,d·o· lfloi•ês,. secretario do rnte
r.ior dó. PR-ranâ, a resÍ,Cito dos ru111Q• 

. res que houvera com a excep~â.o do 
Hio Grande do 8ul,, pois que todos._ os 
<lcmais Estados fronteiricQs sofre• 
ràn1 a: - necé:.!!:Sal"fa ân1putàçâo. 'rendo 
aquela· autoridad"' feito· as seguü1tes 
declarar,ões: No Rio Grande ·cto Sul. ha 
u111a fro'nteira,'\"\\"a con1.exPreSsão so·
cial. lÚS:torica, _economlêa e den1ogra• 
da$ zona·s mais ricas,· semeada <le 
fica. A fronte;ra tn<?:ridional ê, uma. 
i;rancles cidades e r,opula~ões déns.as. 
Em Ig·uassC. sii.o estrangeiros· gran
des 1froprietariOs e .·os · capitais eJ'l
·volv!dos para· a exploraçã:o; a, dens1da 
ela população é an .de menos de um 
habitante 1\or quilómetro qua,,fü-ado. 
O capllão l•'ernando E'lores fin·aiizou 
a sua entrevista dizendo:· "E. insig .. 
nificahte a ari_1))utação para- o Para:• 
ná, pois a. riqueza só .existe em po-
tencial, 1naS não 1)o~Sue significa.do 
economico atual.- 'l'ais valo_res serão 
despertados,· com capitais e1ue o Go
,~ei·no empre'{;ará,. in1ecliàtatnente na 
_região_, d.o Ig1._tassú __ p_r~ra_ bepl?ficio ·c10 
Estado do . Paraná.,· ·pois a -produçr,o 
clesse .te:·-:-it,•rio serâ ~nc,.1ninhada'pa
·ra Antonina e Para·nag·uá. 

Pedida revisão de processo 
· pelo ex=capitão A~ildo 

Barata 
Rlü. c.~s.,P.f:J,:SS) __ I•'oi requerida. 

a revisãq .,10·: Processo contra.· ·o, ex
capitlio AglldÓ Haril'ta, ·um dos _che
fes da ~el>elião de 1~:l&, pedind'o o' sê,1 
advogado e1ue seja desclassificado o 
~rim_·e. \)ara o -,grau 

1
cte · sub.;...:medió,_·_ ·a 

eX.emplo d,o q\te. foi" fP.itc• ctu_anto aOs 
ex-capitães· A!Varo Sousa e Socrates 
Qon(:alves Si! ,·a. 

Esta no 
de 

Rio uma 
'Roosevelt 

prima 

l1TO, (.\SAPRESS) Procedente 
dei Buenos· Aires 'chegou a_ eslà. CU.Pi• 
ta·1 â sen_horá. W-orreit Q,elano. Hall• 
hin_s, chefe ·oo_ Deva,'tam<:nto_ de ú~
ci,ra~õcs · Interíorc:s das'. Missões. Di_
piomaticas nos })st_adoil Unidos, <Jlie 
ve"111 dit-iglr- os· tràbalhos vara · a ·Jl1:-s
ta laçà<J ela_· enillalxaua· a.ti'lei-lc,tna· em 
s·ua. séde. ·A.· senhora Dela no ltollbJns 
i·()rlma do 'sr. ~'ránldin Delano Roo
s€vclt, presidente cios· .l!::Stados Uni
dos. 

. ' . . 
Militares franceses que vão 
assumir postos no "front" 

T:10, (.AS.\.PRES,;)_ - Cl1ega.clos de 
-.AS3Unção, e,mhàrçJ1.ra-m·, ·p-~lo avião 0a 
·_Panalr,'_ Os OfiéiaiS· éiu~: integ·rav_am ·a 
miSs:io 111ilttar ·rrancesa no Pa·raguai. 
Os', referidos· n1ilitar'es 1VtLo assumir 
p9~tos · d~ <!0111hat,t ti O _e~ér~tto do co .. 
n1ite li'ran<.:ês cie! J..,íl>ertação N~onal. 
Jt;ora.1~1 o,s' segu11t_es ·os·=-, oficl_ais: ~Que 
ll'.LrtSitÍú•am l>Or, esta' CRl)ltaf:'· éorQnel 

·: };'ler,:c··'.·c1ermont ,.- o majores, ~ugus·t 
'Moutn1 ,._.1.:,ouls, ;L•'.euYrlc,:, e .'Alldt:é· Bar• 
b-i0r.- · ' · ·' - , ' · · 
. . . 

Benefiçio~ do· -iutehol •.• 
RIO, (AS.\PRESS) - .Qs jornais 

lÜcàis continuitn :cbin'entaiído o . grá-=
,;_e aCidente 0C01-rtdo ó.o. 1-0.S:tHd·io Cairo 
Mart!~s. Ao 'falHo alar'inc da· <1uo · <!s
ta\."a,_ ·r\lind0 a ··arqui'ha11cadn. e-t1or111e 
inullidâo. t)re_ciuitou-se l)elas -mesma's:, 
pl'oeur?,ndo salvàr;.se · do supo:sto pe
rigo. Nunierosas pessoas ~ora.tu so
~orridas. encrinú·and_o .. se ent.ra elas. 
it' ,senhOra Djanira de ülivelra, qu~ 
foi Imedia,tà,iiente operada,. sen1.10 
gritve o .seu ·estaáo •. A,s··-autoridarf.cs 
fluminen!)és abrtra:111 rigoroso -inque• 
1-ito . parà avu1·ar as respoi1SaJJilida• 
des. 

Diretor da Escola de Minas 
e Metalurgia de Ouro Preto 
. RIO,· L\SAPR]J)SS) ,- O Pl'eslclen

te da nen_ublica _assinou un1 ·<J~cr"eto. 
119íueanclo o sr, Josê Ba.rbosa ela su.-;,. 
í,aL"a. dtretor '<la ~sé ola i Nàclo,ia I do 
'.Minas a l\leta !urgia :de· Om:o l'réto .. 

Cartas para o estrangeiro 
n~o. <As.ü>ru,::ss) ......, Comunica

nos o Dc1>irtan112nto <los· Coreios ê 

fJ'e:legl'afos. <1·U:e ,\já · ::;e a..c~itam_ para 
· ~neainil111àmen.to, cart~s redtg;icla.s. 
· cm l)olones e ende.1·eç:ac1as :t :- rm1~~s 

e~trn.ngeiro~. Dentró eú1 pouc-o ·-Sl'l'á 

i-i:ual rnente · ndmi.t.ida a.,-.co1:rcsponden
cia cm ou_tros idiomas. 

Minerios raros -do 'Brasil· 
para o Museu de ·Historia 

Natural· de· Nova York 
1üo. ( ASAPitESS) - O cientista 

·Rtnc1·icario ]'redcri"<.·lt 1-t))Ough,: téé1:1i ... 
co · do .Departa1Tle~to de Zoolog·ia a 
.lllineralogia do ~lt.lscu ele Historia· Na-. 
t ura 1 de Nova York, seg·,1iu. para Belo 
Horizonte, 1,1.Cim de colher amostras 
do minêrios ·raros brasileiros· c:l~'stiua·
dos à colc~ão_ daquClíl, insti_tuição. 

_ Agraciados pelo Presidente 
. Vargas . . 

·nro, (.\S.\PH.i'~SS) - O 'l'reslclen
to· da lle1iublica acaba de 'conferir a 
Ordem do Cruzeiro do· Sul às scguin •. 
tes 11esso1ts: ele· 'Grande Oficial· aó ma-

1 jo·r Cesar Bajaranô. · do J-Jxer.cito 1-'a .. 
ras·ualo. ·e ao_ comandante da Grupo 

; Aut·elio Calodon Palma, arlido ael'o-
1- uauti~o ·r10 Chile junto ao nossQ pats; 
-o,.gra,r· de Cavaleiro ao· s·r. Juan .ll1ar
Úns r~stracla, segundo . secretario 'da 

· ernbaixa.da Argentina no Rio, e ao 
prime iro ten.,nte Miguel Sosá. Gargef .. 
te, do Exercito Parag·uaio. 

Servirão . junto a comis= 
sao. · de emergencia . para 
defeza poUtica do . 'conti ... 

nente 
.ruo, (ASAPRffiSS) - o Ministro 

· Osvaldo Ar1tnha assinou uma portaria 
rlesignando ·par;,. sr,rvir junto à Dele
gação da. Comissão de Erners;e11c1a 
'vara ,a Defes;, Polltlca do 'contln_ente, 

' a segujnte. comissão: _presidente ·
Embaixador Leão Veloso; 1nembros 
- l\Ilrilstros Acyr Nascimen(o Paes, 
Afranio · de Melo Franco F'ilho, con

. sules Jorge Carvalh<1 e Silvá, e Ro• 
mt2 Wi.; A3su;c,Gã:o .A.rã:u~; -- . 

LEGIONA RI O 

Regress(}tt ao Paraguai o 
Gal. Machuca 

JUO (AS,A.PHESS)- -· Bm treni cs
peeial. 'regrc'ssou ao Pirag~ai. o ge .. 

-nora! .lllachucà, ministro de. Defesa 
daquele pals amigó e chefe· da .lllis· 
sã:o militar Paraguaia que participou 
das comemorações <la ·:semana da 
Pa.tria"._' ·Ao ·seu embart.tue . coni'pare .. 
ceram re1>rese11tantes _dos Ministerios, 
os s-ertérais .<1ue se .encontram pre
sentemente nesta Cal)ital e ·outras 
altas áutorlda.des. · 

Autorizado a assumir direi= 
tos e· obrigações sobre se=
. guros · de vida · em · Compa= 

nhias Italianas 
r:.ro (ASAPJ~ESS) - O presidenta 

eia. n.epubli'ca ·ttssinou. clecr-eto áuto
rizantlo · o lnstit;.1to de ,Pensões e 
.A.úoseutadori3, dos Servidores élo gs .. 
taelo a assumir·· direitos e· obrigações 
sobre Scs-ui··os de viôa en1 companhias 
de seguros italianas. 

Troca de americanos por 
·japoneses 

R10, ( ASAPHESS) - A· 1,roposito 
da. viagem clQ "Gti})Sholn1 11 , que esta 
_ sendo esperado procedente· dó,; Esta
dos Uni<lcs, cotiduÍ/inclo suditos nipo• 
ni.cos.- noticla.-se· que..,não há nent1um 
brasileiro no Japão. sendo i:nn~rielica 
a. informaçf.o p1·opalacla p.or u1na 
e1nis9ra Suiss~ "<le que bra·sileiros.-se-
·riam permutados em Natal. No llio 
o ''GripshÜini" ·r'ec'eberá aig·uns S_udi
tos do Japão; que juntamente com os 

. que ·Yeerll dos Estados üni.clOs serào 
trocado·s por .,ci~àdãos ·-u.rr)c.Í·i.canos. 

Mais. uma · igreja será edi- , 
ficada ,no' Rio / 

, _RIO, ( ,\.SAPRWSS) -, Copi!,cabàn; 
dentro de poi1cp terá um. l>elo templo. 
'.l'rata-sc ela' Í,as!lica. dtl' N ôssa Senh<:>
ra de Copacábana, Q\te iser'ã. ergúicla 
n'o elegaíi.te · bairro,- em te1:reno ."ltoâ
clo pela Prefeitura do Distrito l'cde• 
ral, ·pal~a· esse fim. 
. : . . . 

Encalhe de .'navios· do · Loide 
-nro, UiSAPRES_S) -' Próxl1110 a 

u111 l>orto · braslleiro 'enl;!al_hoU o. na• 
~do mercàn te :'nâ.cionaJ ··co1nlin<lant'ê 
Ca.1H~la·". ô acidc·n te pore_m -não s~ 
1•c.,,cste _de maior gravidl'l.de. Denií-o 
ele ialg·\lús. dias,- ·deve·rá a<iuele 1i.a,·io' 
safar-se voltando ao tra(ego. P,tra 
tal fim a diretoria elo· Loide Brjlsi
le_iro, já :t~mo·u todàs as· Pt~ovidien'cias, 
mandando Ulll 'reb.ocarloi• <1ue au.Xilia
rá a retiràda· do ha rco, de· um b'anc·o 

'de areia onde ::;e enCont.ra .cri.calhado. 
Qlu-into ~o na,:10 · "õiqÚC;ira· Campos') 
llOrcm, l,a poucas es.pQr~n.ças .-de. sal
'.Va1l1e1ito, pois o. naYio- se aé-hn. ~·e1tC'a" ... 
lhado. ha· '.já. ·quinzé disa e ·aiilcla não 
pode ser -·lib.értado. · 

Interventor Agamenon 
Magalhães 

il!O, . (,\SAP11ESS) - .Chegou por 
vià. aere.J... o infervenlor· ·federal do 
Pe-rnalnbu."co, i.e1l<lo cQ_1i1pnrecido H:'o 
aerriporto o ministro ela !·Aer"onau.ti .. 
ca., révresenfallt~s do~ Ml.nlstorios e 
al,tas aÜ~or_ieJ°:i(ll~s· ÚiVis · e mÚ.ita.rés, 

, alem de mebros da co1onia' pernam, 

A ':Panâir éóiuemorou o ·seu 
, 13~ 0 ~niversari6 ,' · 

RIO, tASAPlU:SS) -· A .data. de 
'!5 assfri~Joll o 13-.o ani'\:ersario, <las 
atividades cta "Pa·1_ütlr d0 J~r-asH' em-

. presa, que· ve1n nrestalido oS mRis ·.re .. 
lt1v·ante·S sén·icos no ~rasiL As suas 
linhas ae1·eas- ~stendetn-se ás princi:-
pais cidades bt~c:\..;:;ilefruS. · 

Sugerida pelo Dasp 'a ado= 
ção de· Codigo' Te{egrafko· 

• • 1 

l~!O, -(•AS.\PlUsSS) ~ O ·DASP ·nu
'rna. exposição <le rnotiVos. à.presenta
da ao .Pres!den'te' · d1t He1HÍblic'a su• 
geriu ·a. necessida.rle de ~er el:1b.)1'ado 
., Código 'l'el~gráfl"º• nos moldes ctos 
COdigÔs comerciais 'jnterná'.cionais, 

de .-uso· o .. brig·atorio- na 1•cdaçãO de te
leira111at:> . r;ara. rirelhorar · o ser(ic.::o 
te}egraifiCo atu~Úmento sáhreCarre~ 
g:a,do tJOr n1ot ivos ligaclos á: dciresa 
n:acional. S11g;~~re1 ainda,/ s<ir. de_sne
cessario c'ontt·ata'r tCcnicOs ~nacio.nnis 
ou estrang.i::i_r~,~' cle-,:ei-qu·e -nos~ ser .. 
viços pul>.llcos ,jt, se poderá contar 
el~mentos· e tiessoaJ· para· tanto. Len,
,1,ra. a design.:t~ão --c1e · uma. · cori'llssão 

·· coristitui'1n ·.do· espe_Cinli,stns urn de 
. ~ada ··\niniste1'10 ,e de -'.rc11r~sc11ti.lntcs 

da. con1t.Saiio de estu'dos dos ncg·ocios 
esladúals · <lo De11artamento. dos Cor
reios , e 'l'elegrafós. ·e do DASP; o 
Presii;Jonte , <la. 1:epub!ic;._ ap_l'O\'Oll a 

. sug·e"Stg..o. 

Trem~ eletricos · até ._Copa-= 
cabana 

.T:.IO, ( ASAPHJJ;SS) ·_ A capital da 
:P.epublica c.ontárá dentt·o ele l>reYcs 
<lias ··co1ll trei1s el'etricbs· atê Copaca.
bà1ia, segundo o 11l,ano de con_stru<,;ào 
cio Metro. 

Oito horas do Rio: a S. Paulo 
RIO,· (AS~\f>R~S::3) .·;,__ ~~rá Ü1au'

g·urado a to de 110\"éinbÍ·o, proX.lmo, o 
novo treclH1_ eletrific-·aclo da l~trada 
<le li'erro <::eiÚral do 'Er,isil .até l;e
lem, e ·possivelm'ente dentro de um 
ano a. Ce.!1tra1 ·_fl<> Urasil estará apa
rclhàda a fazer a. viagen). ·elo lÜo a 
São Paulo em apenas oit'o horas. 

Movimento do .1. · A. P. C. 
em Agosto 

J~IO, (,\SA PRESS) -- No mês. de 
agosto ultimo o lnst1tuto de Aposen
tadoria i, .Pemsões elos Comerciat'ios 
cotJCedeu 1nais · 336 aposentadoria-s, 
por invalide~: 306 1>'é11sõeS· 2:t -Apo·
~entadorias por velhice; 1Ú" auxi!Jos 
r,ara · funerá.is; 1.246 aÚxiu'os' á nata
lidade e 483 ,auxillÓs por doencas; O 
total desses novos bener!cios ascen-

"<le a 2.598, na ilnportancfa de Cr$ 
778,120.SO, 

Vôou para os ~E. UU. · o 
diretor do Instituto Oeogra= 1 

· fico do Uruguai 
RIO. (ASAPRESS) - l'rosseguiu 

viagen1 CGlll destino aos. !Gstados 
Unidos. o General Eduardo Zubia, di
retor do Instituto Geografico do .Uru
guai _e chefe da missão ile limites 
urugualO•braslleita .. O General Zu
bia.. ro1 convidado 'pela Amerlcan üeo-

. graflcal Society e esta.ri,: nos Esta
_dos Unidos, ilrQbl!lmªII· -~ 91.ta. .. Jm• 
l!Qttãll.Çi;;.,.J . . . 

São Paulo, 19 de Setembro de 1943 

US ATAQUES AO SACEROOCIO CAJOllCO Eleitos dois novos : Bispo~, 
na Argentina 

C:IDADE DO VATICANO, SETEM,. 

Comentarios da -Radio Vaticana sobre esse
crime dos nazistas. 

B:tO_ -3 (NC) "L'Osser_vatore Romano•• 
Dublicou a. noticia de que acabam d~ 
ser e.leitos ·dois novos Bispos para. a Ar .. 
gent!na/ 

A radlo Vaticana transmitiu, em 
recente h'radiação um comentário em 
língua alemã sobre a perseguição 
nazistà ao sacerdócio católico, que 
transcrevemos no momento em que 
se encontra sob a "proteção" nazis· 
ta. ·o Estado Pontifício. Por ele. po· 
'Í'len1os fazer'umà'.·icléia do que se· vas
sa e· irá- passar no Vaticano. 

O texto irradiado é o seguinte: 
"Os perigos para o reino de Deus são 
gràndes .. São grandes para os pl'ó· 
prios saceJ'dotes. Contra eles, em 
mufras partes, se realiza uma verda
deira perseguição. São perseguidos, 
preso_s, maltratados. Muitos . falecem 
po_i- . eausa dos sofrfo1entos ele _que 
são vitimas, Impede-se o seu traba· 
lho pela salvação das almas. !?arma• 
se uma verdadeira ofensiva_ contra a 
missão do saéerdócio em geral. Atit• 
eia-se seu cei'ibato, apresentando 
como um voto, sem sen.tido e con tr,,· 
i;io ªº crescimento numérico do povo, 
aquHo. que precisamente faz o Sacer· 
dote católico um verdadeiro, legitimo, 
_valioso' e abnegado servidor na vinha _ 
do Sen,hOl'". 

"Os Bispos alemães destacaram 
em várias Pastorais cok•'.ivas, e ui• 
timamente no outono passado numa., 
carta sobre a moraliclade, a inenar-
1'a.vel beleza da. éas tidade -perfeita. 
Em sua exposição insistiram em de~ 
monstra'r · que essas almas virginais 
J'epresentam precisametite;a força de 
um povo; são elas justamente a fon
te misteriosa de onde ·emana a.san
tidade cio matrimônio e da sã :lloral 
cio povo". 

"l<'omentem, pois, queridos pais, a 
idéia do sacerôócio eh1 vossos lares! 
Gravai o respeito ao Sacerdote· e _ao 
sacerdócio no coração de vossos fi. 
lhos. Livrai-os dos perigos que amea, 
çam sua fé, habituai•OS a pensar re
tamente sobre o Sacerdote .e o sacer
dócio, e ajudai-os a ·desprezar t()· 
dos os covardes lemes qú_e são pro• 
clamados lloj-e em dia.· E1_1siua!·OS .a 
ser compassivos e constantes numa
época. que sõ tem e conhece o cles
·prêzo e a perseguição, para· todd o 
que seja sobrenatural e para aqueles 
valores que são precisamente os úni
cos autênticos e impereçedore_s. 

Mons. Tomás· Sola.ri,: Vigário Geral ·-aa: 
Arqüidiocese de .:siuenos Aires, foi no• 
1ileado BispÓ T!tuiar de Aulon e. Auxi~ 
liax . do Em .. Cardeal Santiago Luis ·co .. 
pelo, Arcebispo de Buenos Aires_ e , Pri• 
maz · da. Argentina .. :M:an.s. -~ll)ini.8no 
Esórto, da Arquidiocese de _La Plata., foi 
nomeado Bispo, Titular de Bil-µt e AU• 
l(i!iil.r d~ Exmo .. e Revmo. _ Mons. Juan 

·'cllimento; Arcebispo de· La Plata. 

"A-barreira da boa-vislnbanç~;; 
LIVRO DO ms, DE ACORDO COl\t 
A ESCOLHA DO CLUBE CATOLIÇO 
DO LIVRO DOS ESTADOS UNIDOS 

' . . : .. 

NOVA YO~K. AGOSTO, (NC). -
" A barreira da 'Boa-Vislnllança" livro 
de- John w. ·w111te, .escritor oãc>. catoll
co, que expõe ··por que o_ pró$eli~~<> 
protestante ·na. America. Latina . -consti-_ 
tue,. uni obstaculo para a: solidariedad<!I . 
inter-americana., foi escolhido como o' 
melhor. livro do mês, pelo C!Ub Clltólico 
tio'. Livro .. A obra foi editada pela .Bruce 
Publishing Co'mpany, deM!lwa:nkee._ 

A· Santa Sé consegue a ~esmobilização 
nos croatas internaaos 

lía.rold C.· Garcl!ner, ao tazer ·sua CÍ'i• 

tica, no '"News1etter" do ,ciub càtólico 
do Livro. diz: '·'Em umá. fràse ,se. sin
tetiza toda ·a obra: Vamos tra.ta os. po
vos : d~ America-Jatina .como' 'bons· 'Vi.si•. 
nhos . ou_ como. selvà.gens?" . 

Convenio 
de 

-intermunicipal 
Ensino 

W :\SIIlSGTON,. ag·osto, 31 ( NC) 
,.... (h·aças aos cstorços da Santa 
Sé, .O govei·no. da Italia está levan
do a _cabo a desm()biliza~ão de.intér-

-li:tdos' de gu~t·ra _ c!'oatas ~ · es]Ôvcnos 
- ;ségunrlodcu à ·conhecer ariui o 

· Exmo. 'e ftcvmo. Mons. Amleto Gio
v;uni CfoogiÍµni, Delegado Aposto
lfoó. hos Estados U 11í1lds, 

Segundo i.;m arÚgo publicad~ ha 
,alg·uns 1Ueses pelo periorlico bri !a
n(co «Contemporary · lle\'iew», fo. 
í·a.m . Mpôrtiidos _ qUási :30 . por cento 
do,i 23S).OOOO 'esloveno" que habita
YUm O tel'l'itorio ·da· Y:ugoslavia,, que 
foi •ocupado 1>elos italianos. 

':t)mbcm a T{AP (;~gencia Catnli
éa Pól.onesa de lníprensa) anunciou, 
na. -prinía\·ei'a .p,1~sada, de Loncli-es, 
que o .Exmo. e [t0vmo, :\lons. Louis 

Sfopinac,, A:1;cebisiJo de Zagreh, lm
Yi_a prntestado enêrgicàmen te ·rJ.e· 
1-antc a, aütorida<lcs italianas pc
_lo' tràttl:incnto in'fligiclo ao::; ci.fütcliíos 

croatas. :\. Agencia de lmpre11sa 
Catolica Siu~u ( I(IPA) informou 
lamhein acerca do ;,;vigoi·oso · prolcs0 

to catolico encabeçado pelo· Arce
bispo Stepinac>,, contra· a «coa·c.en• 
tração» dos não arianos Íla :cr9à
cia. A ctÚcgwia de <<não ariaúi:>s>> 
inchrn os ciganos e judeus, ,e to.dos 
aqueles · tios guais se suspeita qne 
possuam sirngue cigano ou judeu. 
1"un1 sermüo ,le :\[011s. Stepiúac, pro
nunciado a 14 de mar~o e. 
que constitue parte fie 'uma· serie;, 
todos. de protesto - foi ret1·allsini•: 
lido pela H.adio Vaticano. ein Ale.
mão. «Sustentamos - cl_isse e!ltão 
o Arcebispo - que todo poro. e to_· 
da ra~a que habitaúi' 'nMsa' tena 
tê1n dit·eito a viver e à set· t1'afado 
c0mo o mcr<'Ce a dig;nidarfo- huma;. 
ira... Pai' isso a Igreja Católica con-

. denou e sempre condenará, toda ih
j11Stiç::.i e imposiç:iio que se per
pet.re em nome de leodas: sociai;;, 

· racia-i~ ou nacionais». 

J,'oi rnlencmcnte assinado, ._ilia .14, 
nesta_ ·capitàl, o Convçnio Inler,mn .. 
úicipal do Bnsino Pi·imario; .··. 

-0 ·ato . foi presidido pelo In~
tet·ycnlo1· l~ei'nundo · Costa, contaudQ 
com .!!- presença .do .ministro Ousta~·o. 
Caps1nem1t e <le mais de 100 p1'efci
ti)s municipai, do Estado de· Siít?· 
Paulo. 'Profer'iu .:notavel oratão' .dli
rante. a: solenidade, o ,dr. Camilo :Ga
vião de Souza Neto, , Pl'.cfcito dé 
M'araquàra, · 

A Qllll'Stão do,divorcio. po Con. 
gresso-Juritlico Naci'ónal 

No recente Coh 0Tesso J úridico: ,' . b. . ' : 

·Naciiínal, ,que ha pouco se 1·ea!izou no Rio ·ao .,Jàneil'o, foi, '.entre' Ollt_ras. 
teses debatida a scrissima· questão 

· do· ;lívorciô. ' 
Antes _de 'mais nada,. curi1pre-nos 

· 1a.mél1tar a inf'.eli;,: ·eonclusiio "a qu0 

O CATOLICISMO NA CHINA 
; se ·ch~gou, com a ·aprovação da' teú,, 

cfa adiiii~sibíliclade do dirn1•cio, 
quandó é .sahidó. que 08(0 rê·sulta'do 
não' co~responde à opinião' da ~nàio~ 
'ria. da ,·classe, especia_lmente '<los· ju-

. ristas paulistas. 
A peza,r disso, se a tal . rcsultailo 

O·.Exmo. :i'JOps. Paulo _YÚ, Pin, Vigá
rio Ap,stol'co de · Nailquún,. cm· visita 
a.o~ Estados Unidos, disse recentemente 
eí11.' ,Wa.shirigton: 
. ;".li?-; n.a., :china. --um for~hmoylí,nento 

pâra Msegurar _ o reconhecimento a.bso
luto · dos, prlnclpios · cristãos; --nó prdgra-

'"ir.;"dCl .'re!:onstrüçãó · de' 'após-guerra. E_s
tán,é.ii' pi·bvi'cle1ieian'à.o pará' , que se · co
nl1eçanl'' largamente· os c:11co Pontos de 
Pá:; . do Pa,,a. Suas -encíclicas. e rnénsa
gfns <}e .Natal .• estão sendo _ traduzidr.s 
pa.r:. t, Ungua chinesa a fim de- que to• 

·dos.· e~ cónlwçam ". · 
· · ó Sr, Bis!JO referiu-se à simpatia . .cto 
Gei1erai Chiang-Kai-She!l: pela obra d'.lS 
MiE:s:onarios. Quando soube ciuc as mi:;
sõ~~ estavam cm_ dificulda.des financei
ra:, . ele proprio · pusera· cert)s recurn~s 
à. disposição dtssas. -.missões. Informou 
a.indl>,- que os .600 m!ss!on:nios · catól'C'OS 
italianos e alemães ria Clllna Livre · não 

· tinha.m. pertníSllão· para a.proximar-se dt:s 
2Jnàs militares num ra:o de. 200 quilo
ll-Í2troc,; '. 1nati fOra isso, PraÜcav·an1, seu 
ll11rusterio .. sem ·sei·cm molestados. 

Ê ·a tcrc~ira ·vez ,que' S. Excla. Revma. 
Vi.site. os Estados Unidos. Um .dos Óbje
tivos -de sua m'ssão é 'éstudar 0com os 

chefes norte-americanos DS. problemas se· chegón, .é ·porque, na discussíio',.da 
da· guena e aqueles que provavelmente· tese e na· ah'cgimen~açiio 'dos' parti~ 
se .seguirão à paz. . cipantes do congtesso.-úão se vm#i-

?. jornal nortMmeriC8<nO -.~•J;era!~. _ caiam -to<l.as as·_ ciJ)n/it;,õeí. _li.~cossà.• 
. Tr,b~ne ". d_e l4 de maiof, ·t,l!l,ticta,,·J:J,~~,.--.J éi*i'pá.ià·, §e; âpüí'i.Íf:?'íi':\í'pinf\'i6,iverda,,·. 
·o Exmo. Monsenhor Paul, Yu Pln, '·re-..- ·:. : ·- __ .· · · -· . - :- · ·, ." , . · . • .. -- . 

.. ferru-sc à.s condições tia. ,-eg!ões ócúp~. : <l!l.\rª,Ae. -to,_la ª: c_lasse sobre tao __ Jlll· 

das na China, chamando-as de ."deses-- .1,port«nte, assµnto.· . . 
peracÍas". · _ '·''.M-á,;f su1ioudo, pa.ra a:rgnmentar, 

"Numa comunicação que. IÍéabeÍ · '<ie · qttc á. maioriá- · dos a<lvogádos: tivess~ 
recebér da Provlnéiá de _ShaiitUll/,., 'fu.! tão rhifu1·ma.do o'.senso mórál; !!, p_on-
informado de que 450 Padres e ínais d~ to clé,' piopugnarem pela aplicii;âo 
150 Freira~ de naclonaUdades iqglesa, da funésti5sima nic,lída; issil pouco 
nortecamencana. holandesa .e belga· fo- ,;aderia intlnir na sua ·ado·ção ·pofa 
ra.tn presos e Internados pelos. japone- " · . · · _ •.. , · . ' e , 
ses'', disse s. Excia- \•·os restant<'s n1is- que o problema Ul! tl1vorc10 nao _.e 
slonariOs. de nacionalidades. alemã, tta~, s,:,mr.nte uma -·questão de inLeres~·e.· 
Hana. e francesa. são sistema.t-lcamente }):li'tieul:t-r de advogados _e jm·istas, 
constra.ngia·os e suas· atividades, frus- · E' •um _problem:i_ljomplexo -egravis,i• 
tradas". · ·mo, quC', __ a1iles:-rlf' ,tudo, · interessa à 

"O inimigo opõe toda es!)l!cie de óbs- Igreja e à familia, pelo que: fütda. 
taculo a. Igreja". continuou '_'pa.rll,li- · d. , · ,, •·t · .- lt · 
sanda· 0 trabalho .. fechandi .escolas e po era ser Lei o_ sem se :consu ar: .e 

· auscuú'_àr .o pensamenló tle todo;, os. edifícios sagrados As Igrejas,;foram con~ · 
vertidas em estabufos. quarteis e tea- · i_nt.eressados. 
.tros: .. Mataram-se Pa_dres e sem!nar!s~ -l"inalmcnfe,. ainda_ nmà palavra 
tas. As missões ,organizadas ·por·.pessoaJ sobre a inopor-lunirlade ·de s'e, trazer· 
aliado e com fundos estrangeiros foram à· haila a 'iHscusã'.o desse grave.' pro• 
n1teirame11te exterminadas". blema.· gstamós .em -um p_c1·iodo _ea-. 
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Verdadeira tempestade contra a Igreja 
(Do "Catholic Bulletin of Forei:m 

News", ·r1e lD-7-43). - A atitude c!a 
Igreja cm relãção ao trabàlho obriga
torio levantou uma tempestade na im
prc11s?, fràncesa, controlada, pela A'le
manha, quê parece aumentar dia· a 
dia. bs cortespo~dentes do "Svcnslra 
Da!{bladct", cm Paris, anunciiaram a 
6 · c!e : junho, que a oposição da Igreja 
$e . intensificava .. e · reproduziram um 
artigo venenoso.do "Lc Cri du Peuple", 
é'mque todo o velho estoque de- acma-

. ções · à cooperaçã9 da Igreja com 
o's judeus, maçons, e .tudo o mais, é 

. reunido num esforço para consubstan
ciar as acusações de deshonestidade e 
de ,<Jtitude besitante e ilogicá, lançadas 
contrà os chefes da lgrej ... 

. O _Cardeal _ Gerlier e o Arcebispo de 
Toulouse siio · constantemente !icusa
dos por haverem protcs'tado co11tra a 
politica. do Governo i·elativamcnte aos · 
judeus. O Cardeal Liénart protestou 
contra a mobilização e deportação dos 
trabalhadores franceses para a Ale
mánha, e ê acusado de não ter protcs:. 
tado contra a mobilização de todos os 
que fornm chamados às fileiras · na 
Africa do Norte .. 

O correspondente do "Fé ui 11 e 
d'avis" de .Neufchatel em Vichí (26 
de ,junho), réproduz palavras de Mar
cel• Dêat, publicadas no "L'Ocuvrc": 
"Estamos· dispostos- a conceder muito 
à. Igreja, tomo comunidade de fieis. 
Estamos resolvidos a nada tolerar da 
Igreja que age como facção particla-
ria''. , 

George Suarez, ao escrever- em 
"Aujom·d'hui", batendo na mesma te
cla, diz que não somente o clero ou, 
mais -precisamente, certas personalida
cjes do clero não compreendem as no
vas idéias, mas alguns dignatarios da 
Igreja tambem demonstram certo gos
to por· "conspirar" e determinação tal 
ll permanece1·cm 1ieutros;· que muito se 
ap1•oxima da oposição. . 

Tambem o "Le Cri du Pcuple", de 
_26 de- jtWho, publica um discu1·so. pro- . 
nuneiado ·por Alain Janvier, no con
gresso :do· P. P. F. (Partido Popular 
d~ Doriot), a 16, de março, em Mar
selha, que diz: "Podemos perfeita

-~ente pl·eyer. que o Alto Clero fran-
cês.,· JI.U~ 'désqe · 19~.t se 11cha li'\'.re i;lQ 

r!ualquer obrigação para _com o Esta
do, e que duraiite· três anos tem sido 
favorecido com vantagens substanciais 
e medidas de i·eparação, possa. dentro 
cm brc\'e levantar-se . contra,. o Go
vcrn·o. e espalhar desc.onfiança e de
sordem entre o povo. min:mdo a auto
ridade do Governo. E' positivainente o 
que tem acontecido durante estes ul
timas · ~ei$ meses. A prim-,fra cousa 
foi a reprovação expressa do Clero 
às medidas · tomadas contra os Judeus. 
Agora, os pulpitos r.lama·m contra 
a<n1cla medida de salvação publira 
("salut public") - a requisição 'da mão 
de obn, frances~"- · 

Mesmo tomando em consideração o· 
oeitagero dof articulistas e sua tendi:-11:.. 
eia para gcnera '.'zar certas· atitucles 
pesso<1is, é obvio que as relações en
tre a Igreja e o Estado constituem um 
problema. · 

O periodico "Volksrccht", em. sua 
edição de 26 de junho, deixa pet'ceber 
a tensão. agora evidente na Fran·ça: 

" O fato de que a juventude empre
gada pela O. ·T. (Organização Alemã 
Todt). deve lambem agora ir para a 
Alemanha. parece apoiar a convicção 
das massas francesas de que o que a 
Alemanha pretende é simplesmente 
deportar todos os elementos da po:.. 
pulação capâzes de pegar em armas 
para privar os Aliados de_ qualquer 
auxilio em caso de invasão. A depor
·tação para o trabalho ainda é a prin
nova lei que pune com prisão e mul
cipal C<!USa da tensão intema. O Gó:., 
verno de Vichí baixou recenteme1-te 
tas que variam de 10.000 a · 100.000 
fra11cos ,todo aquele que escondei' ou 
i)µxiliar na sua fuga .ioveilS requisi
tados para O trabalho obrigato1;io; 

Salienta outro. aspecto da sittiaçã~ · o · 
"Courricr de Gcnéve", de 30 de junho:. 

" A verdade é que com o esvaziar 
dos seminarios, por uma serie de leis 
abertas ou disfarçadamente'. anti~eris
tã.;, a juventude está privada de seus · 
sacerdotes. As escolas. elementares se 
fecharam um mês antes da data usual, 
Durante três meses a juventude pe
rambulàrá · por vilas que, geralmente 
(70%) não tê~ pf!.dr.~:;,, ,e .~sim,. fio~~, 
abandonada a si mesma''; 

·de: Ante n onda de imoiali<lad~. e 
pér\'ersãu qne afoga o ,ti1u11dó · e :de· 
'que a prnscultl guerra é uµ\a conse
q:wncin, ruidam . lodos os po,vos_ de, 
sal\'aguarrlar O SCU patrÍmonÍo lllO• 
ral, ao 1úesn10 tempo que pcrisam 
na eoustru,;ão da vida de amanhã • 
Não é pot'lánto agora o momento 
cm que· se· pocleriá ·de 'qualquer mo
dü p~n~ar nu .aclop~fto ,la medida 
imurali;;sima dó divoníi11 que contra• 
ria ·c111 : ludo as .i rarlições mais: pu. 
t·ás da familia brasileira. . . ' . 

Os . catoJfcos da lndiai diante 
dos .Problemas mternos

de seu país 
O «Noíieiorn Catr;liéo» informa. 

que o Arcebispo de Calculá, S. Excfo:, 
HcvQ1a. l\lons. Fe1:di!ia11do Pet·ier, 
publicou. recentemente, uma ·carta 
pastoral cm que exorta a seus fieis· 
a que elevem orações _especiais pa
r.a _que se chegue ·a.nma.solu~ãt) f'a •. 
vor11vel dos problemas internos da 
In<lia. 
• fün um ·<los _seus períodos,· o,iz â 
pastoTal, cujo texto foi t·epÍ·oduzi. 
do por «'l'he Exa1uíner», hebdoma
dario editado. pelos Revmos. PP. 
Jcsuitas em. Bombaim: «Nestes têm
_pos. de ·grave crise para' nos~o ama-

. do . pafa, cremos ser nosso dever e-
. xorta a. todos vós ia elevar ainda 
mais a1'dentes, orações; Não é nosia 
missão propor planos · para a· solu
ção dos ])l'Ob]emas pofüÍl'OS; mas não 
podemos permanecer- indiferentes 
ante as grandes. provas por. que. nos~ 

· so país está. passando; Indubilavel
men te a Igreja não" adere particúlar
mcn te a qmilquer partido. Ela abeu. 
çôa todos os esforços gue 'síncéra e 
legit_iruamente busquem promover o 
lfom dos Índiviilµos e das nações. Em
bora de nenhum modo se oponha à 
vontade de tím povo de <lirígir seua 
proprios destinos; insiste, entretan• 
to,. e1u que ·<is meios usados devem 

. 1:1iu1jqst~r \!OS .. p.rincipio§ ~f.!l.J'.119§. !lll 
ã~ tii:a. e i::ªriaafle~< .. . . . 

I 
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l'.'U?,fEIROS EX181DORES 

ALllAMBRA _;_ Surgirá a aurora, cor..1 Ralph Richardson. -"- AMC. 
Aloha, a Ilha dos encantos, com· Jean Murat. - R. 

ART-PALAf'10 - Chetnlks, com Phlllp 'Dore.- - APA. 
BANDEIRANTES - Tr.iqulna enamorarta, com Qlorla Jean. - APA. 
IPlRANGA - Coquetel de estrela.s, com vários· atores.' - D. 
METRO - Na noite do pa:;sado, coni Ronald Colma.n. - APA. 
OPERA - Os' mal tntenetonados com os ,Irmãos-,_Ritz. - _A. 
PEDRO 11 - Bartagem de fogo, com Richard Dix. - AMC• 

· RITZ - Ca:;ablanca, com H!nnphrey Boggart. - D. 

SEGUNDOS -EXIBIDORES 

AMERICA - Sombra de uma duvida, ·com Thereza Wright. 
Emboscada em aJto- mar, com George Murphy. - AMC, 

AS7'0RIA - ~uernr· é vencer, com Tommy Drlnder . ..- AMC. 
Aveutura tropical, com Denis_ O'Kecfy. - ·R. , · 

APA~ 

AV lú'1 llJA - U Jornaleiro e a mlliont.i'ia, com Ellt Saudl'i. 
O l>arqueirn do Volga. com Pie1Te _ Blanchard. ""." APA., 

BABlLUNlA - M1ssãu secreta na China, _com Robert .Preston, - APA; 
BRA:;11., - Bonita como nunca, com Frad Astaire. ~ APA. · 
. Vona ao !lassado, com Jolm Howúd. - APA. · 
BUOAllwAl' ·- 1.,am,, com Jeanettc. Mac Oonald, - APA. 
8RAZ. t'OLJ 7'~AMA - Vorrcswnctente fenomeno,- com Bob Hopc. - , ~-

Letra acusi\dora, con, Eddy l!racken ..... D. · · -
CAMbU<.:l - tieauçào de Marroco~, com ~lng Crosby. :.... APA. 

Perigo louiu, com Anu Sothern. - ·APA. · · 
CAÍ'ü vuW - 1Java1hell'os du galhofa, com Bud Abbott. - A. 

AmlJ1çào se111 t1e10b, com tt.icJ1arà Adlen, ,- AMC. 
CARL.U.; ülJMl!:S - Na somora Lia- noite, com óonrnd Veidt. 

urqu1cteru; ae SrouK1m, cum Jenny Rogers: - APÁ. 
CA~~l v .;H,ui, - oemi, maà1-a:;ta, com .t>au1, Kelly. -"- a. 

.:Jaaguc gaucho, cum Vamlla Quirage. - APA. 
ClN-.t:ir,v,~u, - Vanos tuu,es de cuna metragém. 
COL.1:,1,,v - f::eduçu.u ut: Marrocos, com .81ng Cr->sby, _ APA. 

15moo~caaa cm a1tu mar, com Veorge MUl'ptly, ,... AMC. 

.AP.1.. 

COLv,rü,v · - l'.u cunuel:1 e8Jla mu1t1e1·, con1 Libtlrtad · Lama1·que: _ R 
u 1ru1ao . Clu 1•·a1cao, cum Lteorge .;anaers, - · AP A. 

COl..u/V - l!.~•a1a1;1ll&1 n,a1u1.a, com V'iv1a11 !.C1gh •. ..;,. APA. 
Mascara ae u.,gv, com .t'e•er J.Orre, - -APA. 

CRÜ~i:,u,v - vo,ta ao 1a1, com .Uan1eJ,e ba-rrteux. _ D, 
1>·a1a Manilha, cu111 varou, L&.1101s. - -'AP A. · 

ESP&J;(,,A - ,1pa,10auu em 11agrame, cóm fltÍnry Armeta. 
i::;mu ae .t'a,·1~. cum lVJ.lCaaet .1>a1con._ ~ R. 
,t;straua- ua i\1~gna, com .1.>o<l ;,;anay, - A. 

FENIA - iuo,o, amau,~ ~ ~eroe, com Gary Cooper ..... A. 
1viae ,u1,c1ru, cum 1vnu1em, J.J1e~ric1J.. - R. 

GL.U1d./1 - um llblltlllSmu ª" iuva$, com; Van Heflln, _ ':,i., 
.l!isHa<1a ua a1tgu4, 'i,Jfü .<loi> i,,ancty, ... _ A. 

HOL,.,r w uuu - .i;rn uma lua ue mei, COlU' cary Grant. _ 1. 
Amoiçao sem U-füu, \;Ulll ~1cnar,u .li.riem. - .i!Jl(Ç. 

IDE<1,.. - von1iss11v, cvm .nugu ae1 uartil. - -APA. ' 
am1zauu e -11uv!'e~a, co14 ~11ra uarcía.. - J:JPA. 
.e.ao-"'"~"ª ~t:1· mae, wm i:,ara uarc1a. ~, AÍ' A. 

[Rl/:; - ~au111a Ui><> meiuuias, cóui-Keu -M!lrl'ay, -- A, 
J)illgéuc,a u~- .ueauwum1. com ·unanes <>,árre1,. _ AIIIC. 

1..UX - 0av1i.Je11"os ua gamu,a, c<,,1n .1:1uu A,i<Jott. - A. ' 
vorn\;ues e111111,un,uv> ~1,;11 · v\i 1.mam rto1u. - AMC. 

lliAlt1.:ur. 1 - vuuqu1,~adur au<laa. 
-v1uaue _ úa po,, ura, com v 1cwr. Mac _ Laglen. - APÀ., 
.u ,ugreuu ua "merme1ra, com Anne: tihyr1e1. -, APA

'MO.t.Ji,1-. .. v -,- ,v .. 1,uam" e~p1à, com _Uóns1,aúce-~e11et, ... -'AM<;, 
: um il,llSassi.10- ue mva,, cuu1 Van .t:1.eUl11, - A. 

._, :t-.i1,1.11u,·au.w1u_., µa _1Ll>!,,n,i,., com u,01·1a. jean, ... APA. 
. ef)B~i,,_,;,.,~,.,.-,-,,. J é11n3, -CO~ ,V lll(lp,i\· 1.tumore/,i.... AP A; , ····· 

• • a · viúa ae ~ar~us ua1'u1:,, uom rtugo. de! vití-rú. :,_ APA·, 
ODl:JuN '"'"'"' õ.sU1J - .r·1•u•a:(;Ol.l1ça<1a; :.com Diaha . .i:!arrymoré; 

u orem uu- uiaJio. com -,,r.m-,-:n,mín.·,'."'"'..' A/11C, , 
\tia1a 11en1111maJ .l!i a v,aa :couuuua,,.com uary Orant. -s- APA. 
IJa .JUSlil~-a nmguem e,t:a,pa,, 00111 ,~adie Afu~ri;. -A. 
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N o.t í e ias dos- Estados 
ESTADO DO RIO 

li',\Ll':C:JsU O \'IGAltJO GERAL DE 
Nl'l'EltOl 

J\I'l'Ji:RUJ - (_ASAPiu;ssi - Fale
ceu llia 12 11<:H-:t.a. capital l\lons. Con
ra<lo .Ju.carandâ. Vig·á.rio_ Geral da. Di-0-
ée~e ,10 :N'itêroi. 

o eu terra111entn do !_lustre, Prela<lo 
realizoU·SH no cemitério do . i\Jaruf, 
saindo o féretro da Catedral rle S. 
João lfatlsla aco1111,o.nhado -pelo· Cle
ro, associaçõ(-'s religiosas C _povo: 
lSJllJ,;NJ<J t'Afl,\ ,\L,\llilll!1S Al•:lU]OS 

NITI~-!WI, (ASAPH~SS) - .O Cel. 
Orozimho i\lartit1g Pereira. Dlre~or N'a.
ciona.l da Defesa. Pas~iva '.Anti-u.er,11 

pós á, disposiç;ã,, cln.. Diretoria Regio· 
1mJ Uo:.-'Bsta<lo excelente sirene para 
alcrt:u;. · 

AIUllsCADAÇ.\() NO -111~s, DE 
.\Gosrro 

CAMPOS,, ( ASAPRESS) - O JJOde
rio economico deste munic.ipio e sua 
capacidade. financeira. podo ser 111edi
cla p0b1 a rfec:ulnção" <las suas coleto ... 
rias f0t.1cru is. Durante-" o n1é~ ~e ·:agÜs-

' ln ultimo. Nrnas du:is exatodas ü,rre. 
c:.·;;Hlaram Cr$ 3.!);J!>.9-l5,00 •. o que bem 
tlemonstra a imvort~tncia ec·ononüca 
tlc Ca1npos. 

ALAGOAS 
i;:; BAS'J'A:\'TB DESI•JNVOLVIDA A 

NAVBGAÇXO ALAGOANA 

~IACEJó, (,\SAPRESS) ,:_ Aiagoas 
l)Ode ser considCrada uma. segu1ida 
Cartag·o, tal o numero de navios ele 
nia<lcira. que possue, construidos e1n 
es.taleiro.s e co1n tÓcnicos o.lagoanos. 
O Estado conta ~om setenta e quatro 
barcos clessa natureza. Cntre barca ... 
ças e iates, cm1struldos quase na sua 
totalidade de peroba, mad<>iru multo 
resistente. ~sscs barcos fazem o co
mercio inter-municipaJ. e inter-êsta .. 
dual, ·e reali~am Long-a.s viagens atra
vés <lo Atlantico, entre ltorti-l.leza., 
esta (.~apitai f! Salvador. Gràndes ca:r
g:i.s são conduzidas por ~s.tes veleiros 
de Alagoas para outros UJsta<los. d~s
tacando·se entro outros generos, ·o 
açnCar e o arroz. Sua to_nelagem bru
ta ,·aria entre vinte e duzentas tone-
ladas, rt!presental1do os 74 barcos, 
mais de 378.765 toliela<las. Alagoas 
couta con1 varias c·staleiros, sendo os 
dois mais importantes localizado:S e1n 
Barra e São Miguel, um do\$ (JUais 
fundado e1n· l8D5, aletn ,de outros. O 
estaleiro d~ 8ão i.\ligu(!l e1n tempo 
normal- jâ._ conHtruiu· de uma só vci, 
oito embarcac;ô<!,s .de cabotag'em de 
sessenta até lãO toneladas, trabulhan_• 
do no mesmo ·cerca do 1'00 operarios 
·espedalizaàos. Seg·unrlo .apu~amos o 
nltmero de harcos poclería ·ser àu1_nen-
t:1.do nü..o fosse a. falta cpias·e abs·oluta 
dos mestl'es. A _ó•·ganizaçiio da EsCola 
d.e Mestres, seria oportunlsslma, poi~, 
alem de tudo eSse3 lleroicoS navega
dores contribuem pa.ra-' o e~coamen·to 
da produção do E~tado, e integram a 
legião de guerrilheiros do nordtsle, 
sent.in~la avanç}lda <lo litoral de nos
~à patria. 

J'HOlH;<;,'I) DO L.\TEX 

::.o COJ:,H.JRl!:sso JJitASU,Ellto DE 
VE'J'ElllN All.lA 

BELO HORIZ0°N'l'E,- (ASA-PRESS) 
- O\teJ1ta e quiltro traualhos foram 
uiscutidos- .durante o segundo _Con
gresso Hrasllelro ele Me_diciua- \1eter.i
uarla, reui1ido nesta capital sou os 
aUSJJictos do Governo do. Estado, A 
representaÇão mineira -cO'ntribL1iu c01n 
16_ trabiÍJhos; sendo ·que _-estes .na, su'a .. 
maiol\_j>árte são de autoria de profes
sorés da_ rnscola de Veterimíria Supe• 
dor de Minas. ' -

B A ·I' A 
c1,:mM_O:\IA l;>O-, l'ôOR'l'RIO ~111,l'l'AR 

SALVADOR, cASAPRESS) - gf<,_ 
tuou-.se .dia l:J a cerimonia inaugul'a.l 

-do' sorteio militar, ·a,·· ,,ual contou coni 
a presen~a ,10 Senhor Inte1:ventor Ji'e
,1eral e altas autoridades civis e mi
litares. _ 
COOP'ERATJV,\ DOS ES'l'UD.\~'l'ES 

_ , _ Sl~ClJl\l>AllJOS 
SALVALJOlt; (ASAPRESS) ..,. Fu11-

clou-se. r1esta,. capi Lal a Coopera.tiva ilos 
:Esl-lll~antes seeunrlario~. que v-isarft, 
pri11clr,al!nente, a, aqu!si~ào de mat"
tia.l esc-olar, sendo a. primeira. no gc
noro ex.iste1;te no país. 

PERNAMBUCO 
Cl.ilXTI~:V.UUO DO COJIBATE DO 

nIOl\'"rE_ UAS _ TABOCAS 

REClPI~, (ASAPRESS) - O jàrna
lista -Mario' Melo 'sugeriu ao Instituto 
Ar,1ueologico para que sejam tomadas 
providencias 1>a1:a a comemoração do 
terceiro· cen tenario do combate do 
11-lo:nte das 1'abocas, em _3 de agosto de 
11l4õ •. Trata-se de uma comemoração 
·nacional e Po·r e5se motivo ·dei.re mere .. 
cer -O carin-ho das autorid:Úles. 
AGUA-_A 1· GRUlr.Ji:lllO POU GAL.'!.O 

-RECIF'E. ( ASAPRESS) ...:: Com a 
áln·oximação do ,·erão já começam a 
se fazer ·sentir os efeitos da crise de 
agua. rnm· Lhnoeirc>, t.erc"eira clda,1e 
deste Estado jâ se_ e11contram á vencL,, 
galões de ag·ua-, ao (ll'eço éle 1 cru
zeiro cada. 

-G OI A' S 
MINISTRO JO,\O ALD.EllTO 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Está, 
sendo esperado nesta capital, dcn tro' 
de breves dias, o Ministro João Alber
to. O _ Coordenador seguirá para a. 
La1-ra do Rio das Gllrças, a!im de, lns• 
i>ecionar os trabálilos a)f desen,'olvl- -
!los pela- Ex1,edição Honcadur-Xingú, · 

DE!JCOUl~Jl'J'A DE RADIUiU 

GOIANlA,' 1 ASAPRJ.ilSS) - Em rles 
ela.rações· especialmente concedidas a 

- "AsaPrcss''. o sr~ Zóroastro-Artigas·in
fOrmou que foi assinalado. 11este: 8s
tado a existencla de Radlum asso
ciado á (>echblenda, da clásse dos m!
nerlo~ de. chllmbo e que contém ltrio, 
argom, n!trogen!o .e radl_um. 'Acres
c-éntou o 1,rof. Z.oroastro que a Pech
bte·nda existe em São :fosé de Brejàu
ba ,em Minas Gerais e neste Estarlo, 
acompanha.da de uranlo e do bismuto. 
Informou, ainda, iJue as águas sulfu. 
rosas de S. JOã.o, na estrada <tue v-~i 
ao municlplo de J,,eo1foldina, examina
das na E,scola de Ouro Preto, revelam 
~ ·prescn<:a de gases finog, tnclush·e 
o Hello, s·endo ainda dos mais ele ra
dos o seu - poder raclio-all\'o, 

RIO. GRANDE DO NORTE 

MACEJO, ( ASAPRESS) - Alagoas 
contri l)u,i com gra ndo quan~idade' de 
horrachu pà.ra O esforço . de guer1·a 
contra O t'u:;ci.smo iuteniac_ional. va ... 
rias l'(\tnes:::;as <lo la.tex' dá produção 
:Llagoana jâ. foram en\'1adas á. 1-<Jmprc· 
sa Hultber Dcvelopn1c11t Corporàtlon. 
A ex plora.~ão du valiosH ma~ei'ia- 11ri-
1na., ê mais intensa .. nos municipios de 
P<~neclo, ~ão i\lig·ueJ,. Campo~1 Mare .. 
chal Deodoro, Porto, PcdJ.·;;i,s, Porto Cal 

l
l _____ ,_ v:o.,. Matas·n,;;1., An01.ni~Jt,!S'._COJ:.ut:lU'.~. on- NO,'O. 'Çl>nl,ANDA :"iTE- DA GU,<\.R-

de existem est~n'soH tabolA>iros., m;rn- NIÇ,iO-l<'EDl'~RAL 
gaueira: o,,,~naJ1\ço\~'J,cA!!l% 4.1',\', cJM,dos ,,-. NA'l.'AL, :{ASAPRESS) '- Acaba· de 
n1un:tc1pi(JS,· _11~- .PJ.Ml().ar;l~.,._,d~ ... Sn,.t.u.ba, chegar 'a esta:_ ·captta.1 o General Zn.-

f vem se ~hi,~endu~ .. :f!. 1~)..1'í,½(~:?-_,~!~. vfi.~1-~-~1e~-- cari'à:f! Assunt:!"âO,· nOvo c.on1andanto ,la 
1 t·:i sc,rrng11.eit·a:, _ ií\, ,c,QD!í!--Df!o·.,.\\,,\~f.'Jll· GL1ar11içiio ~·ecleral de Nu tal, sen,lo i·e-

Ig-uassú, assim se expressou o Inter
ventor l•'ederal Manoel R!bàs: 

"Não rleve ter cónstltuldo nenhuma 
surpresa - o fato, pois o Governo d!l 
J)sta.do vinha •. por sua vez, cooperan
do intimamente com os altos poder<,s
da Republica no 'sentido de facilitar, 
con1 todos 08 recursos ao- seu alcan
ce, a organizacão do Terrltorio de 
lg-uassú, Como brasileli:o rejubilo-me 
com màls esté ge'sto: do presidente 
'Vttrga,i; Atendenao ao_s mltis' à.rtos_ ln· 
teresses- da segurança e da unidade 
na·cionàl S. ·- UJXcia: revela aO mesmo 

-tempo; os- riobr~s sentimentos 'da Na
c:io EÍl'asileir;i, nesta êmergencla hl5• 
~o'rica da ·Vida ámertcana,". 

1-'l;ializando sua palestra com os re
presentantes da imprensa, o interven-
tor - ManoeÍ Ribas· acentuou, · 

_"A organização do Terr!torio ilo 
Iguassú vh:â, se1n duvÍda alguma, con
trilrnir para fortalecer ainda mais os 
vínculos da unidade nà.clonal e abrir 
novas t)CJ'.'S.PQCtivas ao. desenvolvimea ... 
to social e economico · do oeste do Pa
raná". 

Por sua vez, o Secretario do Jn te
t'for o Justiça, refei-lndo-se- á cria
ção do 'l.'erri to rio de lguassú disse: 

"Pode-se -sustentar que a delibe• 
ração g·o·Íiornamenta-l obedeceu a Im
perativos históricos, alem d-e t·epre
S<>n tar um nQvo esforço na sa b_la poli
tica de solldarle<)ade continental; o 
_decreto-lei é a éoroa.cão de uma se
rie de medidas da.S nütls "aCert'adà.s". 

Pergunti,clo se o· Paranã aceitará 
se1n ·mag'ua a deliberação govername11-
tal, declar'ou textualmente: 11 0 ,Paraná. 
é brasileiro, e disso dou a·utorizado 
tcstemun.ho". 

PARAIBA 
SACERDO'l'E AVIADOR I' 

_JOÃO PESSOA,_ (ASAPR!;:SS) - vo_ 
Aéro Clube de Pa'rá.!ba acaba de_ ~onée
der o "brevet" de aviador 'ao Padre 
Luiz -flantiagó, Vigário do· l\Iunlcip\o 
de Cuitê. O Padre Luiz· é o primeiro 
sacerdole ·no Brasil que - rCcebe e.sse 
cllploma. 

PAR A' 
F'l!!STA DOS "ÇlltJOS _DE NA~A~" 

-Bl~LEM, ' ( ASAPRESS) -_, Re~lizou
se a festa ,dos 1'Clrlo ,de. Nazaré" na 
vizinha cidade de· Vigia, para onde 
seguiu grâ.nde numeto de .romett"os, 
que se tran-sportar8.1n eni. autorito\-·eis, 
onibu_s, navios e e1nbarcaçõe·s ·á ve,la. -~ ' 

AMAZONAS 
IIOSPITAL MILITAR 

MANAUS, ( ASAPTIESS) ...:, Cheg0u 
a esta· cavital Q engenheiro maior Os
valdo de Sà Benevicles, cuja 1nissão 
em Manaus 'é construir um - llospital 
militar, de acordo com as necéssida
des .das forcas aquarteladas na cid,i
<'le, devendo tambem escolher o ter• 
reno /i)ara con~trU:ção do quartel e
casas de -apartamentos para os oíi• 
cials e sargentos. 
SI,JllilO CONSTRUIDOS TRt,:S' Q\M
POS UE AVJAÇ)I.O l<JNTRE UA:"iAUS 

E BOA VISTA 

MANAUS, (ASAPRgSS) ..:..._ O sr. 
I"rancisco ólivel-ra, topografo d6 M-i
nister!o <la Aeronáutica, ·seguiu dia 
l 1 -do -corre-- 'e_ para Boa -ViS'ta; afim 
de constrüir três campos · dê aviação' 
entre l\Ianaus e aqu-ela ci_dade. 
l•'AL'l'A DE l'R,\.TICOS NA NA YE-

_, = ,_ "'-GAQÃ-0; :Jl(),c AMÁ.ZONAS,.,, J -

- MANAUS, (AS,\PRlsSS) - O Co• 
manda)lle Barbosa, capitão dOlil Po,·
tos\dol~J\.J..Wr.zon;,,~; div.ylg;o,n, a seguín
tu nota: "·Atuahnente te111o"s apena$ 

l 

De palha em palha 
ttE CONSTROJ O SEU NINHO 

imli. • •A.Mo •s.•mpl• •• NatuHU• •• d• ... 
•lt•nde tu•••men.te ••• par..ta. mf•I•• .. da 
ma.. com d•cltld' • ee11etfiaole, • fwmar4i eom 
•~auraaQa par• .t •• •••• 'ell ·••••• Mm Mf~rOII 
o~m tneriffeln, u~ ,-e6Ha e.rt• • S•l'alltide. 
Vai conatrutndo dNde 1, ••• fulur.. Na C.pl• 
talJgação o lemp• 6 ouro. Comece hoJ• mNnse 
• c•nhar tempo, upit•Huwd•- ••••.~o..ia .. 

ln,peloria, e Aglncü»,.. prindpaü .. ~dad~ 4a Br,ult 

( 
1 

NOTICIAS DO INTERIOR ! 
CAMP;lNAS 

ANlVERSAIU_O LA l\IORTji) D'O 
EXl\IO. SR. DOM: BARRE'.1.'0 - A 
22 de agosto ultimo, na_ Catedral_ 
destà cidacle celebraram-se solC'm,'.'; 

exequias conteniúll'arido o .. 2.o •aniver
sario do par;.samento do granrfo. An
tistite caiupineiro, -D. Franaisco de· 
Campos Bafreto. Oficiou o Ex1110. 
l\Ionsenhor Luiz Gonzag.a de Mou
ra, Vigario Geral. Sua. Excia. 
Re\·dma., o Sr. Bispo Diocesano. as
sistiu pontificalmente, tendo dado 
a absolvição f'.•1al, .iuulo à- gt'ande 
e<),a armada no centro da -nave. ·A 
parte coral esteve a cargo do Semi
nario menor Diocesano. 

As Hevdmas. Irmãs :Missionarias 
do Jesus Crucificado, pranteando. 
seu inolvidavel Pai e l!'unçlador, fi
zeram célebrar missas em lorlàs as 
Paroquias em que se acham estabe:, 
leciclas em São Paulo e nos outros 
Estados. 

DO::ú foSÉ GASPAR -A.2 de . 
setembro, -- ,perante coucôrrida/ as~ 

Bispo :Pfoéesa,;o _esteve ,em_ .-isita. 
t)astóral _às cidades de Descalvaclo, 
Porto I<'erreira. e Pirassunupga, ten

. do recebido em todas essas localida-
des, as maiores de'ruonstrações de 
afeto_ e dedieaçiío. Tod:is ás cerimo
nias, tiveram enorme af1uencia • 
grande_ foi o numero _de c1:ismas. 

·----
- POSSE DO NOVO BISPO mr 
SANTOS - Afim • de assistü- a -pos
se -de S. Excia. Revà1úá. D; Idilio 
José Soarei!,: IYO Bispado de Santos; 
sc--gu·e., hoje, domingo,' _para - aquela 
cídádei -uumero_sa - carana:va de Sa
cerdot'es._e leigos, pois D. Idilí'o,. em
bora ·iratm·al -de Limeira, residiu ·por 
Iárgos anos nes~a cidade, _onde· S. 
I1icia. :conta numerosos amigos e 
admiradores. 

_ CAMPANHA PRó0LEÍ'rURA 
Organizad~ ·- pela Juventude , Ca
tolica __ de, Campinas;' ~t.a : càmp~nha -

- :-intitulada,; ·'«füi~g.tá~ão da ·Leitur3:»,' 
-promete alcàni:a:~·, .' involga-r . exitô~ 
Iiiaug.urada pá s~de centra}, da
Ac;:iio _ Catolica, µó Palacete São 

OL!i,u-i,,• - ..omv," u" uruit· <;«v,ua, ,co.tú ·,·nereza · Wrigut, ·- APA. 
- ;,;e a iua · cumasae, cu1i. vous""'11ct: .otmneH. - ti,. ' 

P-Alt.t1u,v -'- . vs Ufü1uo8 ui~ ue t'omiieia,- com Pre~tôu Foster. _ APA. 
_ _- , uum umqu1 Ili\ 1:-(,õJ:<'; com ·,1.yrn11e - l:'ower. - · APA. -
~AR.llJUuv,u - -ua comauuoa ª~"caill'ae: maurugaaa, com Paul Mwil. APA. 

ll.ÇU ua. IUe!ilna-. ,e1npera, com J;>!"Jan UOnlevy. ,...; A, 
PARA,-(../UU.S - ...,.,Ul!J1C t 11a, c:um J.J~aná 'DUru111, - APA. 

1V;U111c1·e, culll a~a.,,, cu111 a,m1a ,~eagie, .:... APA. , 

1 ,hde com çerca de-5-Q,ÚO µé's dá planta. cebido p·eJas altas tJ.utorldades c·ivis e 

·1,, ~ A N T A -<e_ /A, ·tA_--:_R , __ ,,,._· A ','::';~~t~;~~lod:i~t:!ºi·,l~l~!:i;:'.-~J~;~'.'.:::~ 
- - {;'~IJ'S por parte da sociedade -poli. 

• 
1 

·· ~- gua~ 
l•'ORN-ECUU:N'l'O l~lil J'llU'l'A PAJIA 
AS i,~11·,u1sAs i.,co•U'OIL\UilS - AO e -E A- R A' 

l'A'l'IIHIÓNJO l>A Ui'iL\O 

• l•'LOHL\ NUl'üLI S, ( ASAPlt8SS) --

-,75. pruticos. para toda a navega~ão no 
~\n~~zO.Jla~ ... t}Xcl ~itlào. · _O corpo , destes 

. es . .JJecialistas, que São _ ~nsuficientes 
-1i:,.ra- u_ necessidade ela Companhia. No 
baixo Ama-zonas, 11as , reg·lões inais 
1novimenta.das, ten10s somente dois 
JH·aticos no serviço, enquanto ~n1 ~Ia ... 
~aus ha u1n unico µi-atico. No Rio 
Soli1nôcs, vinte e :un1 -praticos prci:s• 

· sisteneia 'dé todas us cláss·êl! ·s'o<:iais, 
tiveram lugar na Catedral Dioce~aiia, 
ns exeguia, de 7-.o -·dia, dó lüxmo · Si·. 
D. José Giispar de Afonseca e 
Silva, sewo oficiântc S. Excia, 
Hevdma. D. Paulo de Tarso Caií1, 
pos, auxiliado por S. Ex:cia. D. ldi~ 
lio José Soa r'es, Bispo de Saut~s, 
vindo expl'essarnente de Limeira 
para este ato sagrado. O Ilevmo. 
Conego Saliu,. reitor do Colégio Dio
cesano pronu1iciou :1. Oração lrune
bre. 

. , Paulo, -à rua D-r-•. Quirino n.o' 951; 
'·elà constará, cada quàrta-:feirà, de 
- palestras ê de exposições de :livros, 
versando: sobré, os l?~guintes temas: 
.Orientação dá. Leitura, Literatura 
Infantil, Bases para uma bibliotec~ 
de Cultnra religiosa, Litei;atura para 
l\Ioças,· Literatura Heretioo, livro~ 
de formação ·espiritual. Iúiciado a 

.15 do _ setembro·, este belo , certan'iE 
,se ,prolonga,rá 1105 'dias 22, 29, ,_5 'E 

PAI.J1,,.;·, ,11 _ -_ ,.,un·e,i,vaucuw 1c11oi.ieuu, com .DOU Hope. __ R. 
uuragem uc mw1<er, cou, Mai·g·ucnL cnapman. _ Ai'A. 

p A u ... ,,:,, "'" v - .,,.;m.., uu~ 1uow11..,,, com vv ílliam Holacn. _ R, 
va,e1nm auqu,null, com. Jyrme .uttt'àut. - APA. 

PENJ111 - "• um e mna no1,e,, com 0 a.iu. - R. 
-Leg1ao "" """1ei;=os, co1.1 JRltics ,t;uw,m. - AP A. , . 

p/R11,,iv1nu11. - ,umu Chi up-1·e-n11, com 11udy Ltanand.··- AMC, 
1v1u1.uci e::,. i..:01n U.t.-a-6, cu,n .tU1u,._~ J." ca,J.i.e. 7 At> 4'1.. .. 

REl.;1c,;,1v - 1ceuu:uJ - ll.- lel úa íUga, com· var1os ato!'es, 
_ 1•e11a ue amoo.iu,, com .c.ueiy ,1;-oy .,r, - A, 

RECi:.c,, li \L>i>V"J - ..,Cl'eWÜd a.!,UJ, COlll .Hay j\(U!Jancl. - R. 
ºº""cu.':J.:::i_Ui'l ~u1tia~, con, n.u;sa.,.111u_,.1.vusseJ. - Ar'A.. 

ae;;,,. - "'"''~"" w, .. ,.,, u 111u11uu, coi,1 . .,0,mny Wt>i~muJlcr. _ APA. 
.t'et.:W,..i..\av, ',,;OU:1 '-IJ.".U.u .• UUl.i..t.:,:t. -- dMC. 

tUAu, v - ;,,ui 1.1u~,;a u~ oui-u, wm Ouanes Chaplin. _ APA, 
. L'1 uµc-ia::, "4ê Co\,;""'1.1"-l.li.lU1 CUlU JtlJ.llCS L>te\va1·l,, - R. 

ROi 11, ... ·- ,,,.,01 uuo """'""• cm11 nontta vfanvile. _ _ APA. 
L\'.1.(1.LIJJV u.u11t!lJJ.Uu, cwu .~!Jt:uceç 'J.'l"cWy • ..:... B. 

J.lO~,:.u,.1.V - .&à. ,U.lC.&..Hl.!J. i..)l.u,a,,U&4,, COlU u1nger .tLOgers. 
_ LLeVn.'- - ....,a ... ~1-011;; 1-;UlU ,.tu"u .ua1,,iceua, com. Vei·u1uea 

u· 1,,.L'a ..... v ,liuu1 vv,-.1.u wa,1ut:, - A.iu.C. 

- APÀ. 
Lake. 7 R. 

SttN-, n. 1,,.,1.,1L•f'- - u, cvu,a.uuv~ a~cam de madrugada, com lºaul Muni. 6.l'A, 
. vu1ga.Y.\li.' u1~C~Ha.uv, \..U.1u. J..Ull r1ult,.·- AM"(;.'. 
SAl'I, ,. u "'"'"'"" - "' \1 ,.,u~a., ua 1rns"o, coui ,vurtha Lcgrand.,__ - AP ,1. 

.C:.1.1.1J.1.1.t:uõ:> "-"~nncos, 1.:u1u_ JUUll LVlac .b1·owu • ._ AJi(:, 
SAl'I, v ,.,., _v,,, v - oua .l!iX(ad., u l'eu, com Wl111alll Powell. - APA. 

01.:1.oc \,ba.,,::,. u.t; u •• a:n<;a.1 codi v 1cti01· J.\t1a.1.ure. - -R. 
.SiH.J t.,, ... ..- .... '"'ºJ - .ov .. uw. cv11.,u iu.1.ucat cum .fi,reCJ Astai1·e. _ APA, 

bcu:: ,.u.a.:s ue JlCt;h~"-• cvu1 v .1.cwr 1vial,u:re. _ R. 
s,10 .... ,.,..,v., - uu que uebe, com LUiJC Velee. _ APA. 

,1<,.m1, r,.u116, com ,rwvcn .t'1'~'>itol1. - ,11J-' A. · 
SA.ú uu~,,.,_,,.,v - ,v,ow~ ... V memuo looo, ci;,m Sabú. - AMC. 

Uln 1an4u.i uu. tv•M.'', ..;u.1n ".t.Yl'OUC t'OWel'. - Â.t'A. 

SAO Ju.:." ·- ""º"ª"ª t,J101u,ua, l,;()d1 1i,0u~r, '!'a.,,or. _ AP.1. 
(jUllJl)lt! U l.t:U UC~Cf, CUlU ""'UUCl'v l.Oü~. - AJt'.H}. 

SAO 1,vJ1., ..... X.:t"' uab uu~º""• com riem·,\< 1>'onaa. _ APA, 
Na~ i;ana, ..io ,1•-u.cao, co1u ueorge ~amtcris. _ AMC. 

sA.u· t'AvLv - l!:ra uma 1ua ae me1, com Cary G1·ant. _' R. 
Cora1,ue~ cnamornuu~. cum WillJMn HoJaen. - AMO. 

J 

sAO e,,,u,tu - Mtuua ,ecrcLana 1>rasl!eira, com Carmem Miranda. -· A:'A. 
ü. segreou do pm1cssor, com Nancy Kelly, .... ·APA. 

UNll/ Jt,t.,.:,O - .l!iU cuu11ec1 ussa mulher, com L1be1tad- Lamarquc. _ s., 
- O irmão do _Falcào, com Ueorgc tia11aer5, - APA, 

TEA7'1WS 

BOA VISTA - A nmva ,Je meu noivo, com Palmeiritn. 
çA::.lNO AN'l'AR1'1CA - o gato comeu, -com Jaime co~ta 
SAN1''ANA - Pas:;o úe ganço, c~m Walter Pinto. - 1r:. 

EXPLICAÇôES DAS COTAÇôES 

A. ACEITA VEL - Filme que .pode ser _visto por todos', embora sem \Jl'O-
-veito moral. 

_ B _ -'- 1::10~1 - !:"lime que pode ser visto -por todos com proveito moral. 
/3,P.A. -,- l::IOM t'A11,;, i11Jc.l..J.Vti - Filme que pode ser -visto com proveito 

moral ~ao oomeme por aou!tos. , -
AM.t::. - IIVt:.U.t>\11"4 iv.l:.l'lVo L'iiRA CRIANÇAS - ·Fume que pelo enredo 

ou . cenati vou e 1mpres,11011ar o publico Infantil. ' 
A.P,A. -,, lil,l'.l'lõ v .l!iL_ t-Atttl. AUüL'l'<JS ~ l''.ilme que pode ser' visto tão 

somente por aaunos, emnora sem proveito moral, 
R. - .KEl:fi'lU'J.V -' 1•·11me que pelo enrecio ou cenas deve ser estritamente 

reservado a. 1,>essoas ele ,uucta turmaçao mo1·a.1 e religiosa. _ . 
D .. - DESACO.Nl:.~LHAUO - F'ilme que- pela grave lnéon~tnlencia do enl'cdo 

ou .cenas, deve sei eVJtaelú .xi1· qualque1· publico. 
·M: - MAU - f>'llme preJudic1a1 para qualquer publlco, 

NOTA: - ~~ import_ante qu~ u- espectador rl.ão se contente com à simples cota
çao d,, filme ou d· ptça d~. teatro, maB que p1-ocw·e co1111cccr pek 
menos a,gims detalhçs da cntlca. Isto J ust.if!cal'à uma cotação que 

_ anrmadd ~em nenhum .cumentarlo, poelerá_ parecer_ mJusta; e ~u
bret uào com a leitura de uma analise quç põe eni ,:relevõ o~ ele
mcntob oons ,e maus do fü!ue, o espectador pouco a pouco, educara 
sua conc1e11c1a e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes 
que 1he !orem apresentados. . 

Os oole.ttns da Orientàção ~oral dos Espetaculos contem uma _ 
crlt,ica detalhada d~ todos os filmes r,.:tbldo~ em S. Paulo. São publi
cados ~emanalmen·e, e a assinatura anual cuata Cr.$ 20,00 na Ca
pita! e Cr.$ 25,00 para o tntP.rlor.- Info,rnações na Associação dos 

_ J_ornallstas Católicos,_ á rua Qulnt!no Bocàiuva, 176, _ 3.o andar; 
_ sala 207 ~ Fone: 3-7760, · 

a QAl!J., LZI eu .li 

1 J.:;.sleV(-'! rt::ccntemcnt.e nesta Ca.pitn.l. 
t:!H\'la.tlo esuedaJ !)elo cel. Custa_- N"eto, 
o tecnieo <.la tit11H:rl11tendência das 
L•;mpi-esas lncol'pora<las ao Patrimoni1, 
<la União, rnajor b~llgueil'aS, uma da.s 
11rn1.-s bdlhru1tcs personalidades elo no~ .. 
8 0 mundo cientifico, n. servl~o das In
dustrias. Soulrnm'os ng-ora qué Com a 
pernrnn1.;!llf'.Ü) <IP s. s. nesta_ capital fi. 
dou ai:5sent:iclo q11~ ~:inLa Cat_arlnâ for--
necerâ. totlA." a pidta íle que necessitam 
as empresas superintendidus pelo cel. 
Costa Neto. 

N~VM ~~ ~A~TA CATARl~A 
FL<JHJA.''1üPüi,JS, (AS.-\PRt,;SS) 

Noticias clleSadas a t;St.a capital adi
autam que nn locrtliclade <lc São Joa .. 
quim nevou int<~nsaménte _nesta <ler·. 
radeira otJ<la de frio, 

MINAS GERAIS 
ltl::FOIBIAS u1,: Al.'l'.\S PA.'l'EXTES 

UA 1•'011(.1,\ l'OLIÇIAL 

Dl-}l,(J HuiUZO;-.;T1-:. (.l\SAPRl~SS) 
_ o Governador do ,~~stado, assinou 
um decreto, rcfonnando o ComanUan-,,, 
te (:eral, o Cllefe rlo J,}stiHlo-1\faior e 
0 ·utra~ altas patentes d_a [,'on;a Poli
cial, inolusi\·e de alguns com?-ndr:111• 
tcs de unidades svttlaclas nesta capitül 
e rio inLerio1 do g:;tado. Lr:insferindc,
ns parn o quaUro da reser·va. Foram 
<.Jesi::;nados: o Cot·u11el Vicente Tor
t·os Juniur e o Tenentn.Coronel .José 
Coelho de .Araujo, resµectlvame-nte, 
par::,. com,andunlr.., gorai ~ chefe ··lo 
(-'.Slatlo·maior da !•"orça Po1icial e no
tneados outros comandantes do uni
dad(~:-;_ 

Ol•'ICIA lS !'i Oll'l'l~-A ~l l~lllCA 'i OS 
tmLo HOHl:tON'l'l•J, ( ASA PR1,;ss) 

_ l•}ncontram-~e nestn ca\)ital, varios 
oficiais do. gxército norte--amerlcano? 
e11!l'e os qna.ls l..eslie Sti-oebel, l:lyard 
Atklns e 'l'llomas ~'allwell, encarre• 
g-a.dt:>::$ da execução de s·erviç;os de t n .. 
teresse militar brHsileir?-a.merica.no. 
creclenriarlos junto ao l\"linisterio tia 
. -\eronaulica. 

A_DV-OGAUOS 
--#~---- ···- ------

Dr. Vicente Mclilo 
Praca da i:Sé. Zii .. ~.o_t1m~ci, ... ::i~Ja 34t 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Hua WUIUllUO t~OCHIUVl1., 17ti • a.o 

Anrtar _ :Sala a2a - Tel. ~-1276 ----- , __ , ___ --· ---·-·-----,--
J o vi a n õ 'Jelles 

e 
J, N. Cesar Lc$sa 

A1J,o&:.udoa 

Lgo. dP M1ser1cv1u1a, -~a •• 13ala 904 

Dr. Francisco P. Heimão 
Helmeister 

nua São_ Bento, ii4 ...:, l.o a n·1111r 
Gala 3 ... '1'1>I, 2-l6U .,,. 1:1, -PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
Rua Ben ,,; mln Ooostant, 23 • {,O anel. 

· Sg_la aa - -'1'01, ~-198~' - ' -

C.\1IPAXIIA AX'J'l-DIVORClS'l'A 

l<ORTALlcZ.\, (ASAPrmss)· - .-\ 
Cnião dos ~Ioços Catohcos t.10. Ceará 
iniciar;l hoje, rresta, ca1>ital, . gr.an
d·e. CanfiJanlla a.Íiti'-divorciSta, d~ven-:lo 
reallzàr. propag·anda intcos:--t r,.eJO ra- , 
dio_ e c-oi1f.el'enci6-s em escolas e te,1-
tros, As cÔnCercncias em questã.o ~e· 
rã.o pi.·onunciacJas pcloli lideres cato .. 
licos. neste mstado, ·sendo que a -pri. 
nJoira Q.elas e-Stá a cargo <lo sr. ·/\ra kun 
Carnülro. i)l'esidente da União dos ~lo-
ços CatoUcos. -

P A ·n A N A' 
J.\'AUf:URAÇ,lO D,\ RODOVI.\ 1'0~'1'.\ 

GROSSA-I•'OZ JJO lG V ,\<;~(T 

PONTA GROSSA, i(ASAPRJJSl'J) -
Apesar do mau tempo aqui reinan·te, 
fora1n tnang.urados ·o trecho da ·1·or1b .. · 
via Pont'a G.rossa e a ·ponte_ de concro?
to•armado sobre _ o rio !gu.tssú, Pela 
inaugtiraçãn ·da reÚrlda estrada rle 
rodagem,_ ficará; definitiva.mente Jl,;;-:t
da.. esta cidnd,f p~ :·anaensà á Foz <lo 
lgua..ssíi. Estiveram presentC>s ã ceri ... 
monia, o lntc,rventor t«~e<leral. os ;,,;·,~
nerai"s Comanda.nte da Regiâr, e Ama
ro ·r-Httencourt, ditetor <lfl Engenharia 
elo Exercito, 

'l'ERHl'J'OltlO í•'EDEllA L DO 
IG UASS(r 

CUIUTllJA,-. / ASAJ'HESS1 - gm en
tre Vista coletiva á. Imprensa, referin
do.se â. eriaç:ão 1..lo Terrilorio yo 

--------
FRACOS e 
AN~MICOS 

TOMEM 

Vinho Creôsotada 
"SrLVEIRA" 

Grande Tónico 

""tam serviço. 31 servem onze embar
c>tções da Rubbcr Dev_oio;pment Cor
pÓ1·ation, Jovando mater"tal; da cons
trução ,10 aeroporto , a lqu!tos. Se 

-•fo$;e aplicar ·º regulamento que exi-
g-o· dois pratlcos. para cada eiubar

' · cà.Gão, seriá tnsu[lcfente Q numero tle 
·- pi-atlcos 'do Solimões, prejudicando 
,oS inte1~essados nas i.iartidàs iie en1-
barcaçôos ,do Alto -Pcrús, que· e-rnbar
cam sem pratlcos. Na zona do rio J u
r'üfL a maior rnodutora- de· borracha, 
temos son1entc. dez ,tlraticos. No Rio 
lú,g-1·0 e .Rio Branco, Oll<le à navega
<:ão -tambem é Intensa, existem ape-

- ll>tS' três 1,ratlcos. No rio Japur!!. e 
Airipuan, existe apenas um pratico. 
A Companhia rla Produção de Bori;,._ 
~l1• exlg·e rriuitas vezes, se fuja do 
t•eg;ulamento em vigor, por. isso· que a. 
situaç:ào, pft.1o menos' d'.nrante esta 
g·uerra1 cleve1·â ser a ex:posta·". 

RIO GRANDE DO SUL 
•ronJOU Í.'OSSK o NOVO IN'l'gn

VI,J!\'1'01\ 

Pon·ro ALI.WRE, e ASAPRESS) -
Assumiu a lnterven_toria Federal elo 
E~tado <i Coronel · Ernesto DoT'neJes, 
havendo troca de tltscursos entre s.s. 
e o general Cordeiro <le Fát·ias. Após 
.ª solenid9-.de o novo inte:".entor· 1.-,e
dentl deu" a conhecer o seu secreta
ria.do· o qual t)st~ á.sstm con:;;tltu1do: 
lnterior e ,JU!-,tiGa, i\1herlo Pascoalinl; 
l4'a.zencla, Oscar ,Fontoura: E_ducação 
e Saude Puollca, Coelho Souza: A;.r!
cultura. [ndustria e Cómercio, Ataliba 
Pais_; Obras Publicas, Valte.r Jobim, e 
11ara. chefe de Policia, Capitão Darci 
Vig·noli. 

O l'REl•'El'l'O l>A CAl'l'l'A L 
CON'l'f:\ UAllA 

POR'Í'() ALEGRE. (ASt\PRfJSS) 
O tcnente•cot'C'lllel Ernesto Dorneles 
mantevê no cargo ,1e prefeito de Pe ... 
lotas o sr, .José de Albuquerque Bar
ros, que já vem exercendo esse cur-
i;o ha dnco anos . 

Por d.ctcrmina,;ão da Curia ,Dio
cesana, nas de1ilais Paroquil).s e I;p·e
jas da Diocese, as exequias cclebrar-
se-iio no 30.o dia. , 

VISITAS PAS'l'OTIAlS No 
inicio deste mês, o Exmo. Sr. 

12 de outubro.-- · 
:Muitas livrarias_ e' editoras envia

ram copioso cabfdal de amostras, 
Val'ios oradores e- oradoras· far-se~ão 

,ouvir. 

e A T A N D U V A 
FALECIMENTO 

Faleceu no dia 25-8 pp. 110 Hospital 
Padre Albino desta cidade, conforta-_ 
do pelos Sautos 'Sacramentos o 
Revmo. Padre_ Xisto Lopes, . Vigário 
. da vizinha cidade de Piud01·ama, pa
ra onde seu corpo foi transportado 
na noite do mesmo dia por _ uma 

um ~ l:'HOl'AliÁ.R o 

"LE( il ( >NA H J"\º 

-t· 01!:\IEH QE l'OUO!!l-
0 S VA'JOll(,Ot, 

cotü:ssão da v!slnha cidade, acom
panhada 'pelo 110s'so Vigário l\Ions. 
Alb!nc -Sll'l"a é por fieoresenta.ntcs 
da- êo'ngregaçâo' Mariana local, · 

Foi celebrada Missa de cor;po pre
sente pelo mxmo. Sr. Bispo Diocesa110, 
110_ dia seguinte, apôs o que-realizou • 
se o entêrro· que foi acompanhado por toda . a· população. 

O, ,,JOSt 

Causou -·geral consternação nesut 
ciiladt- e -zona o trágico desastre 1le 
a viação de, 27 de agosto pp;,, no_ R' o 
de Janeiro, no qual, _perde1:am a: vida 
o Exmo. Sr, O. José Gaspar de Afon
seca é ·su va e seus infortunados com- . 
panheiros,, sendo celebrada no dia_ 3 · 
dttste uma Missa de Re(juiem em su
frágio, das almas de todos os que -pe
receram no fatal. aclde11te. Essa Mis, 

- sa (c1 assisticla pelas autoridades, As, 
soc!acões Relldosas e enorme ruas• 
sa de fiéis. 

_QUERMl!SSE 

Iniciou-se no dia 8 d'este- a. gran• 
d!osa .quermesse em beneUclo das 
Obras .Pias- locaJs. 

---- ··"=-==~=====:::::===============-------:=-====================== 

Indicador Profissional EN (j l NH_E l·ROS 

Amador Cintra do l•rado 

MEDICOS 

J)r. Vicente -de Paulo Melilo 
Ullulca IUi'•lh•a - i·u1Jt"1t•1110•• 

· ffttlo• i . 
DlrCl'•o~ dtl ·•sa,u1U'>rlo '111n &ln11c•nie·· 

~ons.: K._ Mllraom, ~4 - ti.o •odar 
Apal't.o 8:1 - 'l'el 4 lSôOI 

l-t018,1 Av. /\ ~"" t!r .. ucli a.o U 
.l'e_l, 6 6~~u 

Dr. Barbosa de Uarros 
. 01.tu,·iia ·· .-i 4'1..i~,.:,·.atUmt 44'- •1ttita-urua 

Con1.: lt. Sena·aor LféJl0,-ZU6, ij.o·.and. 
Cnnault~.s, <lae ,IU a~ li e <!as l4 àe 

-i1 bil.-.- sra, .. <l<>s: ,,1,.. r~ ·A.s · 11 borae, 
ff'rf,1(n -11.,,ú,•rél 

'J.'êl,;_,·_a ZH1, é, Uéa!i,,. ':t'el,l . t-1268 

· lJr. Celestino BourrouJ 
Res.: Lgo. S. 1-'aulo. 8 .. - J.t'l. ·z-2622 
_ _/ t:ous.: Hua ·t Cio A tlrll. Za6 

Uas Z a.a 6 our11-. 

Ur. (;amargo Andrade 
Utnmc:u, -d4.! ~ .. nhnrfu __ - l"urtoa 

- ··- Upt-ru,4;().-11' .. 

Oi:\ BP-n~f1oh.•o••a ~u1·tugulfl's11 e 11& 
Mate1·111<1~tte ,1e ~Ao 1-'su•o. 

Cons.: Uu~ 1S,.r,i1<1O1 ~'el)õ o.o i•6 
'l'el, · z 214_1 IJRs 11- à~ IR hoi-lu 

· Hea,1' !:lua 1:t .. ,.,.,1 <1,e ..i .. rroâ, 461 
t'e1., t-_on -

...... 
1. O 0 O O A T- O 1. 1 O O 

-Cll\11 1111 1 

" L ~, Q • º' ~r~. ~- ro. l! 

HAI0S X' 

D.r. J, M. · Cabello <..:i-:c11pos 
ltl~IJU.,o tltli UU•t.uta•:, 1 A 

u11tJ10-Ui1uu1011iUc•o• - tt;i.,uuea 
llnd•talou.••·••• e ,tu111:-,•1llo 

ConS.: Hua \\111.rl•<,nt. 114 ~ tLf11t1cfo 
p._.,1 "º r 1 • t.o 'ilHl , i-.. 1.: ~-U6flfl 

K~s.: Kua 1u,,1 GH• - lei., & 041 
lSAn l:'Hulo 

H O M E O P A ·y I A 

lJr. Hezeride l•'ilho 
Cnfla.: ~ ~eru1<101 ~-e11õ. auo; t.o 

e.n<iar - l'eL, ~ -uRag - Oi.t li 
àt 1 ~ t'lor.>ta. 

.RH,1 ,\V'.f'Ol<I• l>r, ArnAUJ_O, illf 
'h,,, 6 i9llll - , 

l!laia.,,.1,.,1,., ,1,c/t,11.,,0 
ArC1t1lletui-a re11,c1oe11, cólêirtoa. re1I• 

Mnolu eoletlvae 
lt1>3_ t.tbeto -Hadatl'l,- 461 .J :::JAo Paulo 

UENIISTAS,, 

Ur. 
•.. . . 

C.:arlino' de lastro 
P•ln uurso, <le ouu1a,1a,1C1 ª" t<&tUI• 
dk«l• de li .. rm;..,.- e _ Úduntc.1oc1a de 
i:;!l,, P1w10 ... Clrutgllo uenttsts OI• 
,.., .. , .... .iu - .. ,p -,,u - ll.-. t1 .. i,11w1a do 
l,lceu ._:.,r,.cAo de Jes11e - li.avee1&ll• 
dade•· .Ptvcits, llntõ11e i-'ootea. Ilente• 
dur .. • ,;n .. tõmleBt !--••m '!h"l,11aa pala• 
tina _ - _Onn111Jtt1U __ _.,,., JI· li a, ,e ""ª 
1• li> 19 hntO- - tJone., tt 1'11, .. 11ã 64 
- . li n ~-11<!ar , ""'"' ,., A - f!pa_: A 1., 
Sai ~o de 'l?ltaeloa~á,, 09 _ Sàq i'!i lü.O . •'• .·· .. .. . ' '• 



LEI A M,' 
"Ert DEFESA DA ACAO CAlOUCA.'· 

POR 
.. · ot: São Paulo, 19 de Setembro de 1943 . li 

lPLIN·IO COHREA DE ___ O:LlV::E,t·R·A· 
livro 
Exmo. 

de 
e 

grand! atualidade apres~Qtàdo pelo 
Revmo • .Sr. Nuncio _Apostolico. 

OS llllSTIS 'RETIRAM-SE NA FRENTE DE SALERNO 
l 
' r 

. . · Nafureza jurldica da A. C. - Posi~ão perante a l{ierarqµia'. Eclesi~sti•. 
ca. - P~siçâo perante as Associações Auxiliares. - A. C. , Vida ln_terior. - <..:ri~ 
tel'io para recrutamento de membros da A. C. - Atitude ·da, A. e: per~nte seus 
membros •. ..,.. A,ssoeia(;ões neutras e inter-confessionais~ - .Afitude da· A. C. 'peran· 
te as pessoas não católicas. - Apostolado de infiltração. - Apos\ótado de. con
quista. - A. e. e os Circulos de Estudo, - Caridade e .Fo.rtaleza,. apostolicas no• 
Novo Testamento. - Conclusão. 1 

Ampliada•., as. po_sições aliadas.· - A un1ao do 8.0 exercito: às forças america .. 
·nas -· Pontos- bombardeados - As tropas itananas controlam · centros impor
tantes, -'iCC)'ntra a Ca$a Real Noticias da libertação de. Ciano. - Restrições 
impostas .â~·, povo ·romano - Qesordens em Roma, que é 'cons~de~ada zona de 
guerra-lleqtdslçã~dos generos aUmenticios - Altas patentes 1tahanas mortas. 

_ Este. livro apresenta a Doutrina da Santa Sê, em sua luminos~ <!O~tinuidade; a ,res-
peito destes problemas atualmente tão palpita ntrs Wqnj;;sima documentação Aà ,textos ponti• 
flcios especialmente de Pio lX. Leiio Xlll, Pio X, Bento XV, Pio XLe.l'io X!l, eom ama .. 
precisão e um valor concludente absolutos. · · 

' "Este livro •.• fará tVUito hem às alm.as e pror,noverá a ca:usa·da Á~~o Cato• 
Iica nesta. terra· abencoada de Santa Cruz". - escreve o Exmo; e\R.evnto: Sr. Nun• 
cio Apostolico. ~ · · · · · '' · · · 

A venda em tod• as livl'arias e mais - Em São Paulo: Lcgióna1•io; Rua Sémiitai;io._199 • fone 4•Q93l· 
e Editoi-.1 Ave Maria, Rua Jaguaribe, 699 • Caixa Postal 615 • fo11e 5•t3M • No Rio: A::;encfa Noticiosa 
Sul Americana, Rua s. José, 49 • fone 22-4375 e 42-6637. P R. E Ç O_. C ·r $ 1,5 , o e 

;,.-· .. 

A SITUACiO NA EUROPA SOB CONTROLE 'NAZISTA 
• 1 > ' - •• • • • 

Conferencia a ser convocada por Ribbentropp - 1- delicada_ posição da 
Suisn - Exigencia de transito pelos nazistas ~- 'O policiamento da 
Holanda Importantes acontecimentos previstos em lucfapesf ~ \Po•·· 
:sibilidade ·da Búlgaria deixar o Eixo - A Finlandia quer. a_. paz -- A 
aqão heroic- dos ··guerrilheiros iugos;favos ·...:.. ~elvagens . b.ombardeios na· 

zistas - Os ·ataques aliados ao continente, • 
. LO~DI'i.ES, JS /Routers) - O '"Uai• 
fy SJcetch" t·evela que "Í{ibbenlropv 
convocat·á. para este fim' .de semana 
todos os embaixadores " rni·1list1·0s 
1,lenipotencia1·ios · · acreditados em 
Bel'lim . pa1'a ,-uma. ·conferencia,· que · 
;;érá prova velmetll'e "''p'residlda · - po1· 
:Hitler. 

A srruAÇÃO D,'1. SUlSSA 
L01'DRES, 18 (HeutersJ - ~o. oe

:ior,·er da noite passadii, a rad\o oa 
.Sui_ssa declarou que o · governo su!sso 
discutiu as questões reJaclonadae 
com a csltuacã.o na . frontelt·a com a 
ltalla. 

P li decidido <1 lle as pessoas ã. pal • 
sana, carreg·ando armas,· que tenta-
1·em cruzar a refe1•ida fronteil·a, se, 
rão consideradas no futuro como ci· 
vis e ·portanto·. 1n1pedic1aa de pene· 
trar no pafs. 

AS EXLGENCJAS N' AZIS'l'AS 
LONDRES, 18 (Heute1·s1 ...,. O "Oai· 

!y ·E;,.:precss" denund.a que: o Heich 
esta; fazendo press[o sobre ;i, l:!u issa, 
afon de "qt:Íe .seja:'conceàlda:,.aos aie~ 
mães 'o ~direito de usar as ferrovias 
su~ssas: pa1·a SUJ>l'lr os ·e1>:é1·cítos g·ei·· 
inanlcos ria ltaliâ. · 

0 jo1:nal acentua que, se- os .alemães 
obÍ:ivéssem, o , co1Hrole do·· excelente 
sistema fert·oviai'io · suisso, Isso s·eria 
um· "'hàndlcap? · crucial .sobre as tro• 
pa~ aliadas que· operam .. tia .ttaUa ... · 

O CONTROLE NAZJSTA: NA 
. . . . H·~Í/A.NÜ.( . . 
LONDRES,, JS (Reuters) · ... Os ale

mães 1·eorga_nisaram o· sistema de 
policia. ·cta· Holanda,. estabelecen<lo 
nma Oireto1·in Gemi ·_da J:>ollcia para 
todo o pafs,. tendo seu· Quartel üe
neral em Nij_oegen, anuncia a Agen• 
eia Aneta. 

ta·se (Jue a BuJ;;·aria ainda abando.; 
ne o eb::o. 

O fato do m\nistl'o l,ulgaro na. 'l'tirc 
<1nüt te1· sido chamado a Sofia~ ,c9-

. mo .ministro do exteriOr· no riôvo .. ·go-. 
· ,·erno. faz· ·lembrai· · que ·Guru-P,;ll1l,-i 
tttinllcm--embaixador da ltalla na '1'tir-. ·" 
,1llla, foi i~ualmente nomeado cha.ri• 
tele,·- de Badog!io, apos o que ·o go• 
Yerno itallano logo deU: injcio às· ne• 
g-oeiações para a ·rendiÇãO aos· .a.na-· 
dos. 

SO.XDAGe:\'s 01') PAZ. P,ELA. 
J•'li\ LANDIA 

LONDHE:lcl, lS (Heuters) - Ó "11al_·· 
ly Sketcl1" revela que a Fin!andla 
fez recentemente uma son<iÚgem rte 
paz em Moscou. po1· tn-te1~medio .de 
11111 governo neutro, téndo o -gpver• 
no russo respondido que, no tnteres• 
se da paz, somente u1n contacto (#1:
reto entre os dois vaises beJig·eran• 
tes podia. sei· tomado em cons.ldera•. 
r./io \Jelo Kremlin. .. · · 
f>OR'Í'OS ·IÍ::\I PODElt .DO"S· PA.'l'lUO• 
. . 'l'AS I IJGO-SLA VO_s... ,· 

LON'D!U,JS,. 18 . (Heuters) ·-· A1tún• 
cia.•sê Que o porto · de Spalàtô conti
nua. cm podei· das. torças de p'a,tno·: 
tas I u :,;'os lavas .. 
IH,'l'llAS CÍUAUES Lfll:C:RTADAS 

LO:SDRP;s, 18 (Reúfel'S) -"- Anu1r
eia-se que as for~aa de gue,•i·Hheiroe 
lug·oslavos capturaram nà. Dalmaêià. 
as cidades de Troi,;-lr, Klis e Solin, 
!,em como Prnie1)o!s, cuj:a'. ,,;uarn!ção 
i,;e1·manfca foi expulsa em l,ita sari• 
grenta. 

A cósta que ""-Í desde a frontelra, · 
italiana "tê o sul, por 160 qui'Jo)ne. 
tros, está controlada . pelos. guerrl• 
l heiros ele i.\-iihailovitch; que · a~sim. 

. . 

S.tuea()am tÔdas ~S íel'l'QVias em. p"oC,&1• 
do Efao n!i_:EuÍ•opi,, su1:':orientaL . 

A VINGA.NÇ;{ . DOS .. NXZlST.U · 
:LONDP.E·s, ·. t"s (I':eutéÍ'l!)1 ::..... Circu~ 

lo~-- iugosia.vos: locais_ lntorma·m. '<que 
sêly·a,gem ·· at~e·'iereó "·foi-~·des1'.éoha• 
<[({ t)~fo.!l"-a1é:i!llléii' ·contra;·'alf"·0cl1:lad<>S. 
iugosla:vâs ;de. Sp!.!t;_ ·soifn···,ê 'Tl'O'g·ir. 

Ptotestando contra ·ésses a.taques, 
o :Bispo· cafõllco :de SpÍ!t,'.D.;:x-::1eman 
Bqn.lfàcto·,·.-déi:tàro'u ·,q·ue todos ·o,s lló· 
nieti~'/de 'iclade Ítiilitar eticonfravam• 
~e 1iâ "iinha·de. !rente- e·-que a;·"Lu'ft~ 
wafoi,••. '.havia lanç~do suas :bombas 
contra mulh"eres e crian~as ·in:ocen• 

· tes.. · · · 

os BO:lfRA 1t!)E11tós iuA.oos 
"sô1in1<1 A '.Efllt.OPA 

LOND.ÉUllS, 18" (Reufers). ~- Jnlor• 
nu.::se' ofi"c!almerite <iúe nenhunl' avião 
bi'ltanico . deixou·. de -l'egressar das 
oi.-or:à.cões. levadas a efeito dur1ú1"te 
a_: ta:9e· e· 'a· rio(te de · ciufota,feir11' 
sobrl>; à ~J~m_11n,hit; · . . 

. ..,.l>J!l,i,JTROl'J!JR .AF,1JNJ)ADO ... ·· , 
LONDR1!:S, ·l8 !Rf,uters) .:.. -Noticia·· 

se óflclitmente ciuê . as ·foto~1;afiàs 
de. -recon,heóiirf4111to ·1·e'velam ·t1u•', úm 
desÚó!er alt)),•ó,' !'lu~·- •t•;e~contp~va 
110 porto de ·Nante~, foi afµnd!t,d!I Jio,r 
'ocasiã,o do ·a~ue · real~~ll-4<> ,quin~~ 
te.ira pelas-,"fortale,ras: voadora~" ~ºl'I• 
ti·a a·quele·.,port<1 francês, !f_'. 

'·n:ct::Nôs 'éA'f,TsA'Í>õ~ ·rEtos · .., 
. . ·: ... 'I'-Yr'HOO:.\"S · 

LO:-IDRES, -. 18, <ReiJÍers)' ·-,- · Duas 
10.corr1ob v:i.·s .. na· °liolanda;·., um', navio 
de · a.l:ia:stecfü1'(mto e· duita embar~à-

. ç;;u_ :!)o~t~iras"; 'ªº largo. da costa:; lto~ 
lan(je,i":, CÓl'.ani. ·d~rilfiGaaos ."pefos· ··~•y.i -
phoons ·• , :,- ·an'tincia•se "esta capital, 

·, ·- .. \"' .· ··. ·:_-· . -·:. __ · .. -· 
:SE{l.NA-, ,1':8 .. ,:(Reu.tet'.s) ·.-" A a:i;-,enc1a 

<l!l -noticia.s .a.lem-l riot.icia,,Q.11~ e>s 3:lia· 
elos 11,mpliai•a,m ,cbnsid_ér,i:11eJme11te· su,c
càb~ç~ .•fie.: po'nfo .. n1eríiliona1:-na · are'!, 
tlé ·Saler1fo. · '-·. · .. _·' · : · · · · 

. . :ll,E'l:IftADA.· 1. . 

. WASHIXG'L'ON, i.s (R_eutet'S) ·:-. Um 
obse,wador · act•edltad.o desta. ho~tal 
declar0.11 Cl\18 ·"O~' a}eri,;ií,eg• estáp 3 g·oC 
1''a e:in-.frauéa\.retitad.~" rro ,•jt~ont" de 
Sa\ernô. 

REl<'ÓRQO!!" 
BERNA, ;:1.S (Ré,>tei's) -: Mais LJ"êS 

comboios aHa_dos, num total 'ue ·60. na
Yio~ tora:m IÍ,VJStadOS -diÍ-~gindo'-Se ))a• 

=·o -GóHo' · à·e Sà.le1'no ·,;;_ c'iecl-ara à 
á&"~:ncta · .de -:-_ri-OfiCia·s ·, i:t'lerti·ã, ae,r.escen
tiindo.!q:u!l , ~ ,'1>1·~S:e.nçà d~: 9Õ: llaYios 
aljado.s ,n_o·.J>\)rti;,; de ,S_afo,·rio · ''.ind-ioa· 
ci-ué m._aio'ili'. ~o.ntinge.·nt. es-:dE> ti;opas ele 
rn,,asão,,.·~d.a- serã.b- .Janca"da.s· fl;. lu-
ta"> ·. · . · . . . · : ' · .·. . . 
-~· AGE!'i'CIA.:.N.~rt,ISTA :N4)'l'ICIA. SEU 

, ' DE~FJHB4-ÍtQV~< ··_. .. . . 
"EER~A, 1S,:·<~euters)"-:--, l'teferinclo

se .b ope1•a!)Ões , na• a,réa ·.clé ,S,ilerno, 
a .agt1Ílciá .cie' :notlci,,;~ ·ate mi. déclarou 
<1i1e •ai-1\chegada· constant"&_ d~.M'IOS ,re• 

· tQ1•t:os indica: que os .aJiáçlos ,e-sJã.P rê> 
solvidos, a- manter 'Sllis· POSi()ÔeS,· .Sel\l 
Jév,ar ·em :cotlta ª"'· périlàs'.l.sof1,1das". 
. A.~R,ÔXÍlJA~SÉ ôis .. ··1a:xicno1•ro, 

'\VASHl~G'L'O~. 18· · (ReUt'etíir··_. -
.. :\.füm.1:-se. nestá.,cap!t;al,:·a:" ·1,i-oopsito 

· das· opcraç'ões "rio'setor· de, SÍilerno; cíue• 
''todo .O .poder• d6. vI:i/ Exerc'iúi Úrã, 
lan~a,do-a.luta "êm .ri,éti0s'0

de; 2( horas" •. 
:p-in -obs~r'la(]cir ,ac.teéiitál;fo dl~sé (1°•Jê 

. "1s' proximos ín,c,;-!men'tos 'aliado,, ."te, 
r~-o -.üín · unlco objétlvo: :esmagai··· o 
-ê:c..rclto gennantc,o qt\e ·e•t;t.agm·a .e,m. 
retii,acta,. no sul -da !ta.lia.".' 

. ODISSEI.-,, 'DE SÓLJ)A.DOS · 
.. , . ·BRIT.-t,.','JCOS 

, :o)._:;CABEÇA D1)1 PÓN'L'É·" J.)É · SA-. 
-L.El°R"'Oi · is· (:Po ·con,espónderÍte .. espe·
clal 'a'à; ".Reutet·s" junto io~V ExéNi• 

. to),- D.~is:fo14ltâos-b1;ltan1Ílos'.a,e:i,1>a1n 
de ',cn:c'gát~s·'tfn'l1às b~tantcás, '.dêpÓJS 
.d<>.>¾ .. ·clla:, "de>:pesadelo e'm·· territor_io 
o{ulia.do pclos'.iaiifnã~~ en1 1?atit5à.gii_a._ 

vant,· A casa foi a unica de um g-,-upo 
de 5 que permaneceu de pé. Quando 
anOitQceu, os d"is_·homens resolveram 
tentar a {uga. Ka confusão reinante, 
rasteja1·am pelas 1·uas · e cheg·aram no 
ca_1,~1}0, can1inhando através els plan .. 
ta:çôes de ·tabaco até as linhas brita· 
nicas. Che·gando a um posto avançado 
britantco, · foram visados pelas senti-
11'elas. "Jamais esquecerei esses 1 
dias" \- cloclarou o sargento Jt.1dd .
"e-_não posso coffipreender po1•que ús 
alemães não deram busca no seg·undo ' 
a·ndar, oric1e l).oS tinhà.1nos escond.ido''. 

·. -'A.l'(SIOSOS. OS N.\ZlS'l'AS 
/LONDRES. }8 (lleuters) - O·comeü· 

tal'iSta· n1ililar al.emão Sertorius mos .. 
tt·à~Se agora milito ansioso .com re
Jàcão ás conseqt,encias da jun~ão das 
forças do 5'.ó e do 8.o Exercito em Sa-
lerno, 11a ltál ia, .. 

~or S~a .vez~ os comentaristas a·Ti:l
d.Qs. Ço!lsicléram que as coisaS;_ vão mu
d·a,·, dOt'avant.e. 

Acredita-se que, quando for recon
trolada a. sitna.ção na area de Salerno, 
l;;,sc:i anim:i·rá o moral do povo Italia
no, ·ilà resislencia contra .o.s ·g1:upos 
fascistàs e· contra os 1tlemílcs. 

A. A'flVll>ADl:J ABUÚ,\ ALIA UA 
LONDRES, .. JS (lteutersí - Cente

nas de toneladas ·de l)ombas altamen
te .. t1.~plosivas e incendia~ias. foram '-1.r .. 
~·~inêS~ad.as o.rtte;._ontcm:.â· noite, n·u1_na 
in~e)1siva co11e;entração,, ao longO _ de 
toda :a··extensão dos pateos ·rerroviarios 

. ele'. Mo<Íane, nà. fronteil'a franco-ita
liana -.' foi oficialmente anunciado. 

Out1·0 O'bjetivo foi o: viaduto ci.e An
theor, sobre a. p1'i11cipal ferrovia <1ue 
corre. ao·longo da cosºta do MedilHra
n·e.--q.· Uln '(Jiloto ·que: sob.revôou ·o ·1occd, 
e1n. ·s·ei'\ii~o de rcon h€chnen tú após o 
a.táq.ue, .infor111oú que· uma das pilas .. 
\rás do referido viaduto foi destr.uida 
e que-·bombas.Je ·aç~o retarda<la_esta-
vam ainda- exJllod(ndo. · 
·. · ;\s_:_ t.i;jpÚlal:ões dos bombardeadores. 
no· ·seu· câmi_nho jlara Modane, ·vtra"m 
irwenctios qµe ainda lavravam .na Ca
brfoá.· Dunlop, em· Montluçon, que ha
,'là ·sido atacaxla na noite anteriô!'. 

A~' fotografias tomadas lllC?Str~m qut!l· 
todos os ~6 edificio.s maiores, dentro 
do ambito da fabrica, (orám ating·iclt>:-::. 
Doze cle:ses edificio:s ficat·am clest-J'ui
dos por co1npleto e 10 muito severa
mente danificados. 

É certo que este a.taque - acresce11 .. 
ta a cornunicaç:ã.o oficial - nrodµ:t..i
rá a escassez, 1lara as forças arm:l-· 
da.~ alemãs, de pneu1naticos para a'J,:. 
tomovejs e aerOplanos. artigOS t)rod·l· 
z.idos pela referida fabrica ·con1 bor .. 
racha sintetica. e enviados para a :A.l~-
n1anha. · 
CJDAIJl<lS SOll CO.VJ'llOLEl l'l'Al,IA \O 

LONDRES, 1& 1Reuters) - Noticia
se que ainda se encontram sob· contro
le elas_ autoridades e do exercito ita
lianos as cidades de AlexaniÍ,·ia e Íllo,1-
se1·rato, imJ)ortantcs c·cntros de c01üu
nicação, assim cnmo Corna. Aosta. e· 
a_lgunías outras cidades. 

~Tl1SSUL12\l CO:\''l'llA O Hlsl 
ZURl<.:H, 18 1 Reuters) ·- Mussoli· 

ni assinou utn decre:-.to ,libcrtn.ndo. ·os 
membros das fol"<:as armadas· italianas 
elo fol"a·mento de fidelidade prestado 
ao rel Vitorio Enfma.nuele-'·- informa 
a emiilsora de Roma, controlada pelos 
alemã.cs. 

l,IBEU'CADO CIA:\O 
Bl'}R:--A, 18 (.f:euters) - A emisso

ra de. Vichy noticia que os alemães li
bel't.a.ram o . eon<le Cian·o, ~-1ninist ro 
do exterior da lt:> lia. 

A PRIS,iO DE MUSSOl,1:\1 
S.\LillHNO, 18 (Do corté~pondente· 

especial. ela ·"lteuters'' - retaràn,do) -
Alé o dia em que foi libe)"t.ado pelos 
alemães~ que o .coqsiderani comt> ur;na 
especie _ele "quisling·" temporario l\Ú1s
r;olini e"ncoutrava-se encarcerado en1 
R=L . 

A sua prisão, depois da sua visita ·ao 
re·i Vitor .Emmanuele, foj.. ·levada a 
efelto d:e rhaneira muito . sill?t)les. 
Qua11<10· setl' carro entrou _-na ,~ila· _i·C1=1l, 
{ftte fh::a na.:s imediações de Homa, as 
Jlorlas do parque fecha•·am-se àtl'a?. 
dele, Quando i\lussolíni voltou, µepois 
de ter conf.erenciado com o rei,· un1 
O.utro carro estava á sua esi:,éra: O 

-~aquejai{ter1ó).v~fs ,9f ,h·o.~a,;i, ;vit-ain . 
muitos àe,útis .comparhe(ros camiÍ1há:- . · · ' 
rc!)1,para at ~i-iséie:s '.8:femàs, Pa,:,at·ain N ... t· .... d . d b . · ,. d R" a· 

quai;i 'tos]o. o: .. teQ)!>/> Jl,U.IJ;l _Ç,q1nodQ·'de . n 1c· 1a. os· e· se·m arques a 1a os em . o e·s · ~~!'~tft,~r!~~~9t;i;;;&~:~tfef1s~t · ·. ú : . . _ .. ' . . . . . . .. -· · · _ · ·. 
canfüi.fo ·:d'e<:at'ipt'o.dtizTdé:>'' JHiJit .,9!\:fllo"'. 
são· ào. b~mbas lançadas :r,~!os .àvi-µes' 
bí'itanicOJ!.-.. Depois . de 'sé ,a,rrisearem 
ll,. serem· ·mortóà t>láÍasi-sentinêlàs· .brl• 
·t-a.nicas, regres·sarai1,1 ·ã11 li.nhas :ctllae 
das,, Esse~ ·d~i!Í hómens.,sã.o::Ó·'sargen
to; JÜdd e· ~- }iabo. Cra~,' :\1nbos: f:i.zlam . 
1i~ry, ~; ,um, des~acamenJ9"\d_13 40 ._ho~ 
t):len~ .ilue ficou"i'solà'd<i.·'4l..tiàri!lo futiúia, . 
ítà.Íl)'U~S de ~à;t!P~~ja:: .. ms.conderam.-. 
se, e'nth no: .:s-egtindi> . pavimento. ·<]o .. 
~4!t!ció. etn que-funcionava .o P, d, (le 
uil)._ ~º'1't>anhiá. à,i~inã;: Tinham ,Vº':1<!~. 
ag-µ11-· ., alimentos, ;.mas dlsi>unl1a.m t;l11 
fuzi:s' &· nltll'lJ~ãc:i" 'e' .P/lS:!>f~eram t'tl$Í~• 
tlr,-: Consegutr:ain, _se·· retugiar,.:numa 
ca.sa; ondõ ~oram. desco.ber.tós p~r a<ia~ · 

.s,;> um di~; tendo ó_s sold_ados:aléniã.éti 
, revistado' o editicio. Nílo l1ouve -outro 

recurso senão• ·a.·.renditlio.' 'Más. Ji>ild 
s· C_\'l!.W· c<Í°nsegti1ram e:!!cÓnÚr•sG; 'po~ 
dendo OQserva'r os'· aJemães· · bem . tt"e. 
t,erto, Mâia-: tarde a· RAF a.ta.cou·-a. t,i. 
dade;-·tendo ·.úina '. bomba/ ,1.Úebentàdo 
junto do ,edlfi:clo em q~e .. se encontrn,. 

' -· , .-~ ,•. . ·' 

A emissora de Brazaville anuncia ainda a ocupação 
de. Cos,. Leros e Samos - Sem confirmação em Lon,, 

dres,----0s franceses livres. tripularão os navios 
' · · · -i4tliano.s • .. ·_ 

LQND!tES. 18 (~e11ter~) - A . rà.dio 
~ranc;isit, de · l3raz~vmc divulgou o se
gub\J;e: · ' : 

'' ll'optes .. fl<jedtg11as . Informam que 
!'coma.netos'' e ti·o·pas aliadas desembar
-ca,ram .,na. ilha de· Rodes e que _grupos 
de soldados italianos estão tomando par

·te' ri:os ·con'lbates 'contra as forças germa
~ic)'-1. ' •Aii. tropas norte-americana.s 
ocupara:111 tambem as lihas de .Cos, de 
Leroile de Samos". . 

.. ' SEM CONFIRMAÇÃO 
WASHINGTON, 18 (Reute~·s) - Cir

CullU"U com -insistencia · rumores de que 
os. á.ltados teriam· octipado as ilhas do 
Dodecianeso, Nenhúíua confirmação foi 

a;meí-icana, . atualmente ' .. nesta·. capita~. 
respondeu: 

_,. Com efeito, é uma das quést/ies . q11e 
havemos de estudar", . . · . 

A proposiío, "The . New~ Chronicle ", 
formula varias observações; dizendo 110-
tadamente: 

. . O nazista holanâes cot•onel J. -1..:o• 
oymans, foi nomeado chefe do .ll:sta• 

: do. Maio!'. da nova JJireto1•ia Geral de 
Policia, segundo anuncia ·o· j01"nal 
· "'.Celegraat". . . · ' 

VIOLENTAS LUTAS ENTRE . RUSLAVL, MOSCOU E . SMOLENSK 
· possiver .obter para 'tais rumores . 

TRIPULAÇÕES PARA NAVIOS 
. "ITALIANOS 

: tpNDREs,: 18 (ReutersJ - Perguntil• 
ie se· os marujos franceses livres forma
r;i,O as tripulações dos vasos de guerra 
italianos que se renderam, 

"f: possiyel que os marinllelrós fl'an
ceses forneçam a resposfa ao· problema 
que se apresenta ao.s chefes nava.is a.lia- · 
dos: . como equipar as grandes belonaves 
italianas · que se renderam· e se · acham 
ancoradas tanto em Malta como nos 
portos da Africa. Francesa? Umà das 
principais dificuldades que se . oferece 
para o pessoal britanico ê que . todos os 
telemetros e outros aparelhos ele pre
cisão dos navios italianos, são. basea
dos no sistema metrico. Este siste;. 
ma,,· por ser usado na marinha france
sa mercante ou de guerra, .não traria 
nenhuma dificuldade aos -ma.rinheiros 
franceses que combatem ao lado dos 
a.Iiados. Ademais, ha multa semelhança 
entre as belonaves · francesàs e italia-

liUlUEROSAS PRIS0ES :NA llU1't..HJ.'I. 
z·lilRICH, 18 (Reuters) - . lritorma 

de Budapeste o eorrespondente 'da 
'Gazette .de Lausane·" que Importan
tes· acôriteclrrientos sã.o esperados a 
qualquer hora na Hungria, 

As perdas nazistas·em.Br;iatiske Rézhtza·~ OcupadasVerlrna=TomaK:..:..."~s· 
defesas nazistas no Rfo · .. Dàsna ~,' C~iraril, Osipenkc,c_~rdyaÍ}sk ·.~- · 130 

localidades ocupadas ,na frente de Kiev. 

Ao ser interroga.do sobre ·o assunto, o 
cel. ~nox, 'secretario da marinha norte- nas". ·J! 

· Diz o mesmo ·cori:espo11dente que 
tem havido em toda a Hungria inu· ·-·· .. ' ,· ' ,. Vencida a resistencia niponica em ... lae . meras prisões de ·partrdàrlos da vaz 
ímediata com :a'.s · democracias e qu~ 
os hung·aros estão desejando a reti• 
rada· _de suas ti·oi>as da fre1\te rus• 
sa. 
AS JtELAÇOES _DA ·JIULGARJA CO!II 

,o· EIXO 
ANCARA. 18 <R~uters) - Acredl• 

BERNA, (Reuters) ...:.. "Uma · das 
mai,; violentas batalhas da gue1Ta ainda, 
c011tlnua a ser travada· no trtangulo· 
compreendido entre Roslavl. ·Moscou e 
smolensk" - anunciou a agencia: ·de 
notícias alemã, acrescentando: 

"Nos viole11tissimos combates trava
dos durante o dia de ontem, : as linh~ 

1 
PI ANOS S C H W AR T Z M A N· N · 

Lncluslve tipo apartamento -. Visitem nossa exposição, sem compromisso ' 
· nua o ..• ,O~ê de ·uarroS, ::.S:: - .A,~. Ag·ua Bra1tea, s::,i - rreteronc 3•0081 

A mensagem de Roosevelt ao · Congresso 

a,lemãs foram .reeUad8.ll · aliu~\qlillome_. 
troo: · o~ centI"Os de gravida.de ·da sit~· 

, çji.o, no momen~ , a.tua.1, estã,:>", situados 
ao SU! de Yartevo: .e do Ol\tro lado; na 

"í-o<iovia ·-'.Moscou-$molensk", . • . .. 
. :PERDAS "NAZISTAS EM' BRIANSK 
· l'/1'.0SCOU; 18 (Retit.ers) -'- A-,emIBSO• 
r& liíca.l divulgou hoje qúe·êm Bria:nsk e 
Rezhtza, qÚe toram ociipidai ontein. pé

. los russos, os alem~s.:~rdera.m· tnals. de 
60.000 . homens entre · inort.ós · ·é prl• 
sioneil-os; . alem ' de ' grande qua.nt_idade 
de· materla..l• de guen-a, . . · 

!)CUPADAS. VERKNA-TOl\l.AK 
MOSCOU, 18 (Reutei;s) - ; An\Ulcia- , 

sé 'oficialmente·· que ·u tropas russas 
.ocupa.r.am Verkna-Toma.k, no caminho · 
de• Melitopol-

BRECHA NA DEFESA Dô RIO ' 
. DESNA.. · , 

.. ' . .. . ' '. / 
ehàl- Stalin, . êm ordem· dó d~ distribui• dá diz· . . ·. ' .. · .... ' ' . . . .. 

:,NÇ>S~ . torças· -na:. frente .de· Briamk 
continuando. a; desen".<ilver :.sua.· ofensi
va· com ,su003Sp; forçaram' à. trà.vcisiá. do 
rio, .Desna e, desfecha,ri.ctó gol~ ·simul
t~. do .norte e_·db oriente., hoje ·su

. r,Ia_nta.ram a res!Stencla inimiga e'. ocupa
r11,m 'á. maior ~rt.e dos ê~n'triis ·1mp0nan
t~ d!! resistencla. d,{f inimigo; ,ila ;rnargen, 
do_:mesmo rio, _constitutdo· pelas gran,dés 

. A · ocupação da importante base japonesa - . O co
municado a respeito - Reduzid1 a ruinas pelos bom= 
bardeios A ação das forF: 1ercas ná Birmaniá 

· cidad~ industriais . . de · Brla.nsk e 
O vice=rei Wawell em Londres. 

~ezl'iitas ... · ··'· _: .: ·' ' . . Q .. G. ALIAD_O NO SUDOESTE DO 
··_.·_Na· lu_ta_ pela, pPSSê · ·daquelas duaa .. ci- PAClPICO, 13 (Reuters) _ Anuncia·. 

dades, M <liv!Sões de infa.ritar1a· alemã11 
3!',a, l}O.a_.,.'70.a,; 95,a,, 2_99·,a .e ,1-34.a.· fo- se. oficialmente que as forças aliadas 
ram _Cércada~.. . . , , . · . . capturai·am . a. impo1tante base japone-
. Asmrn, ·e,fr i:esultado"'.de nabihn'anobra se de Lae, na. Nova Guiné. 

. 4_e flantjueio,' sobre' uni· t~rreno· dificl:l, o· COMUNICADO OFICIAL 
coberto de alagadiços, "!IS tropa., da fren- Q. a. ALIADO NO SUDOESTE DO 
te de Brlalll!I!: fiootam i.-,na: segunda bre• PACIFICO,· 18 (Reuters) - A_nunciando 
cha., nas· ·defew ·aJe.rnãs :-dó rio Desha, a. captura. da. grande base japonesa de 

Disse o marechal que contraiu uma. 
divida de odio , para com os japoneses 
- povo traiÇOeh-o e de. fria cruelcla.de 
- e que não repousará enquanto não res-
gata-ia. -

se.u .proprío '.'chau!feur" ,. ~ o·s - S'~og 
g:uardas tinham sido preso_s .. Mu.s~o-. 

li~i ,;crg·untou onde estav3:. o ·seu ·car· 
ro. rnaS: o oficial dos. cara~hleiros 
1nostrou-lhe o .outro e l'c:s)>_ondeu: 

"Aéredito que a vossa ~s·uri:iJ~1~~ 
pess-oal serâ m~lhor g·afal_ltidà.. .neste". 

Mussolini protestou, mas o oíícial 
insist.in. Com u1n gesto de resig·naç:ão, 
o •toucc" subiu no outro cari·o e. aconi1. 
panhacto por 4 carabinell'os, foi leva,1o 
c1i reta,nen te para a l)risão. 

Antes de sua libeTtação pelos-· ale• 
rnãcs, i\Iussôlini foi transfet·1do -sucéR~ 
~ivainente pa.ra as diversas prisões ():0 

noma, afim de Impedir qualquer ten• 
tativa de fuga. 

l'llOIBIDOS OS VEICULOS E~[ 
ltOJIA 

Zl.'RICH; 18 · (Reutcrsl -- Fôtan1 
baixa <las ordens· p-ioi bi_ndo. ao .. J>OVO :·<•· 
mano o uso· do veiculos. ntotorizad.Os·, 
a não ser coin' permissfi,o especial- ---: 
sc•g-1.1 ndo revelou :a emissora· âe· Ronta, 
controlada pelos alemães. . 

IÍESOHOl•::l:.s !\",\ CAPl'CAL 
LONDRES, J8 (Reutérs) - A emis

sora francesa ele Àri;·eJ · informa ·qUE> 

oeoPreram <lesn1·ífens ~e cei~,ta .g1·avi ... 
tlade nas ruas de Roma, protesta11J1>. 
ó povo contra a decisão- alemã- do re-. 
quisita:1: to<los os g-eneros aHrrient~ci•Jg 
da cidade, a.qual já vem sofrendo tan
to em consequencia d~ csca~seZ d$." 

·viveres. -. . 
Sl~:\'l'i.XJ~L.\ S NA PRAÇA; SAO 

PBIHto 
LOXDRJ~S. 18 (Reulet·s) - O cor• 

r~!=!pondente .em Berna da edi(;ão 1011--·· 
dt'ina do ºNew York Times'1 ·info1•ma. 
<1t10 o· màl'echal I<.esselri11g oi·ilenou 
<iue· fosse_ aumentado ·o nurnero- d'a: 
scntitielas .em· ·torno da Ba.sillca ,;a 
São· Pedro, e:tTI: H.oma, .·"como, r·eSpoSt?, 
à.o protesto do Papa con frà. a decisão 
do. coinandante supremo nazistà dei 
1H·oihir o_ acesso_ dos fieis áqueie· tc1n'-( 
plq, ·centro· .. e cabeça: <lo catoUcislnC>". 

noJ(A i; ZONA. DE GUJJ:IUt.\": 
KOV.~ YOHI{, lS <Beuters) -·ln• 

forma de Ber·na o correspondente do 
"Ne_w, . Yol'J,c Tin_1es". que:' foi· baix8,c1a 
etl'l Rotna. uma. lJ.t'Oclama.ção 'deC·1ar~n-
clo que 110 te1·ritorio de-- H.on1a. e· to-" 
dos os territorios ocupados .por, t1'0'

. pas alemãs' são consideràdcs d.e~ ago..:~ 
rã em ·diari te zona· de gue1~ra:, { co1no 
tais submetidos à administração· 111\
litar alemã, ele acordo com as condi
ções dos regulamentos ·cte g:uerhÍ--al<i• 
mães". 
l'OSSlllILIDADE: DO SAN'l'O PADUfil 

IJNJXÁR O V A'L'lCANO' 
LONURE:i', 18 (Reuters) ;.... Os e11:-. 

· culos c:atóliqos da 'Italia cometam, a. 
<lise,Htir â t>ventMHdade do .. Pâpá-aba.n 
íionár,. o. v.áticano: ,ie.::áomaiC:vier: a· sei 
frarisfórina'r em' têaúo ·dê._;b1ifil1tà ..... 
<li~em,.· informações aqúi · r~cebidas. 

. . 'l'RA,~SPOR'l'E l'l'ALIANO 
. . 'cAP'l'UftADO 

ZCRICH, 18 (Reuters) - Informa: 
a D.:. N. B .. que .. o transporte· de t1·0• 
P.:t? itallailo ,:'Leopard_i_", c·om -~pi!, tta~ 
lia11os .a bordo, foi capturado por· bo
tes torpedeiros germanlçoss Acresoen• 
tou a agencia alemã que os mesmos 
botes afundaram um bote-torpe(Jéiro 
italiano., dois caças-1ninas e. um: .bOtllilf 
patrulha. 

O ASSASSIXIO DO GENEnAL 
A~IICO. . 

LONDRES, 1S (Reutersl - "O ge• 
neral Amico. comandante' .. ·ch-efe <l<i 
suLda Dalmacia, foi· assassinado· pelo~ 

· fascistas" ..:. Informa a emisso1·a a,le~ 
mã. 

O general Amico .foi quert1 orgànt1 
~ou a. resistencia contra . os ·alemâe,· 
na area de· Dublovnlk e recusoú·s~ 
terminantemente a entregar a. cidà.• 
<le aos nazistas. .,. · · 
NAVIOS l'l'AUANOS l'JtESOS !\'~ 

R IJ !IIA.N LA. 
_.:;::URICH, 1i- ( Heuters) - A ag-enc:i>I 

-alemã revela que as torças alemãs 
na 1tun1ania pr8ndera1n · e desarma• 
ram todos os navios italianos eiri 
portos. rumenos, .como as íor,:as• mi• 
!itares peninsulares no interior da;' 
. nação ru1nena. 
OJ•ICJAIS l'rALI.A.VOS EXECU'l'ADOS 

LONDRES, 18 (Heuters) - .·"'Llbe• 
ra Stamoa". jor_nal suisso de LUg'é;!.no, 
informa que o tenente-coronel l!;ttore 
lllutf - um· elos "azes" da aviaçã.o 
italiana - foi oxée:utado,., tlor tentau: 
uma nova "Marcha sobre 1{.oma''; 
com a marechal Ugo Cavalle1·0. · 

O fato ê · que arnbos os menciona• 
(los mllltar.es estão mortos, muito ·e111 .. 
bora a agencia oficial ·:aananà tenllà 
.itribuido o trespasse ·do Cavallero a 
sulcidio, "por não Querer· sobreviver 
a.· verg·onha de sua patria.'' .(;91riQ 
foi ampl_amente divulgado. 

Rude a luta em Salernó - Outros pontos essenci~is . 
da oração·-_ Oiscurso do Sr. John Bricf.:er sobre a 

política externa americana. 

· .· ·MôSCÔU, 1& (Reuters) - Na ordem 
do dia, que ba.ixou- pór motivo da. ca.ptu4 

i-a. . dé Brlansk · e Bezhitaa, o ma.rechal 
Stalin diz que. "as tropa., da frente ·de 

· Briansk füietam uma. segunda brecha nas. 
defess a.lemãs do .rio Desna". 

: Na · llàt.alha ·para a.· trav~sia do . rio La.e, em · Nova Guiné, o comunicado de 
11esl!a. .. e para a· captura, ·das··cicládes ·i:1e · · Mác Arthur; de ontem, diz o seguinte: 
·Brianslc. e Bezhitas; tropas·terre.stres sob "As 11 horu de ontem as tropas aus- CAMISAS SOB MEDI o· A E 

WASHINÇ¾TON, 18 (Reuters) - O 
presidente Roosevelt declarou.· ao C<m· 
gresso que as grandes batalhas- na Euro-

_ pa e na Asia ·começax:,:a. a.parecer coor
denadas. · Novos déserilbarques foram 
planejados em Qu.ibec, fixand~se . . a 
ocasião e os pontos do,contine11te euro
.pcu em que oo mesmos .serão feitos. 
''Hitler se esqueceu de colocar um te

_ lha.do na. sua. fortaleza. da Europa/', afir-
·mou o presidente, acrescentando que 
exilstem tambein outro,s pantos vulne1·a
veils na mesma. "fortaleza,", 

. "I!! nosso proposito atua.r ...:.. disse aln• 
da - est.abelecer bases à.. di.stancla su-' 
ficiente ·para o ~mbardeio do sul e les
te da A1emanhã". 

À luta ao sul -de Napriles foi . qualifi
cada pelo presidente· Roosevelt como 
'.'rude", declarahdo que já houve mui
tas baixas. 

O numero de bailla.s · na campanha da 
Sicília - revelou .ele _,... foi de 3U38 
entre ·mortos, feridos· e desapai•ecidos, 
sendo 7.445 n,.te-amer1c·ano.s. 

As baixas alemãs e italianas se ap1·0-
:ximam _de 175.00íJ, inclusive 132.000 pri
sioneiros. 

Em . seguida o presidente resumiu a 
situação da guerra, 'declarando que não 
obstante as. grandes v!torlàs os aliados 
tém pela. frente uma luta dura e custo

, sâ na, Italla- ._. .. 
Acrescentou que com ·base·, nas ilhas 

britanicas,. muitos golpes- poderiim ser 
desfechados contra a Alemanha e que 
conquanto os rU,$0s · esteja$'' realizando 
outr~- magnifica conti'a-ofénslva. ain
dá. estão muitQ }Qpge dí!, 4lêm.anba,~ . l.J 

. COMUNICADO RUS~O 
MOSCOU. 13 .(Reut.ers) .- O. comu• 

nicado rus.w diz: ·. : , ·. , · : · 
ReferindosGc à situa,;ão no· Oriente",_ o . . ."Durante. 0 di.a_ 17 . de: setembro nos-

presidente declarou: . . · · • · 
"Para quebrar O rormidavel l!,llel de- · siiír:tro.pas na ai"ea de :Sria.nsk torçaram 

. a travessia. do. _rio oe~a. e. q1,1ebriµ-a.m, a 
f.rnsivo estabelecido pelo,s japoneses,,Je:- . resiátenc~ do inimigo_ , . tendo: c,a.pt_Úl"ttdo 
~º:to:~. agir com. firm(lza. ,em varíos . ·as'.clda(le:: ne .Brla.lll5k-e· B~t:as, 

· Nossis• tropàs, 11.Yan&ando a.o longo da 
DISCURSO DE UM CANDIDATO A . costa. do ma.r·de" Ml:JV, ca.ptúraràn1.-a,.ci4 

PRESIDENCIA dá.de· .e o. porto çle . Osipenko',,~rd:V&,J)_Sk, 
FILADELFIA, li! (Reuters) ...:. Fa- . Na diregão de f'avlograd, nossas tro• 

lando através do radio, o st. John Brio- ,pas. ci:,ntiritià.rim a: ofensiva, tendo a.van• 
ker, givernador do Estado de.Ohio,1rpro-. ·, çàdo··de 6·a. 15 qu!lo.rnetros,·.e ocuparam 
vavel candidato à presidencia da·,Repu. ina1s··4e. liO_ ·1ocàl1dades hs.,bitadas; ·, 
blica, é!eclarou o seguinte: : ·~a.s direçoos de ·l"ól~ij.và e Krasnograd, 

" A nossa política estrangeira de1'e r ' nos.sà_s tropas '· contiri~a~ sua bem /ÍU• 
ser fundamenta.da na ab,wluta necessi- · cedida ofens!v.à.,. tendo avanÇ&do· de 8: a 
C:ade de conservar a nossa. posição .. cqtpo :2 quilol!letros,.ocúpandó µiais 'de 70 lo-

. calidS:dea. ha.b!tadu. · . · 
nação e a nossa tradicional" Ji-berdade de . ·. Na· ,.,-"e·,;;;0· d. e··. K!·ev:, ·n·_ ossas· ,tro"•s ·con-
ação em ~das as ocasiões. Nenhum ho- = ,-- .,., 
mem está suficjenténiente beJni · h1tor~ · '· .tlnuatam, ao desenvolver: sua oíensivà. 
mado neste momento Pi,l"a dizer e~a~ · ·, ocupando :ma.IS de 130 localida.des habi· 
tamente quais serão as obrigações desta , 'tadas .. '· · .. _.. · ., · · _. · ·.' . ; · 

. nação para- com as outras,. quando:ter- .. Nà. direçã.o · de. Rosla.vl, nóasa.s •tropà's 
minar a guerra e como essas obriga• e,!ll~i:iAArarit-s'e,em .,batalhas ofensivaa :e 
çõcs·poderão ser melhOr cumpridas"., ava,riçá,r,~m,,;em,:a.Jguns seta~, .de .4 a,:il 

"Não queremos uma, paz com um. 36 quilómetros, ocupando 40.lócalldadea ha-
h . tido,, re bitadas. · . . . . · .· . : 

ornem e um unico par - a.e S• · Ao sul de B~ian.sk nossas torças pro11• 
tou Bricker, que formulou um apelo · · · · .. 
para que as negociações de paz sejam seguiram nas· suas bem suce_ditlas 7 Ope• 
dirigidas por uma delegâção · dos pa1ti- · ~~\1:ifus ~é1,1par~m ~~tas ,locã,lldades 
dos que representam os· varios depar- , , .. · ' · • · '· · · ·... · · · ·2 t ·· 
tamentos do ·governo e a opinião pul;>li•. Dlll'llnte oji!a,_16.:de setembro, .. S . itn• 
ca do país. · .· . · · · . · · . , qµes : alemães. foram déstrutdOs. ou ,POS• 

. - , · _tos fo1·11, ele .-11,Çãc>.-:em toc1a11 as-.tréntes, 
Em conclusão, o sr. Bl'ickcr' -afirmou: OitQ. aeroplànos fora,m dern:bados · em 

O seituinte: -cciínbàrea .ilel'éos QU . pelo. fogo das. bate• 
"Se ac!'editamos na co_operaçp.o _entre. rias anti-Re~~";, : ,_: .. ,. . ,. ' , 

:,s nacõcs. devemos po-la •. cm· pratica ,\ .,e- ·. , .. -·ORDEM DO 'DIA. · · 
i~rim~il"O, cntr~ nor~·ª.mçr~P,}lQ.s~· •. _,.; -''.~tó,SC~1/~ is ,(~_µ~r~),, ,..;,,º llla.l'C• 

•, . \ . ~ 

i> ·.-c_omando. ·dé genei.,i,I I.odyun!nsky e tralianas entraram na cidade". 
·avl~ores sob o comando· do- tene'n~-ge- REDUZIDA A RlJINAS 
neral da ~viação_, Na.umenkoi distingui- .'Q. G. ALIADO NO SUDOESTE DÔ 
ram-se notavelmente. Ali unidades que · PACIFICO, 18 (Reuters) - o comunl-
tomaram 'parte. na· fiberta.ção das duaa ciado.·da noite de ontem declara: 

'aludidas ciJia.les, serão'no futurQ conhe•. "La.e está .em .1oss'ls mãos. Nossos 
e Idas. IXll', a.Qtt~les, nofuei;:" · - , ,, ·., : continuos e . devastadores ataques aereos, 

~la•.b.:i!l\ante .. ~raves.sla do._t'i<> Deima, durante a., semana: passada, reduziram-
os ofii:.iai!l _e- comaqdanW!:.qu~ .toinarain na: a ·ruina., Nossas tropas atualmente 
IJ?lrt!, l'}.a:al~diq_~ ·o~raç~o-re~berão a dominam todo.s os centros remancscen-
ordem ·de suvorov •. · • · ·. : .. · · ·tes·,de resist.encia". . 

Koje/às 2J.,àO'hÓm:.em:nomedortos-. BASES'·DESTRUIDAS NA BIRMANJA 
s<>':pàis,' saudiiremôs'·n0$aà'.:v,a,iérit@. tro:- , . NOVA·PELHI, _18 (Reutersl -."Im-
paa pe1a; brilhante pperàção' da·· tra.v~- · ,portante bll$ japonesa de suprimentos 
,sia, à for~.· do.\rio: De$IÍà;' e' da. . captura. no vale Huka.wng; na Birmania seten-

· de Brla.lisk'e "Beshitaai·····.·· ._· ... . ·.·· ·tdona:I; foi atacada por caças· norte
:- Péloir ~xcelentéa ,feitos· militares.'.:· ex<.' americanos· com bombas de fragmen

pre:iso :m_éits·.ag~ádcêlni.ên!;os'a.·:tciclisi as tação, na noite de q'uarta para quiuta
trolJ!I.S_àoh:yoo.w'éi?mâ.n~~J :.';. ,, · .. · !eira"·- Informa o comunicado do 
. ÇiÍOria.·,_,:~rna.-•.-1!.M, he,rói!l,,que .tpm!ia".. ,comando- aereo. norte-americano, ao re-

1·.am n;;1 luta.' pela ind~êiencm· e.,li~r~ latár·os assaltos Intensivos de seus apa
da,de.,_do !l~- f,$.,-;Morte;:a~_,lnvaso1·es . relhos cont1·a as bases japonesas e suas 
aJ_emães'>;: .. ·· ·:_. .·. , .. ···.·:-. ·-_, . . éom\Ullêações naquele país ocupado. 

,; Esta o.rdell') 40.-,dia. foi d~rigida ao Exer- Diz ainda o comunicado que grande 
c1t1\ $0b- o. co111ailrll'. do· o;eneral. _Péoov. numero_. de quarteis· foram destruidós e 
. incendios :ampli.ssimos foram. deixados 

. ····*~c.~rso.-- ::do::-:Presi_dênte'·.•·.Rto~ ~!:i;:;~:;!H:;:~::~;;::1ª!i: 
._ SAN'l'IAOO'DO CH:U,E, 18..·.(Reutérs) truidos ·mi. base de suprimentos de van-
'---.:eon.siderà.•se :·que: ,ó :P/.'eSitlente-:- Rios ITT1arda. em Nighkti e no entroncamento 
sµgeriu a.· 1'.eà.l~ãó 4e )lpla· éohfér~n:cia. çle' trafego por, via fluvial. que ambos 
de chanceleres afu(!ricailos,,no seu ulti• foram atacados quartà e quinta-feiras. 

·mos .. diséurliÓ; ·.ao· afÜ'.rrn\r··que a ,ê..tnér!- Todos -os aviões norte-americanos, ·re-
câ ·.ta'tiita.· 'préciilíL · fiiinái:': <ie '!nodo 'lndLs·· :gre$Saram, ' . . . . · , . 

.cutivel ·o "d~!~:'de ·ltitervir na•.otga.niza- . DISCUR~O DE WAWELL EM 

~:~
0-~~~e\·~~Jt:~:'f ~~~; ó. : l'..0111~RES;. ts0

r:~~~s) ~ Falartdo 
' l_il'esse· ~1\i;eurso;' refel'}nd6-Sê a.os <inte- . · 'em ,Londres. li. vice-rei .dà India; · mare

p~esldéht.e· 'Ricis:.r.'.-~Níio ::séria pi,uden"te , _châ.l Wawell, disse que não poderá ha.
rieit1' dlgiu>:q4tj'trji;113~~~,m9~._~:wr~i- ver segurança. militai· .ou . conomicà no 
ros- o .de,vcr,-de,:i;reoc1,1parem•s~,.com'.: 011 . :·:Jn'uhdó, <mcllianto o ,J~I}ão não foi- . der
~o:i.10., pr_ó~~i~~:g9-j~o11r.;~~:.;{-•'. ·..,/ .:.:rpta.do, tàn'tQ qu~nto:ll ii:lcmanha:. ·· ·::.· 

· \ _::<i:. ;~·J:,_rJl~i:t~~(~_:: ·:;§Jl~~;(~~;~~~jJ~~s:~\ :_-.:~~);_<-~~;~~:: : .. ,:.··, -~ ~, ... · ~~-~\L~~~ ~-~~~~~~~~.~-!J~ ~p 11;, ~~~·:.~~ 
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Realizar-se-ão amai1hã, segundo estão 
n ',iciado amplamente, as c;,;equias do 
trigesimo dia nor alma de s. Excia. 
Revma., o Sr. Dom José Ga.,par de 

"TODA 'A IGREJA, SEM E[~SAR, REZAVA . A DEUS POR ELE" Solenes exequia~ :de JO.o dia por a. J~sé 
"' .,i,r,,,c:,:.:,,:,,:,,;,:,:•.,"::::,-::::."."ITT''."'''',:.·,,,, 7'::.:r::.,.;::;::::',:,,:,:.: Gaspar serão realizadas amanhã nesta Caprtal 

· Afcinseca. e Silva, e °" dou, Eclcsiasti• 
cos que com ele falec2ram. Já mostra• 
mos que é na prece que se mànifcsta ele 
mell101· forma a (iraticlão. Assim, se1·ã. 
cel'tamcnte muito elevado o numero de 
fiei.s que encherão a. igreja, afim de su• 
fragar a alma do tão pranteado Arce
bispo que São Paulo acaba ele ,.,.,rrlcr, 

. e de seus companheiros. . 

.: E um dos apostolados mais imponan- · 
tes no momento, ~oiar de teclas as for• 
mM a campanha de or:i.ções pelo Sumo 
Pcin~ificc,. que o Exmo. Rcvmo. Monse• 
nhcr José )\faria Monteiro, Vigario Ca• 
pitular, está promovendo em toda a Ar
quidiocese. Trata-se, não somente de 
uma qitêstão cte di.5ciplina, como de de• 
votamente ao Trono de São Pedro. 

Assim, determinou S. Excia. Rcvma. 
que; até nova. orcteil1, os Sacerdotes fa· 
l'ão, na. Santr. Mw;a, a oração "Pro Pa.
J.", - tàmquam pro re gravi". Estão 
sendo. multiplicadas as Horas Santas, e 
~erá distribuída. b~lissima oração pelo 
l't-:1tifice, mandada imprimir por ordem 
da. Curia Metropolitana. Publicamo-Ia. 
hoje. 

Soja-nos licito dar de publico uma su
gestão, l!: um titulo de ufania para São 
Paulo, a adoração noturna ininterrupta
mente mantida. pelos Congrc.:;aclos Ma~ 

•·· ria.nos, ·na Igreja .de Santa Ifigenia, 
onde são acolhidos. de braços abertos 
pelos zelosíssimos e estimadisslmos PP. 
Gacramentinos. Enquanto duram as 
atuai.s condições do Santo Padre, edifi
caria toda a' cidade de S. Paulo ver-se 
quo .o numero de adoradore, noturnos 
dobrou, indo os' jovens de todas as clas
ses, mais numerosos do que nunca, 11as
sar a noite aos pés do Santíssimo. sa
cramento, implorando a proteção divina 
para o Santo 'Padre. Não seria po~ivel 
c;uc ·cada Congregação Mariana fi?.essc 
um esforço para dobrar o numero de 
seus adoradores n~ste;; dias de "'mar
gura, ou, ainda. melhor, que promovesse 
uma adoração noturna. extraordinaria? 

Para os católicos, enquanto durar a. 
at11al situa,ção, o lugar de honxa ê aos 
ps:s do SSmo. Sacram~nlo " rle Nossa 
~oenho.ta. Mas este posto de aonra não 
de·,e ser privativo do5 que têm a ventu
ra de poder fazer ~. adoração nol1u·na. 
Não seria. conveniente que ,.gora ~e ele-

• 

Amanhã, dia 27 do 'corrente, a Arqw'• 
diocese fará celebrar solenes cxequias na 
Catedral provisoria, de 30.0 dia pelo eter
no descanso da alma do saudoso Arce
bispo D. José Gaspar de Afonseca. e 
Silva. As O horas, o Exmo. e Rcvmo:' Sr. 
D. José carlos Aguirre. Bispa de Soro
caba, celebrará. o Pontifical de Requiem; 
após o Exmo. e Rev:110. Sr .. D. Paulo 
de Tarso Campos, proferirá o elogio fu
ncbr~ do ilustre Arcebispo de s. Pau
lo. 

A respeito. a Arquidiocese publicou · 
o seguinte aviso: 

D. JOSf: GASPAR DE AFONSECA 
E SILVA 

Scl~ncs cxeo,uias de ~o.• dia, ma.i1dadas 
oficiar f½"!a Arquirli-nccse - Aviso ·n. 12 

da Curia Metropolita.na. 

De ordem do. Exma. Monsenhor Jo
sé Maria Monteiro, Vigario Cap;tular, 
comunico iw Revmo. Clero secular e rc• 
guJa.r e fieis em geral qué no proximo 
dia 27, trigesímo dia ·do falec\mento do 
Exmo. e Revmo. Sr. D. José Gaspar de 
Afonseca. e Silva, pranteado 2.0 Arce
bispJ Metropolitano · de São Paulo, e 
cm testemunho de veneração e estima 
pàrn com o preclaro e querldo Pastor 
tão prematuramente desaparecido, a Ar
quidioceee pr:imoverã/as seguintes come
morações: 

N2, Cripta. da Cate.dral Nova, Junto 
ao tumulo do Exmo. Sr. D, José Gas
par de Afouseca e Silva, a partir das 
G horas até às 8 horas e mela do dia, 
27, Revmos. s2..cerdot;(!s do Clero secu
lar e rzgular, crd.enadcs p~Jo saudoso 
Arcebispo, ao .lacto de outros, celebra-
1·ão Santas Missas em ~ufragÍO · de: sua 
alma e em seguida darão a absolvição 
ao tumulo. 

imprensa. católica, e dos que 11ela tra._. 
ba!ham. 

CONSERVATORIO DRAMATICO 
MUSICAL DIY SÃO PAULO 

A11ta.111lã às 9 · horas, ua igre,. 
ja . de São Bento, será rezada a Missa; 
de · 30.0 dia, matidada celebrar p~los 
professores, e alunos· do Conservatoriq 
Dramatico e Musical de São Paulo, e11t 
Intenção do sr; D. Jooé Gaspai' de Afon .. 
seca e Silva.. I 
ASSOCIAÇÃO DOS . OBLATOS SECU( 

LARES DE S- BENTO 
.A A~ocia.ção âos Ablatos Secu.i 

Seculares de s. Bento fará celebrar tam .. 
bem ainanhã às 7 horas: e· meia. na/ 
basilica. de. S. Bento/ no altar do San .. 

· to Patriarca, Missa com comunllão ge .. 
rnl em sufragio · da alma do saudost1 
Arcebispo Metropolitano/ sendo celebran,. 
te o Revmo. D.· Afonso Niessl, diretoi, 
espiritual dos oblatas, j 

CONFRARIA DE N. SENHOR,A DO. 
· ROSARIO DOS HOMENS BRAN?O~ 

A Confraria de Nossa Senhora d(j 
Rosa1·io dos Homens Branccs, está pro .. 
mo.vendo da praça do Patriarca, sole" 
11~. novena e festa de sua. Padroeira. 

A novena. foi iniciada ante-ontem, àà 
19 horas, e será encerrada (ia. 2 de Oµ~ 
tubro . 

.ESCO~A NORMAL "PADRE 
.ANCHIETA" 

As alunas dos cursoo normal, ginasfat 
e primario .da Escola Normal "Padrê 
Anchieta", exprimindo um sentimento 
una.nime: de veneração ao saudos~ D; 
Jos~Ga.spar de AfORSeéa e Silva, farão 
celebrar· hôje, 26 do corrente, às 8 110• 

. _r.as, n\l, cripta,_ cja_ qa.tedral, _ à praça d;t; 
Sé, sole11e Missa. em sufragio da afllllli 
dó . .grande e pranteado Arcebispo, D, 
José Gaspar. 

Essa Missa. será. ceie.brada pelo Revmo, 
Padre diretor do Ensino Religioso Ar• 
quidioúsano; a . ela. comparecendo tamo1 
bim a direção e o corpo. docente do esii. 
tabelecimento. 

CENTR,O: DE ESTUDOS E AÇÃO 
SOCIAL 

Nom,na.ta dos Revmos. Sacerdotes ·,c~
lebrantzs - 2,s 6 horas - Altai-mór, 
Mons. José M. Monteiro: Altar· do lado 
da Epistola, Padre Antonio àe Pactua 
Ferraz; AÍtar do lacto do Evangell10, 
Padre José Fernandes. Veloso; às· 6 ho
ras e meia, Conego Antonio Alves de 
Siqu"ira, Padre Carmelita. e Frei Luiz 
GJnzaga. Costa, O. F. ~.; às 7 horas, 
Padre Manuel Pereira de Almeida, Pa• 
dre Miguel Pedroso e Padre Luiz Gon
zag·2, Bia?-Zi; às 7 horas e meia, Pad1;e 
Antonb Neri Junior, Pa.drn Rubens Aze- O Centrn de Estudos e Ação Social 
vedo ctos Santos e ·J:'adre José Thurlcr; e a Escola de Serviço ·Social fizeram ce .. 

. às · 8 · horas, . Padre Manuel s. de. car• lebrar ontem às. 8 . hs. .na. igreja·. d~ 
: vàlho Nc.ves,. Padre Vitorio Nai'doá, ·.e. ' : santa; 'l'erez11:tha, à rua Maranhãc (Hi• . · 

~······· ,,, ,v:~~t~~i;(slI~i1~àt111l(f ,tJ,t, 
,(trono oficial cm St.a. Ifjgenia, fazcn

. do horas de adoração priva.das, cm ,)rol 
l;J Papa? 

. , .• ~_;, s. ~~~J&~ãf!Ulm :Horta .. e, •11(\Ç _. _gie)l9polis), Missa :em su!ragio ;da. alm~, . · , , 
,.,,~~~~il1â7.·:i>i'ãilt'7i'fiiitMi.fr~i"'"'1"(R,ê;;rriaitÃ1*tJ:tló~-,it:,S~~~1A~dl!~lsi:\f""··''":~.,c,~ 

dos santvs/Padre 'Jóãô Rezende costa · b. J_osé \Jaspa.r de Afom;eca e .Silva. .. ., ~ ' 

Enfim, são sugestões. A picda de do 
··1,ovo de s. Paulo será industrlosa cm 
manifestar a I::eus e aos homens o xu 
zelo pelo Papa. 

"O DIA SANTO E CRISTÃO" A praça de São -Pedro, iantas vezes hori·rada, com a pi~esença d-os suces~ores do primeiro Chefe da ·li:trêja, 
Rec~bemos da:' conr:eitua<la cdilo· 

ra «Lar Catolico» um exemplar do 
opuseulo intitulado «O Dia Santo e 
Cristão». 

\'f ''. e ora profanada. pelas h<H'das pagãs·do nazismo, 

Em 1793, apareceu cm Homa, coú1 
as. mais altas· apr<'iv,u:õcs, um precio
so opusculo de São Francisco X:t-. 
·vier, publicado sob o titulo « O Dia 
Santo e .Cristão», que ataba de ser 
publicado pela ecfüora <<Lar Catoli
co», encontrando-se em nossas Ji. 
vraria:;. catolicas, ao pre~o de Cr.í;i 
1,20· cada exemplar. · 

Contem este livrinho os atos que 
o catolico deve fazer pela manhã, 
tlivcrsas oracõcs à Santíssima Vir
gem, a São ·Miguel· Arcanjo c uo, 
Anjo da Guarda. 

Em seguida apresenta um bom 
.metodo para se fazer a mcdilação, 
tão esquecida nesses dias tumultuo, 
sos, e .tão necessaria quiio eficaz, 
para a nossa sautifir.açiio, 'fraz, 
tambcm algumas omçõcs para ·serem 
rezadas durante a Santa Missa. 

Finalmente traz o pequeno Jívro, 
um exercício pratico para terminar 
santamente o dia e uma ora~ão a 
São Francisco Xavier. 

O LEGIONARIO' co11Lfoua a 1 

encarecer a i)brigátão ,eín que ~s- · 
mos de orai'· ince·ssailteu}eJlte ve
lo Suino PonUfíce, 1,1ds a.màrg')S 
dias que correm. O. $a11to •Padr.e 
Pio XI,l, P<).°litclb10: da . "Paz com 
Justiça", e,i.pia: agora:º' ingente 
trabalho que desenvolv.eu con
tra os fautores de·. l1erczias e dis
có1·dias uo .mundo ç9uteinpora0 

neo. Sejam. nossas. palavras um 
eco de incitamento oficial > da 
Cúria Metropolitana, -a todos os 
fiéis desta · Arquidiocese, · que 
aqui transcr.everiios: · 

"Ardoroso Apóstolo da· paz, o ,San
to ~'adre Pio XII; "Pastor Angélico", 
tem empregado toda? ··as ·forças mo• 
1·ais e espirituais, todos ·os. recursos · 
materiáis!da Santa Sé,, com o fito .Cle 
conseguir c;lias melhores para o mun-
do atribulado, · 

Até à véspera do atuai conflito, en-. 
'i(idou todos os esforços por . afasta-
i o; e desencadeado o flagelo, vem 
trabalhando incessantemente, dia e 
noite, pe.la volta dà paz .. O. Papa· não 
faz polítitta, não procura interesses 
particulares, mas tem em. mira tão 
somente .''pratic.ar a verdade. na ca-

INTENSOS PREPARATIVOS PARA 
O CONGRESSO EUCARISTICO 00 .,PERú ' ... 

De aco1·clo · com noticias provindas de 
Ltna,, fornecidas por N. c .. o diarío La 
Uónica, desta cidade, st- rcfcr~ edito
rialmente aos preparativos que em todo 
" · pais, se estão fa.zP.ndo para digna ce
lebração do proximo Congresi;o Eucaris• 
tico Nacional. que reúnir-se-á na ci
dade de Trnji!lo, durante o p1·0:xiluo 
mês de Outubro. 

"Trnji!lo - escreve La Crónica -
conserva. mais de uma dez.ena de tem
plos, entre os quais resaltam àlg·uns por 
seus tesôuros artistices coloni!lis. e ou
tros por sua · formosa a~·witetura. Séde 
muito antiga. de fervor católico, a his
tória nos conta que por seu Governo 
Eclesiastico passaram nas ultimas de
cadas, . Bispos d• excelsas virtudes, co• 
mo Moru;. Carlos Marcelo Cor:~~- Mons. 
Juan de la CalW y "CP.redia - que con
cluiu a obra da Cated1·a1 - Mons. B•.I· 
laz.a.r Jaime Martinez Companon, Mons. 
Carlos Pedemonte etc. 

"Organ_lzado. com ·entusiasmo digno de 
aplal.l5os conclue. a Cronica, se vêm 
executando preparativos cuicj_adosos. pa-
1·a que o acontecimento resa.Ite os p1·cs
Ugios da. capital. Não ha a menor 
duvida de que uma vez mai:; manifcs
tar-ªe•;l, ·. ,!, tr~;fü,!QP,11.l · il!JSl~itªli~~º 

trújillana:, como digno marco aos· atos 
que realizar-se-ão em Trujilk, · no · mês 
de Outubro ... " 

Contiuuam ainda as noticias: por in
dicação do Exmó, e Revmo. Mons. Juan 
O. Guevara, Àrcebispo de · Trujillo, o 
Episcopado do Perú, convidou .os seguin
tes Prelados: ·Exmo. e. Remio .. Mons. 
Is1m.el · Perdomo, Arcebispo . de Bogotá 
e Prima3 da Colômbia; Exino. e Revmo. 
Mons. éesar Antônio MOsquerâ, Bispo 
de Ibarl'a (Equador) ; E"mo, e Revmo. 
Mons. Juan Maiztegui Besoit!litul'l'ia, 
Arcebispo do P.:.namá; .E;,;ino .. e Revmo. 
Mons. Abel · Isidoro Antezana, Arcebis
po de L;_ Paz; Exmo. e Revmo. Mons 
Felipe Rmcl ,_ . Gonzalez, Arcebispo de 
Caracas; Exmo. e Revmo. Mons,, Pedro · 
Ayui!era Nar1;>011a, Bispo . de Iquique 
(Clli!e); e o Exmo. e Revmci, Moris. Ma
riano Garrigr., Bispo Coa~jutor. de, Cor
pus Christl (Texas) • 

A todos os Prelados cortvid11J,los : pe
diu-se-lhes que enviem .a,:,· sua.s fotogrn
fias, para adernar· a Galeria. do, E~lsco
padÓ Ibternacior . ..-, que· formará pàrt€ 
do "Album Recordativo . do ' 'l'erceh'<i 
CongrfijlQ ~u_cari§.1\Ç_Q /:ril:Ci_\?llª'\'çi<f' J;'C.: 
r_lí'.'ã.1 . 

.- . . . 

r.idade" (~ala~ras , de S. Paúlo ~.Ís ;~ix§e~ humarias; temp~rai os, soM·; 
Ef.; 4;15, tomadas conio· progr·ama de .·. · mentos e· enxu'gai o prarÍl:o·dos infe• 

Avis~ n.15·;(Sedé Vacante} - lmtle• 
'rá'd_a: "Pr'ó-Papa" 

seu Pontificad.o) , .. para r,estabele~er· liies; pacifica( as nações e os povos; 
a paz· de. Crístô no: reino de Cristo.· de taJ· sõ'rte. :que a· Ígrejá por)liis Em -vi;·túde· dos ultimos e tri3tes 
. O Papa. trnbalha, sofre, . reza;. tâi fundada sobre Pedro, para reunir .to-
penitêrici<!. pelo adverito.,_da. ·paz:, para elos os povos em tôrno de vosso- a!-

• aço,ntecim.ei1tós reJativ'os à pessoa 
s.agrada do _ Sóberaho Pontífice S. 
'S: .ó ,Papa\ Pio XJI, gloriosamente 
·reinante/o..•Exnfo; .i\1011s. Vigãrio Ca-

mlnorar os sofrimentQs; dos países tar.:,d·e vida. e .sal:vàção, possa, ·na 
devastados, .enxi.!gar as· lágrimas óe tranquilidade dá paz, invocar-Vos,. 
tantos mi.lhões de:s·eres àtingidÔs pe, ·a~qr·ar.Vos_e.exaltár-Vo$ por todo~ os 
'"· crueldade da guerra; ·· sé.culÔs .. -dos 'séculos. Assim seja". 

pitular. ha. por· IJêm :-determinar· qu<i, 
até nová brdem, .. ós Revmos. Sacm·
dotqs deverão. dar, nas Santas Mis
sas, a ornção' '1Poió Papa, tamquau1 

E agora que s; Saritldade, depois . (Indulgê11da .. pa.réial de 500. rliás 
de tão dilát11das dedicações pelo bem cada vez; Ple11ária umà vez por mr:s 
dos povós .e .dá fgreja, sevê a'tiilgido ia·r1uem a.rezai' t~dós os !lias (S.' I'e
em suá pessoa· e em sua liberdade sa- 11itenciai;1a,: Apostólica, 31 de íllaio 
grada de Vigário de Cristo na' terra, . · de ln41J.: · .· . 

pro i'~ grayi,,. · · 
. . ., ., 

São Paitló; _17 d.e:setembro de 1943. 
:saibamos rez:ar}por Ele, côm o mes: 
mo entranhado ard<:>r' co111 'que ·o···fi• · . 
-zeram os prir:neiros éristãos'".qt1ando.. " 
São . Pedro sé · achava· prísioneiró: . 
"toda a igreja; sem cessar, rezava. a 
Deus por ele". (Atôs, 12;15)", · · 

CRISTO E O MUNDO ÀTUAl" 
O R AÇ-Ã O . 

composta pelo s.anto .Padre Pio )<_li, 
para invocar a intercessão' de seu pa· · 
trono, Santo. Eugênio 1, Pap.a, sobre 

seu Pontificado 

"ô Jesus, Pontífice Supremo do no, 
vo e eterno Testàmento, que ,estais 
sentado à· direita do Pai. como. :per· 
pétuo Advogado. nosso, e vos compra· 
zeis em permanecer todos os dias 
pclo.s séculos em fora com· a. v.ossa 
Espôsa a Igreja, e. com o. Vosso Vi
gárip que a gov.erna;. Vós, di\lino 
Príncipe dos ·Pastores de vosso rcba· 
nho, que vos dignastes glorificar só· 
bre a sed.e ·de Pedro .o vosso<servo e 

· Pontífice Eug~nio; e, em meio .à n,al
dade dos tempos o· fizestes·' manso 
entre o_s assaltos inimigos,: invicto 
na defesa da fé, benéfico· pai e nies; 
tro vi~ilante .·no oficio pastoral, pelos 
méritos dele, que são vossa graça e 

· vossa . glória, atendei· à sua interces; 
são junto de Võs e ouvi nossa oração: 

Venha a n6s o vosso reino,: ó Rei 
imortal dos séculos;. chegue aos ·con

. fi rtS da terra a Verdade ·que •nos trOU!§ 
~estes, do céu, e inflame todos. os co
rações· aquele fogo que ·Vós _.arden
temente desejais se acenda no ·mun, 
do, Estes. são. os anseios que angus· 
tiam o coração paterno do vosso \li• 
gário:, anseios de .. reconciliação. dos 
homens Co,nvosco,· anséios de verd:ide 
e de bondade nas almas·, anseios de 
confôrto para as lágrimas ,de tantas 
mães e de tantos .filhos, a11sclos de 
concórdia·. e de. perdão enfre os{po-

' vos,· anse'ios de justiça e de p·az:- llu· 
minai, 6 Jesus, 'o· vosso Vigário,' cem-

. fortal-o · nás suas. dores··e :11aisUa :so.li· 
citude universa.1, renovai. Ne!e , o es
pirita do ;Santo Pontífice q1,1e por Ele 
intercede junto .d·e Vós.· Oize1, 6 Se
nhor, aquela palavra podiú-osa' qul,'l 
converte os éspirltos, transformai_ o. 

· ó~io ·~·· ~m~ refr._!~l: 2 .. ,fur.o,r, ~das 

PASTORAL DE S. ÉXCIA. REVMA. DOM-JOÃO BECKER. 
. . ARCEBISPO UE ;PORTO. ALEGA(-. . 

. . 

. A~abmnos de. 11ccehi'1: a triges·i;na ,;to' moral'; Cpistó e a Humanidarlc; 
primeira carta pastoral de D. ·João i<lolatifa·, ou· · cultos reprovaveis; 
Bcêkcr, Arc·cbispo· :\Ietropolita1fo de iriuufo de .Cd,to'. sobre o paganis-
Poito ·Alcg1·c, intitulada ICristo e o mo;. Cí·isto .e a familia; Cristo nos 
Mundo. AT'ual>5J ' g:5tados; Ci-isto e as rela\;ÕCS inter-

. D.: João Becker tem-se caracteri- nacionais. · · · 
· rndo ·não só pelo brilhante governo . A Ca1fa Pasto1;al atinge o seu c!i-
, de sua Arquidiocese como tambem max, .ao trátar da atitude que os 

pela dedicuçilo e · cuidado que tem catoHeos de".em · to'ri1ar para· mudar 
dispensado áos problemas sociàis e radicalmente o atual estado de coi-
popticos: de, nqs;;os tel)lpos, proble- &as e rqi1üegn,ir Crjsto e a Igreja no 
mas esfo,s que' tão de perto atií1'g~m devido lugar. l\!1 grande 'sociedade 
a igreja, e a -:civíli:rn\;iio · catolica; humana, ,tal como aconteceu na Ida-

Sua Carta Pastoral, qtie já está de llfodii · .·. ' · . 
,cnrlo co11hccida e coi11entada cm to- O poÍito de ,:isla catolico de que 
do· o· Béàsil, trata justamente dos ao mesmo tcnipo que esmagamos o 
problenias Supra citados, atacando-Os VCl'!lle . nazisbi devemos . SUbstitui-Ío 
cxata1iiente' na origeri1 .e em sua m- não pelo· seu apáreúte antagonista, 

· zão de. ser, isto· é, de como eles. se mas na verdade. ·seu parente pro-
cornportam com N. s: Jesus Cristo ximo - o coniunismo ...,.. mas. sim 
e sua .doutrina.. por tim catolicismo ardente e· vigo-

Pàra tal,D. João Dácker começa roso é magnificamente exposto. 
· . , As enciclicas de Leão X.Ill, Pio 

,t .expôr a doutl'iira · catolic; sobl'o XI e P.io XH ·~ão· amplamente cita-
·N:• S. ·Jesus Cristo e sua Santíssima · das ao serem comeu tadas e descri-
~l iic, seus Jtdmiraveis predicados di· las ·a Ordem Velha existente no 
\"inos ·e' de como é Pilho de Det1s. · 
'l'ud .. o. isfo acomp~nhado de iuumera-,, l\tundº de hoje e ª Nova Ordem pro-

pugn.ada por Pio.· XII, sintetizada 
,l'cfjqições de · concilios e dogmas, 

' 11clos. c1uais a Santa lgreJ·a :tem dou-: cm · cinco.: pontos. . 
A Carta Pastoral termina exami-

: Lf\ÍnfM 5?br,c ,<? assm~to. . · nando a situação 'beligc1·ante do 
' · A Cai-ta· Pastoral passa cm .se- · 13i-nsil e a obrig·açãô que toca.ao ca

, guida .•a.: mósfrar as . relações entre tolieo brasileiro. de combater pela 
Nosso, Senhor Jesus C1:isto e sua . patria e nps ensinando como nós de
<1outd~a· c6m. a·· humanidade ·e: Com,_ 'vemos enca.rar é eiuportar OS s,ifri
ca.'da h9.mem em particular,: trâtan- mentos decorrentes da- guerra, .isto 
do dqs scguinteil ,,assuntos:.· O ,es~ ' é, como uma conseque1úiia do peca
tupendo, resultado da doutrina de .. do original"e-doª nossos propi;Í9§ P!!· 
Çi;t~tQ;. --~..!'.~to,m,Qdelo --~~ -'1?,~~·- .. cadQã. i· . • · 

Sal~~lano e .Padre Luiz Martini. ' · Para.J',-cerimonia convlda;i-,m todos o'4 
II) Ns.' càted1:a1 P1·ovisoria - igreja soci<J3, 'membros do Conselho, corpo do~ 

Matriz de San ta !iigenia, ru, 9 horas, cente e cti.seente. 
será celebrado solene pontifical de "Re• 
quiem", oficiando o Exmo. <; P.l.lvmo. 
Sr. Dr. José Carlos de Aguirre, Bispo 
Diocesano de Sorocaba e assistido pelos 
Exmos. Srs. Bispos da Província, Co
lendo Cabido Metropolitano,. Governo· do 
Estado, Autoridades Civis e Militares, 

· Revmo. Clero secular e regulai-, Revmas. 
Religiosa.z, Exma, Familia Afonseca. e 
Silva e fieis em geral. 

Antes do "Libera me", cm nome .da 
Arquidiocese e dos Exmos. Srs. · Bispcs 
da. Provincia Eclesia.5tlca de São Paulo, 
fará o elogio funebre do saudoso e san
to Arcebispo, o Exmo. e Revmo .. Sr. D. 
Paulo de Tarso Campos, Bispo Dioce
sano da Campinas. 

A parte coral será executada. pela. 
"Schola Cantorum" do Semiuarlo. Cen• 
trai da. Imr~ula<ia Conceição do Ipi• , 
ranga, sob a direção do maestro co
mendador Furio · Francescllini. 

As solenidades serão transmitidas .. pe
la Radio Excelsior PRG-9, o ÜQO .. qui
lociclos e pelos alto-falantes, colocados 
nc . portal da igreja Matriz de Santa· 
Ifigenia. servindo de locutor o :-ievmo. 
Sr. Conego Manuel Correia de Mar.edo. 

São Paulo. 18 de setembro de . 1943 
Conego Paulo Roliln Loureiro, ch.an
celer do Arcebispado. 

110:UENAGEM DA ASSOCIAÇÃO DOS 
JORNALISTAS' ,.CATOLICOS 

::>romovido pela Associação dos Jol'lla
listas Católicos de São Paulo, foi ce
lebrada. pelo seu Mslstente Eclesiastico, 
Revmo. Frei Raimundo de Almeida Cin• _ 
t1;a, O. P., sexta-feira às 8 horas, na 
igreja de São Domingos, à rua Caiubi, 
126, ·alto das Perdizes, Missa em sufra
gio da al111a do Sr. D. Jo~i Gaspar de 
Afonseca e Silva, · 

Foram ·convidados todos os jomalistas 
católicos para esse. ato de piedade, em 
homenagem à memoria daquele que lo! 
em vida grande r,migo e animador· da 

FEDERAÇÃO DAS LIGAS CATÕLI• 
CAS. JESUS MARIA JOSÉ ,. . 

A Federação das Ligas Católicas Je• 
sus-Maria-Josê fará ,celebrar no dia 3 
de Outubro proxlmo :,_;_ 1.o domingo dQ 
mês, às· 8 · hora.s, na igreja d8 São Fra.n• 
cisco, Missa. de. i:;.omuhhão/geral dos li• 
guistas, por intenção do Sr. D. Jo,sé 
Gaspar de Afonseca e· Silva,. saudoso· e 
inesquecivel Arcebispo Metropolitano de 
São. Paulo. Para. esse ato religioso está: 
convidando todas . as . Ligas e ligulstas, 
bem como as demais assoc1açoes reli• 

· giosa.s e catolicos ' em geral. 

o San1o Padre o Papa envia 
condolencias ao Arcebispo 

de .Milão 
O <<Üsservatcire ·· Romano» repro• 

<luziu um telegrama do Süa Santii1a~ 
de o Papa Pio, Xll enviado a Sua. 
l~minencia o Senhor Cardeal lldefou, 
so Schuster, Arcebispo de Milão, 
exprimindo O seu pezar pelos ,SO• 

frime_ntos dos jlabitantes daquela ci• 
dade e· pela destruição de varias daa 
mais fa111osas Igrejas de .Milão. 

Em sua mensagem de eondolencia~ 
o Santo Padre implora a Deus o des• 
canso eterno para a alma das viti• 
mas elos bombardeios' aereos é o eo1i. 
solo ·cristão para ·OS sobreviventes. 

Ao mêsmo tempo, o · S·anto Padr4 
telegrafou ao Revmo. Pe. Reitor dà 
Universidade Pontifícia <lo Sagradq 
Coração, situada cm Milão, grave, 

. mente danificada pelós bombardeio~ 
aereos, apresentando o seu. pezat•; 
pelos danos sofridos. 

HOMENAGEADO O REVMO. DIRETOR, 
.no · INSTITUTO TEOLOGICO PIO XI 

D~ õalesii.nos e aspirantes do Insti-. 
tuto Teo togico Pio XI, eituado â · rua 
,Cole Latililo, 1024 alto da Lapa, home-
11age•:·am dia 23 e 24 p.p. o Revmo: Pe. 
Luiz Oarci?. dé Ollveii'a, diretor do re-
ferido estabeieclmento. . 

Foi desenvolvido o seguinte progra• 
ma: - dia 23, às 19 lloras, "Na inti
midade da familia" Hino de abertura; 
A voz oficial; "Vozes da a-lma", a 3 v., 
de Caudàna.: Poesia de ocasião; Canto 
pela. "schola."; A gratidão dos aspiran• 
tes: Apresentação das dádivas; Hino de. 
Dom Bosco. 

Dia 24, às 11 ~ 30 h0PM, "In Cir• 
cuitu Mcnsae Tua.e" ..,.. no portico do 
Instituto, com a. particlpaçã de dlre.; 
tores, amigos e cooperadores, os s~e
sianos renova,ram a. cena bíblica . do 
"Pai". · genuino representante· qe ·Dom 
Bosco, que contempla em derredor oa 
filhos alegres e agradecidos. 
• J?~~ '.~~G1.QS~ ~- ~. 14,. ~ 

6 ,) 30 lloras, Missa da comunidade ce• 
lebrada. pelo Revmo. · Padre_ . Diretor, 
Motetes eticar!sticos e . marianos; às a. 
horas, M~sa solene. Foi ce)ebrante O; 
Revmo. Pe. . Hermano Schilp, "Infra 
Missam" falou sobre . a, festa liturgica (l 
Revmo. Pe. Mario Forgione. cantou~sê 
a "Missa, in. ·honurem s. Orestis, Mar .. 
tyris Thianae". de Ravanello, a a··v.z 
às 15 horas. Vesperas solenes seguidas 

- da Benção do 'Sa.nti.ssimo. Foi oficlàn• 
te -o Revmo. Pe. Diretor; ys 19 e. :JIJ 
horas .sessão litero-musiµi dtamatiçai 
com· o seguinte desenvolvimento: l1ina 
ª" Padl·e Dire~r •. dedicação, canto pela'. 

· "schola" do Institu~o. l.o ato da .co .. 
media,. "Uma .noitada",. q_e ,Uguccioni; 
entreato, pela. orquestra: 2.o àt.o da .. co• 
media/ ca.nt.o pela "schola"; · "Panl$ 
Angelicus". orgão e orquestra, e, 
Franck; "O Anjo da Anunciação", cs"' 
boço .dra.maticQ e~ um a.to e Hino ~ 
P.!)m ~QG@t; 
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O PANEGIRICO DE SANTA 
MONICA 

r .Machado de Assis conta, no llom 
Casmurro·, o caso de um burocrata, 

-.antigo estudante ·de Seminário, que 
· -vivia distribuindo a sua única obra, 
um "Panegírico de Santa !\Iônica"', 

·, çomposto · na sua mocidade, quanrlo 
'a.inda tinha em vista a vocação sa
cerdotal. l\Iais tarde, o seminarista 
esqueceu-se da vocação, casou-se, tor· 

_ nou-se chefe de secção, afundou no 
quotilliano ela vida burguesa; mas 

. ,J1ão se esqueceu do "Panegírico de 
Santa lllônica". A todos os conl.Jccl

' dos presenteava com um exemplar. 
· Afinal de muitos_ anos, revendo pela 
31rimeira vez um ·velho condiscipulll, 

: , que tinha itlo à sua repartição· ü·atai· 
_ do andamento de papéis, desfechou
_ lhe a pergunta: '·Conservou o meu 
l'anegirico?". 

O colega já nãc, se lembrava. de lie
nlrnm panegírico.'" O meu Panegíri· 

. c·o dt Santa· Mônica", acudiu o outro, 
: i,ofregamente. Nada! O amigo da ju

ventude nein na memória conserva
ra O Paneglrico, mas começou a dis-

• correr vagamente sobre muclanças, 
. viagens •.. 'l'ant.às coisas se penlem 

nestas ocasiões! O ex-seminarista 
não se deu por achado: "Hei de levJr
lhe um exeinplar". E, no dia scgu1:1-

- te, lá estava ele com o exemplar. 
- inexoravelmeute. O obsequiado, por 

. .- çortezia, começou a folhar a velha 
br_ochura, lia, aqui e acolá, algumas 
passagens, misturava louvores, e foi 
resva'audo aos poucos para o ter
reno das remmiscências e3colarcs. Jcs 

·· tava nisso, quando o chefe de sec
ção, o· olhar sonhador, suspirou e 

· disse: "'Tem agrado muito esse !l\2U 

,- Pauegfrico!" 
A associação de idéias tem des'.as 

coisas. A saborosa anedota devida it 
' imaginaçilo de Machado de Assis veiu
, nos insistentemente à memória, quaa
. do vimos o recente telegrama ela ln
: :.glaterra.; que ·nos dá conta do a pêlo 
r de Sir William Beveridge, para que 

seu plano seja aceito por extenso. O 
autor do famoso plano, ao que diz ·o 
telegrama, . alegou que fizera todoc 
os cortes possíveis em .seu sistern~. 
e incitou os operários londrinos a lu
tar pela adopção ele seu projeto t!e 
segUl;OS sociais. 0 sr. Beveridge afit·· 
mou coisas dest1;3 estilo: •· Se quereis 
a segurança soeial, deveis trabalh,ll' 
politicamenie para consegui-la, e niio 
esperar que caia como um ma.nú do 

·céu"; "o i,ovõrno que levantar ,lhs
táculos ao' meu plano estará conde
nado ao fracasso"; "somente neste 

. :país (Inglaterra) se venderam cer
-__ ça. de 600.000 exemplares do relató· 

rio - seis vezes iuais do que qual
quer outra informação oficial". Co
mo se vê, o sr. Beveridge está seria
mente alarniado quanto ao rlesr.ino 
de sua obra, e, qual pai enternecido, 

·procura salvar o. filho querido da 
. mot-te e do esquecimento_ Alifts. na

da tão explicavel como este carinh0. 
Que seria do ~r. Beveridge sem o pla
no que lhe leva o nome? 

'Tudo, porem, fndlca .. que, após um 
mc>mento ·cJe -glória e de esplendor, o 

r' __ plano Beveridgé some-se rapiclamen
\- te, e se. esb<J,te na som,bra .cl.as cois~s 
-, '.que passaram de ·moda. sem ter ao 
, menos a poesia costumeira das rosas 

de IIIalherbe. 
, Àqul no Brasl! o plano Beverid:;e 

tambem causou sensação; o que nos 
· deixa um" pouco inquietos. porque o 
Velho _1\Iundo tem o mau háhito rJ(l 
-nos empurrar velhos. alcaides fora 
de uso, que· recebemos e conserva
mos com veneraçãci Esp~remos. en
tre_tanto, _que, desta V{)Z, nos livremos 
de ganhar mais_ um -"Panegírico ce 
iSanta l\Iônica ". 
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o embaixador dos Paises 
Baixos nos Estados Unidos 

elogia o clero ho.landês _ 
A Àgeucia Catolica · N. C., em re

ce11 tc despacho de Nova York, trans
mite trechos ela inleres~ante ·uecla
rai;iio publicada naquela cidade Pe· 
lo Dr. -Louclon, representante <los 
Pa ises l:laü:os junto ao governo nor
tc-ameri<:ano. 

Apesar da maioria elo povo holan
<l,:s ser herctieo, <<'a liberdade -cfo 
c,ulto (, parte do direito natural ile 
todo- holandês»;· inicia o Dr. Louc)on. 
«]_,;,;[a eonvi~,;iio ~e Pstendc lambem 
:1~ lndias Oriri1tais Holanrlcsas, oi1-
dc todavia niio ,e gozarlt liberdnde 
rclig·io~a · encpianlo não forém co1n
pletamcute expulsos os invasores ja.
p<rnese,». 

« l•'acil é cor11pree11dt,r- o motivo 
prln qual dc~de o initio a. Igreja ~e 
opôs aos invasores nazbtas da Hi>
lanrla. O Clero compreendeu, pela 
nb,crvn,iio rlo que se passava -!Hl Ale
·111anha. q11e o na<-ional-sociaLis1n_o 
u.úo poderia tolerar outra_ autoridnde 
que niío fosse a propria e ,que suas 
organizações se haviam empenha~o 
cm dominar os indh·idno~; não só Clll 

todos os aspectos da vida social : e 
politfoa. eomo ta111beii1, em tudo 
qnanlo se refere à vida religiosa_;.· 

A OPOSICÃO AO NAZISMO TEM 
SUAS FÔNTES NAS IGREJAS 

CATOLICAS 

«Somente nas lg-r<',ias, o;, . l;oliu}
dc,cs ouvPni expressões .que· refle
tem. a vcrdn<le so_b:-e_ a atual situii.-
~iío». _ ·- -_ ., 

l d~m nnniii·osa\ oc·àsiõ~. clumnte 
n rpoca rla · opt·essiio nnz.ista. os- ~a
lolico;; dos Pai~os ·naixos !ev:111laram 
8LHti, voz~s -'em p1·otesto. Com fre
q ueneia os Padre~ 'se c•mprnham. na 
heroica c,mpresa de snsteutar e for
talecer em seus paroquiano,:,· o espi-. 
rito de resisténria ào inimiiro. Por 
i;;~o o protesto que ho,ie se levanta 
cm tôdns as Tgre,in~ catolieas,_ é ca
ria vez mai's mrn11ime ·e encoi1frà. "<le
cisivo apoio por parte da popufaijiío. 

MONSENHOR AlBERTO T[IXEIRA PEQUENO 

Se hem que resida proprí111nente 
'na. ,graça rlivina e nq estado sacrr
<l<;ital mesmo a fonte de toda a in
fluencia fecunda e benefica que po
de exercer ·o Padre em redor rlos que 
o cercam na sociedade cm que vi \"e: 
muitas vezes o Sacerdote por um 

, esforço, e .sobretudo uni espirilo que 
o caracteriza, distingue e ilumina, 
constro a sua prnpria personal idndc. 

·É o que· verificamos, edificarlos, 
Í1csse Paclre que o ultimo desastre 
de avi,16, no Rio de Janeiro; fez ,lc
sapareeei·, l\Ionsenhor Alberto Tci-
:xci ra Peq ue11ó. ' 

8e grnnde foi a perda que sofreu o 
Episcopado Nacional com a morte 
de Dom José Gaspar, -Arcebispo de 
São Paulo, niío menor foi a que so
freu o CJero brasileiro com o desa
parecimento desse Padre bcnemcri
to que foi o criador de muitas g·e-

. rações de Sacerdotes. Porque Mon
senhor Pequeno, .iá como ,lirc
tor espiritual dô----Seminario rlc O!iu
•da, já como reilor do Seminario de 
São Pnulo, preparou, polit1, orien
tou e dirigiu, durante toda a sua d
da, profundamente eclesiastica, mt1i

,tas gernr.:ões de Sacerdotes brasilei
ros que, hoje, cm todo o Bra~it, ben
dizem o seu- nome e derramam sen
tidas lagrimas de saudade dea11te elo 
seu tumulo. 

Secreta rio parlicnlar <le Dom 
;:Maia, professor de .teologia e dire
tor espiritual .do Scminario de Olin
da, reitor do Scminario de São Pau
lo, visitador apostolico _ dos Scmi
narios brasileiros, Vigario G crnl ela 
Arquidiocese de São Pirnlo, todos ci:;
,ses cargos dese,mpenhou l'\Ionsenh()r 
Pequeno. com admiravel espirito :,a
cerdotul, com uma compn:~nsüo ,·cr
cladeiramcnte eclcsiasticá dos. rlerc
~·es que !hl' i;1_cumbia. B de jus!i,a, 
porem, .focalizar os dois cargos em • 
cuJ:i desempenho pô

0
s tod)l a sua nl

ma sacerdotal, t,o<la a soliciturle do 
seu espii'ito cclesiaslico: Direção 
'espiritual do Seminario de Olincla e 
Reitoria rio Semina1·io de S~ Paulo. 

No Seminario. do lpiranga ele foi 
o pedagogo, o mestre que sabia im
primir ci seu espirito.na alma dos 
9.u~ {füiiiª,. _µ~iµd~ §. ê9Fcitude -de 

Cônego Xavier Pe~rosa 
pni a i;everi<lade de guia e clrnfl!. 
Dele disse iia poucos <lias, i10 LE-. 
GlONARIO, de Sfw Panlo, certa
mente um cios quo sentiram os· lJe· 
11cficos efeitos dn sua paternal -Ín· 
ftucnciu na fornwçiio sacerdot_al :. · 

«Em sc<nhor, no Seniinario de São 
PaLilo, corno O$ antigos Reis que à 
severidade da soberania 8alíiam q·ué 
deve e~tar ai iada a suavida.-le pater· 
11a com que o Superior olha, orien
ta e forúia os snditos». · 

No Seminario ,!~ Olinda, clii·igin-, 
elo cspiritúalm!;nte os alUtios· de fi. 
losofia e teologia. era ó -modeladQr 
devotado, magistral, zelante, cheio 
(le paterual illtefosse na formação 
dos que lhe crnm confiados. 

Os padres. ·pernmnbucunos:que ti
veram a veuturn de possuir o Mon
~enhor Pequeno co1úo o seu dit·ctoi• 
e,piritual, experimentam agora a 

·dor de unia imcus11- saudade do velho 
amigo e guia que· os orientou ua vida 
lcvit.ica e os preparou para a reali
dade do miiústerio sa:cerdotítl. 

Razão' tinha o meu narticuhfr ami-
0·o Conr"'o ·Batista C;b1·al que, da-n
do desaf~go .à magna que fe1·é. a fados 
11ós, me <lizia em carta, .logo após o 
doloroso acontecimento qu_e abalotJ 
a alma catolica brasileira:_ .<<Estou· 
desolado com o desastre do avião. 
Por muitos motivo~, sobretudo por
que nele perdeq a vida o nosso ·Pa
dre_ Albert.o Pequeno.. Deve . ser. 

.grande a nossa do1·», · · 
E .na verdacle· de,,e ser_e é 1gl'an~ 

rle n clor q110 fere a almn-sace1·do(al 
pernambucana~ sobretudo _,. daqaeles 
padres ºq1ie, quasj durante_ dun?· de, 
eadas até 191:1,. receberam as sabia~, 
prnrlen(cs C • paternàis .dfretiYa,;i -de 
:,ronsenhor Paqueno. . ..... 

Par;. mim .é ,grande ,a s.iudac1e _ e 
imensa a dor.. N,'i°õ -devo .ao.- Parlrc 
,\lberto a minha "rómia~ão "asi)iri
t uai, n1as tamhe111 a efo ;-levo nrnito 
dn minha forma~ão !iteraria. , Com 
llllltl- insisteneia e uma . solieitude 
quP, eu sempre t·ecordarei, àg'-"adeGi
do, ele me illfoiou r',-'l.$ ·uaas' ció jor. 

. nafomo, quando cr~· direi ,.,_. .. da «A 
Tribuna. Religiosa)),. :Ainda. -: nie 
lembro dos Íllcenti VOS-· e .. estiUÍU!OS 
coni que· aco)he)l, gu11si 
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Conforme salient~mos em nossÓ· ültlmo 11omero, a ·rea
péJto·:da' terrível situação moral em_ que se encontra o 
Sánt~ -Padre -muÍto ~ais· si"gnlflcaÚvo. é o que os jormlis 
·11ão dixêmi d'o .- que O que cll:i:eirl, 

· ,-A. e~racteristicà, mais essencial da. liberd;ide_ de um 
'soberano" co,iisiste nâ. faculdade ele .receber livremente os 

.;~p~esentantes estr~~g~l~~-s acredit~dos junto a ,ele. ll: 

manifesto· que Os embaixa'dore_s ,das pot"ências neutras oU'' 

hostis ao eixo já não tem ácesso junto ao Sober~no Pon-. 
tifice, O ,mundo Inteiro. aguardou deles, durante muitos e 

:lc-1190s dias de angustia, uma palavra de tranquilidade e 
de · segurança.. Esta paiavra não veio; A consequência, 
pois; se, impõe: nem sequer os e~baixadores das potên
cias neutras·tem·acesso junto ao Papa. O Papa, pois, é 

. prisioneiro! 

Quando escrevemos nos:.o último art;go, Já parecia 
ser ·esta a sua situação, Hoje, decorridos sete longos e 
ang,ustiosos dias· '.de- silêncio ou de confusão, a dúvida Já~ 
não . é possível. E em · nossos corações de católicos. a 
indignação começa a borbulhar.· 

* * * 
No meio de tanta angústia, procuremos auscultai" um 

pouco os boatos transmitidos pelas ·agênc'as telegráficiis. 
Com nossa piedade de filhos, qu.eremos -auscultar todos_ 
os ruidoG, pe_rscrutar todas as sombras, interpretar o.s 
r.ienores indícios, afim de satisfazer nossa solicitude. 

Oi:,; um ditado caboclo, que "não ha fumaça sem.fogo". 
É digno de nota que, enquanto na semana atrazada t_udo 
parecia indicar que os nazista·s se contentariam e~- ex~r
cer sobre_o Vaticano uma pressão moral, na_semana pall· 
sada as informações telegrãficas se torna·r~m mais som
brias, e começaram a not)i:iar a prisão de elementos.:da 
Côrte Pontifícia detidos quand·o ingressavam no Vatiu
no; a prisão até $!e Cardééiis; e, finalmcnt~: u"rn' incidente_. 
r•1uito desagradá.vel com o -embaixador do 'Perú -junto· à, 
Santa Sé. Este último Incidente é de uma autenticidade 
Indiscutível. As outras ·noticias não passam de rumores. 
Mas ·basta qu·e se ame o Pontífice, para se corppreendP.r 
que,.a,nde mesmo. que não se ~ê a ta.'s versõ~s um _exage- . 
rafo Valor, é impossível ouvi-las se·m sentir· qUé' ~e. aperta 
o coração; e se tornam mais de.n_sas nossas àngústias. · • 

Sempre to1 norma do LEGIONAR/0 cll:i:er claramente 
·todas as verdades. Ora, ha uma verdade que no~ imp;es
s;otia especialmente, e que ·não podemos deixar de regis• 
trar no rr.omento. E esta verdade é a frieza inexpl icavc:,. 
a d:splr<:ência sonolenta de todos os goV~rnos da terra, 
diante de tal situaçã°o. 

Quando Roma começou a ser bombardeada, ·com pes:tr 

' . Plinio. Corrêa de Oliveira 
fação dão ao Direito Internacional ultrajado, a vinte sé
C\llos de civllizaçã~ ·cristã- conspurcados pela_ mão. s;;crí

, lega ·que ousa ·pousar. ~obro' o Vaticano? 

*'· * * '-
E não se diga que ·exageramos: Na Camara dos Co· 

mum;,_ por exemplo, o · sr: 'wlrtston' CIÍurch.ill fe:i:. um 
imenso dlscurs'o, se;guido de numerosas interpelações; En· 
tretanto o que se disse lá sobre o ·vat:c_ano e sobre o 
Papa, q~ando ha_ milhões, e milhões de católicos no lmµé
rio Brltanico, que morrem nas trinche"iras pela causa 
comüm - cujas famílias na retaguarda não- poupam sacl'i·. 
fíclos, ~ que te.riam o direit() de_ sa_ber !!Ue o 

0

govêrno de· 
baixo de cujas ordens morrem está tomando todas ~s pro
vidências para desagravar a dignidade do .mundo vexado 
e humilha'do 'd lante do que sofre o Chefe da Cristandad~? 

Isto, para falarmos n9s nrções çle• maiori_a ii_católic.~. 
Que diremos dos países ~atólicos? ·um telegrama, deu a 
entender vagamente que vários deles romperiam com o 
Ili Reich se fizesse qualquer coisa ao Sumo Pontífice. 
P}rece-lhe~ pouco, o que a S~nta Sé está sofrendo? Qu~

reriam mais, para sair d~ sua inércia? Querem, talvez, o 

fato consumadô? · 

,t preciso que· éstas. v.erdades se digam. 50 assim se 
poderá c·ompreencler bem _o abismo que' separa os filhos 
aa luz dos filhos das trevas, Só assim se poderá compr,1-
endcr o quanto, _110 mundo hocli_erno, a Santa· Igreja está, 

-no fundo, inteiramente isolada. ' 
Falando certa ve:i: do comunismo, o Santo Patlre Pr:> 

XI fez comentários paralelos aos que acabamos _de esc,·e
'ver. Mostrou o Porítífice que parecia existir uma vasta 

· mancomunação entre todas as Íigências tel,egráficas, go
vei•nos e jornais do mundo, no scntid.o. de dar a menor 
difusão ao noticiário ·referente às atrocidades praticadas 
pelos comunistas. O caso do México foi típico. Enquanto 
os telegramas se manifestavam sôfregos ,e met:culosos 
em transmitir ao conhecimento do mundo todas as ma
tanças dos chi1ljSes, ~s menores intrigas políticas de 

Estambul ou Sidney no México corria a torrentes o sa11-
·gue cristão, sem que ninguem se encomodasse. 

O mesmo se poderia dizer do Papa. Os jorna!s. falam 
de tudo, escrevem s·obre tudo, tem espaço para tudo, Os 
_governo·s tratam de tudo, providenciam tudo, <jrranjam " 
(HI desarranjam tudo. Mas, para tratar dó Papa, nem jor
nais nem Governos parecem ter la=eres e _c_,,erg:a, Q 

Papa está só. t esta a dura realid~de. 
1 

* * * 

para todos n6s _algumas bombas atingiram a histórl~a Só, , sim. 1Yla1t só com De.us, Prisioneiro, inJuriaclo, 
· ~asilica de São Lourenço. Os jornais consagraram, êntão, isolado do mundo, contemplando quiçá com amargura a 
ao assunto, colunas inteira_s com telegramas. Tç,das as lndlfÚença geral dos :governos q~e nos dias feli~es r, 

chancelarias se movlmen:aram, Oe todas as.· partes do cercavam ele manifestações. de respeitoso apreço e soli• 
globo, vinham noticias de protestos ind:gnados. Hoje, o cita atenção, e que agora fazem º\lvidos moucos a in•. 

·que foi atin"gldo vale i11finitamente - insisto no têrmo: ·dignação-do orbe católico, o Papá continua a ser o aut<i'1· 
Infinitamente - mais .do que a .Basflica, de São Lourenço tico ,Vigário de Cristo, e este titulo continua .a refulgir 

· e do:que a própria Basílica d_e São P,:dro, _mais do que as a nossos olhos de; modo tão indiscutlvel quanto nos di<1s 
pi_nturas. de" Rafai::!, as esculturas de· Michelangel,:,, os de glória e grandeza. Para nós, Cristo tanto é Deus. atado 
m.At~or,~11, ,~f-~ro11;~s, ,o,s documentos e todos os t\'G.ouros. à coluna do pretório de Pilatos quanto nas alegrias do 
do 'fâtÍifano.f- ~ a' 1lbercfáde' lda' San tal lgreJá '~atólita, iJ,t · • · Dorr!1'ngô'cte~Ramôs. o 's:Ú,to Padre tahto !é ·Papa quándo 
peada a fundo no que ela tem de mais esse_ncial e prc- c:nge a Tiara e tem a seus pés o mundo, como quand(! 
cioso,'·a saber a liberdade do Papa. Uma bomba at:nl1e reia e sofre isolado e humilhado, nas ·mãos dos' pelores 
l•ma basílica _de pedra, o mundo inteiro se movimenta, inimigos da Igreja de Jesus Cristo, E a ass:stência de 
Os vandalos acampam na Praça de São Pedro; isolam·. Nosso Senhor, i;empre re_al e poderosa, será nesta ocasião 
o Papa, .profanam com espionagens e prisões o .lu!,;ar. san- mais efetiva do que nunca, 
to; ·isolam o Papa da Cristandade, e O silêncio. continua Rezemos, pois. Tem de ser esta a conclusão lndis-
profurido nas chancelarias, como· se nada houvesse. Do cutivel de. tudo quanto se escreveu sobre o Soberano Pon· 

. ! ' .• 
mu_ndo inteiro sobe a consternação muda de todos os tifice e sua atual situa;:ão. Como os fiéis que resavam 

· católicos, que ,enche dé mal estar .o ambi'ente. Mas onde por São Pedro tiveram a graça de ver 1:vre o primeiro 
estão os protestos dos gove'rnos cm que vivem_ estes ca- Papa, solyidos os grilhões por ação de um Anjo;·fambem 
tôlicos? Estas autoridades civis que representam o povo nós poderemos ver afastadas tenebrosas hipóteses, e pou-
-' é ao menos o que di;zem - 0 que estão fazendo _p,HR pados ao Pontifice terriv~is dias' de amargura pela· ora-

. exprimir os sentimentos de seus mandatários? Que sat1s- ção. Rezemos muito. 

·e ATOL 1 cos 
,-omprem exclusivamente suas jóias e seus presentes · na conhecida · 
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~nicoa 1ivnce$sionario1 doe AFAMA • 
DOS ·relogi.oq cc E L E C T R A • 

1012, o meu primeiro artigo, mos
tr::tndo~me a necessidade do aposto
litd.o da imprensa pan1. o Padl'e, por
que o Padre Al)lCl'lO. foi tarnbcm um 
mcsti·e no jornalismo. 

Apologista da fé, na arena rla im
prensn, nunca se arreceou de atacar 
o erro, viesse ele donde viesse, nem 
con/ o err~ jamais contemporimu. 
São fmnosas as suas defesas dà ver
dade cato! icn que ele protegeu con
tra as investidas da heresia e os ata
ques da -impiedade, cm 'polemicàs 
que se. tornarn_m famosas e em cain
panhas ,iornalisticas que perpetuam 
a lembrança de dois paladinos da 

,imprcn$a catolica· do seu tcmPC\, em · 
nossa terra : A 'Dribuna. Religiosa e 
o Sertão, de· Garanhuns .• • 

· -• As suas respostas eram eruditas 
e ·veementes; as suas clefesas claras 
e serenas. Era 1im homcíu, ele mes
mo, que àlé no pbtfo nobre e nobre
mente eelcsiastico, revelava. o s(!u 
caratcr e a sua un~ão de um verda
deiro mi'nist.ro de_ Deus, 

A ~ua. ortodoxia de doutrina e o 
seu ainor à Igrejà pram duas vÍr
tµdes que davam prinior 1t sm1 in!e

'lígcncia e distinçiio. à sua alma sa
ceí-dotal. 

Dele, :,e poderia dizer o que Cal• 
veL disse ·de _Grnty, pintando-lhe o 
cetra to .,mor:rl: «Une figure á Ia fois 
douce. ·et ferme d' oú l' ontion ecclé· 
siastiq11e a. chassé la rigucúr _ scicnti
fique, ê<imine la foi en a banni lb 
sce:pticisme.» 

A IMPRENSA , DA FINLANOIA E DA SUEGIA 
ElOGIA A ATITUD[ UA SANTA SÉ 

Os ensinos e as atividades da Santa gencias totalitarlas do Estado e de suas 
-Sê, durante a guerra atual, estão sendo diretrizes ideologlcas. 
elogiados ,pela imprenEa. da Finlandia e o boletim do PaÍ·tido Agrícola . afir-
da. Suecia, conforme se Interpreta pelas ma que a Santidade de Nosso Senhor 
lnformações recebidas no Vaticano, se- o Papa Pio XII é o amigo da. Flnlan-
gundo noticia de "Noticias católicas". dia e expressa a esperança de que suas 

Mais de uma vez denominaram o palavras serão ouvidas quando, no mo-
Santo Padre de "defensor" e ''esperan- dia. necessitar mais, que nunca de com-
ça" das pequenas 11,9.ções, neste mundo mcnto das. decisões supremas, a Finlan-
ca-0tico. preensão e de justiça. 

O "Uusl Suomí" de' Helsinki, decla- Os jornais de um Partido Sueco de-
r:\ que .a todos beneficia a Santa Sé claram que a medida que a guerra chc-
porque, apésar do caos e da. violenci.. po- ga a 'sua fase decisiva, e que se apro-
litica que imperam no mundo, tia sem- xima a hora da paz, a humanidade per-
pre propõe ao mundo .os unicos princi- manece alerta, para que · os· aconteci• 
pios morais que deVllm guiar. as ativida- mentos não a tomem de supresa. l?or 
des dos individuas e dos povos, 1·ecor- isso -,- asseveram os periodicos mé11cio-
dando a quem frequéntemente .parece nados - as pa.Iavras e os apelos de Sua 
'esquece-los. · Santidade o Papa à cbnciencla dos ho-

" Svcnska P1·csse11", · · tambe11Í. de Hei- mens,. tem, nestes instantes, .uma trans-
sinkl, a~vera que o. -Suino Pontif!ce de· cendencia sem par, 
monstrou ser, sem a menor duvida o ~ "O maior de todos os poderes -
def_znsor ela. Uberdade politica; e dos · acrescentam estas publicações -;- já deu 
direitoo civis, en~ contraste com as exi- ·a su:a. palavra. fl de esperar-se que as 

• · forças do espirito demonstrem que são 
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mais podero.sas que.os reinos deste mun• 
do ••• "=-

O perio"dico. n1als importante de. ou
tro Partido finlandes sublinha que. os 
clisctn•sos .do Santo Padre, de 2 e 13 ele 
Junho, provocaram . profunda imprcs-

. siih a quem quer que conceda valor a 
a um entranhado ldeàl de justiça, 

CA U'fEI.AS DO MONTE ·OE SOCORRO 
- -JOIAS USAOAS E BRILHANTES ...: 

Nlnguem pode ,subtt·àir-se às conclu• 
sões do Sumo Pontiflce, afirma, este 
pel'iocllco, terminando: - todo homem 
que. sinceramente anela uma paz jmta 
tem qi,e submeter-se ;i. 9.riep,taçãQ pon-

",'.,_,~ 

Ruo AIYa'i·e.~ Penltmdo. ioa, 
?•"andar_...... Tcl:.3°1720-

Compro Pal!ando os melhores_ preços. 

..... DEL MONACO 
iUJP.ilít,. . . 

São Paulo, 26 de• Setembro dê 194:f · 

UM Só CORACÃO E UMA Só ALMA 
Em seus comentários i Concor

da.nc:a dos. Santos Evangelhos, obscr· 
va D. buarte que, -como um pai, no 
leito de morte, vê seus filhos expos
tos a mil perigos e tentações,. Nos8o 
S'enhor, ao entrar no horto 'das Oli
:eiras, se inquieta. e sofre por deixar 
Seus discípulos no meio de um mun
do qne os odeia;· Pede a Seu Pai qtÍ,~ 
os defenda, conservando-os na estr0i
ta e intima união da, g1;aça santm-· 
cante: "Pai Santo, conservai em 
vosso nome aqueles que me destes, 
pára que sejam um como nósº. ·E de
pois· de ter orado por Seus disch:m
los, intercede o Divino Mestre a Seu 

- Pai Celestial por todos nós: "Não 
rogo por eles somente, mas ainda por 
aqueles que, por sua palavra, hão '.le 
acreditar em mim, para que tocl0s 
sejam uni, assim como vós, men Pa\,' 
estais cm m'm e eu em Vós". 

Por ocasião· da imdiência conceditla 
JÍor :::lua blxcia. Revma. o Sr. D .. Jai
me de Barros Camara ao diretor e 
redatores do LEGIONARI.O, quando 
de passagem por esta capital, pude: 
mos constatar a insistência com que 
.., ilustre Prelado repetia esse apêlo 
_,i. Unidade feito pelo Divino l\1est~e 
ua véspera de Sua Paixão. E lendo 
ago1·a a magistral ·carta Pastoral de 
Saudação dirigida aos seus diocesa
nos pelo novo Arcebispo do Rio de 
•Janeiro, vemo-lo, a discorrer . sobre 
as notas características da verdadei· 
ra Igreja, .e depois de. expôr em que 
consiste essa Unidade de Fé, de re-' 

' gime hierárquico· e de _culto a Deus, 
referir-se mais uma vez a necessida· 
de de não haver·refratários 'a esta le1 
da Unidade, nem dissenções por amor 
a particularismos. Deseja S. Excia. 
Revma. que um único sentimento im
pere, _que um liame a todos una e P<lr 
toda a parte seja repetida a divisa · 
"cor unum et anima uua" do ine•, 
quecivel Cardial Leme ~ 

* ,:e l 

Piante ~la imensa cc.njura1;iio ilos 
elementos hostis à Igreja, que visam 
arruinai'· e fazer desaparecer a gl'aa
de obra da Redenção, procuran:lo 
com uma tenacidade que já não tem _ 
limites, na ordem intelectuál roubar 

· ao homem o tesouro das verdades 
.celestes, e na OI;dem social desenrai
zar as mais santas. ás . mais salu
ta.res instituições cristãs, como tão 
ao .vivo o demonstra o Santo Pad1·e 

. ·Leão XIII na EJ1Ciclica '' Parvernus à 
la Vingtiê:ll1e Année ", diaüte desse 
quac1ro desolador. que nos apresenta o 
mundo éontemporaueo, na.cla mais 
oportuno que· esse tociue de reunir 
elas forças ca tól:cas para o bom com
bate. 

• A Cidade de Deus estará sempre 
em guerra com a cidade· elo mal e· o 
er;pírito elas trevas, até o ·rim dos 
tempos. procurará .fomenUtr o ê1To· e 
a divisão ho seio da. Igreja, espalhan
do a ci"z·ania .nos campos do -Senhor -
e' atentítnllo cónt;ra, a veste 'lnêotI'JUtil 
d.a unidade, que é uma das caràcte
rfstlcas da verdadeira ESpôsa. de 
Nosso Senhor Jesus. Cristo. 

Essa união portanto só p:ide ~er 
realizada dentro do mais perfeito es
pidto de obediên_cia e docilidade aos 
ensinamentos da Santa !gi-eja· atm
vés de seus legítimos Pastor~s. Os 
que infectados pela mentalidade li
beral tentám ag'r de' modo diverso, 
esquecidos do que Nosso Senhor tlis
se a respeito cios que com· Ele não 
colhem. correm o risco de passar a 
fazer parte· do número daqueles infe, 
Hzes que, segundo o Arcebispo do 
Rio de Janeiro, _por . seus próprios 
atos se colocam fora do grêmio da 
Igreja: 

"Se alguem lhe quebrar á unidarle, 
negando um dogma. e se obstiuanrlol 
em perfilhar o erro, torna-se hereje, 
é um náufrago na Fé. Se recusa 
subm:ssão ao Sobernno Pontífice e 
assim à Igreja, essa revolta, que ras
ga a Caridade, torna-o· cismático, ~e-, 

· para•o da comunhão elos. fiéis e elo 
próprio Cristo, autor . do sistema go
vernativo de Sua grei". 

Essa união dos fiéis, portanto, lon
ge ·de, ser uma simples justapos:ção 
de vontades, lohge ele ser um con
graçamento a qualquer preço. é a 
adesão, não pui·amente exterior, mas 

, interior, daqueles que ~ll!_ceramente 
se declaram filhos snbm)ssos da San
ta Igreja, que amam o (JUe ela ama e 
cordialmente detestam o que -ela con-
dena. li, o que d·e modo claro e inci
sivo afirma D. Camara no seguin~e 
trecho de sua Pastoral: 

"Mensageira autorizada da verda
de de Jesus, não cessará jamais a· 
Igreja de testenrnnhar a Verdade, fa
zendo uso ele sua autoridade, assim 

J. de Azéredo Santos 
como jamais deixará de ·Íigar as con~ 
ciências, todas as couciênclas, a essa: 
ve1•dade, sem que p_retenda com issQ 
violenta-làs, O que. ela· quer é a sua. 
adesão, nào p_uramr,mte exterior, mas. 

· interior. Quando essa adesão .inte• 
rior lhe é ·recusada, ela abandona a. 
alma à lnisericórdia de Deus e a des
pede. Não é isto nem fanatismo, neni 

, durezr de coração; é simplesmente 
. preocupação de s/ncerldade e de re• 
tidão interior. A Igreja não pode to• 
lerar nem te1n mesmo o direilo d!:l 
faze-lo que no número de seus _mem• 
bros ·s~ encontrem "éren_tes" que :.,q 
o s.ijam de nome''. 

Por estas palavras, plenas de erlsi• 
namentos, vemos em primeiro lugar a: 
Iiecessidade da doutrina católica :;e:e, 
riHunct-ida em toda sua integridade, 
evitando-se, como· aconselhava Pio 
),,J aos jornalistas católicos, seja ai• 
.tera-la, seja 11tenua-Ia ou dissimula-la, 
sob pretexto de não ferir os adver
sários. Com efeito, se a doutrina da, 

. Igreja não ê ensinada de modo com• 
pleto e inteiriço, como ·obter para a; 
Verdade essa adesão plena, sem a, 
qual a Ig_reja se vê obrigada a' des
pedir seus_ filhos? E"n1 segundo hi• 
gar, vemos o inestimavel beneficio 
feito à Cristandade pelos ·Soberanos 
Pontífices: a.o apontar os erros e he.; 
resias que através dos séculos teu• 

. taram insinuar-se entre os filhos dai 
. Igreja, para dispersa-los e perc_le-Jos.; 

Para somente citar os último.s Pa• 
pas, defendeu, portanto, a Uuidadei 
ela Igreja o Santo Padre Pió IX a~ 
co'udenar .o liberalismo, porta. a ber• 
ta a todos os erros modernos e fru, 
to do livre exame protestante. 

''0 que aflige vosso país e o impe. 
rle · de merecer as beIÍçãos- de Deus;'• 
dizia Pio IX em 1871 a nm grupo dei 

··peregrinos franceses, "é a mistura; 
de princípios. Direi o .que penso, 
•1ão me calarei; o que recei_o para vós• 
não são esses miseráveis da Comu• 
na, vei;dadelros t)emónios e~capad;J~ 
do inférno, é o liberalismo católico, 
isto é, esse sistema fatal que sonha 
·sempre em congraçar duas coisas ir• 
reconcíliaveis, a Igreja ê a revolução, 
Já o condenei; mas o condenarei atn• 
da quarenta vezes, si. for pi·eciso". 

Para a Igreja,· portanto, os catô• 
.. ricos liberais .representam um flage

lo peor que o próprio,.comunismo, e 
não será portanto à citsta de con• 
cessões a essas doutrinas explicifa 
ou implicitamente hostis ao catoli• 
cismo que conseguiremos a almeja• 
da unii:o. 

Do mesmo moão. devefhos ser gra• 
tos a Leão XIII por ter resgúarda,lo 
a unidade da .Igreja ao repetir e eom• 
pletar a condenação do liheralisnió, 
que em seu Pontificado assumiu nov,> 
disfarce, aparecendo sob a forma do 
Ame~icanismo,. nome · destinado à. 
ocultar o contrabando doÍ!trinário do 
catolicismo liberal. J,í bastante des• 
moralizado, e qae, cómo Íi.inda hoje, 
através _de mil subterfíiglos procura• 
va se lr.sfJÍtlar ·entfo Ôs fiéis católi· 
cos, para entre eles espalhar o joio 
da má.clouti-ilia e da rebeldia. . 

Muito eleve a Cr'standadt> ao Santô 
Parlre Pio X pela condenação do mo• 
dernismo. nm'a pele rle ovelha C'Olll 

que se vestii;a1i1 os inimigos da· E.i
púsa. de Cristo. para golpear sua. ves• 
te lnconsutil. 

É de nossos dias a defoza da unícla• 
rle da Igreja feita pelo· Santo Padre 
Pio XI ao~condenar o nazismo ,;mgfo 
e a política .dos católicos que 'inge, 
nuamente pretendiam estender a mão 
no comuÍ,ismo ateu. c011Ío se phdesse 
haver união entre Cristo e, Belial; 

* * = 
Sigamos portanto os . enslnam~n-

. tos dessa luminosa Pastoral ,ele Sau
<lação e trabalhemos pela unrno <làs 
forças católkas: procurando realizai• 
o belo ideal contido na divisa do 
Cardial. Leme, «cor unum et anima 
una", tão semelhante à divisa do 
nosso inesquecível D. José Qas;;,ar 
"ut omnes unum Sint". doceis ·à voz 
da IgreJa, submissos à Hlera.rq11ia 
sempre · vigilantes para que não s; 
infiltrem nas hostes do Senhor os 
inimigos da Sua Cruz, cüjo programa 
conforme São Clen1ente de Alexan• 
d ria, é "forcejar por dividir a S_an> 
ta Igreja". 
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DEZ MIL JOVENS CATOLICOS SE 
REUNEM EM SANTIAGO DO CHILE 

SANTIAGO (l\'C). - «A Juven
tnde Catolica do Chile conhece os 
problemas nacionais e os enfrenta 
de forma completa», declarou ante 
uma. magna conccntratão de jo
vens, o 81'. Hector Rios, presidente 
Nacional da ,luventwle Catolica do 
Chile. Na l\Iissa Solene que pre
cedeu a. Assembléiá foi !iria a men
sagem que o Exmo · Revmo. l\Ions. 
I\Iaurilio Silvarli, Nuncio .Apo$loli
co no Chile enviou. à juventude ao 
celehràr-se o «Dia .<lo Jovem Cato
lico». lÚonsenhor Silvani insistia 11a 
uecCssidacle de muita ora~ão como 
fundamento de toda a oira de apos-
tvlado cristão. · 

Depois de rezada_ a Missa na Igre
ja_ de S. Agostinho, os jovens ca
tolicos desfifaram pelas runs cen
trah dando vivas a Cristo-Hei, -à 
Igreja, ao Papa e à Patria. Estive: 
ram presentes mais de dez mil 
moços. 

%Depois de doze anos - r1ec]arou 
o senhol' Rios -e- a' juventude da 
Ação Catolica do Chile se encontra 
.em situação de ap1·ese11tar .ao país, 
ém. p_ub~i,Ç!9, Q 9.uespe,11s-ª do_i; proble• 

mas do presente. e a s0]11ção que lha 
q ucr ria r. A tó cs te clia a maior pal'--, 
te dos nossos , cot;cidadãos' nos tem: 
obse1·va~o como a um grupo· de ei~ 
dadãos dedicados a obras de pieda• 

rle, ou dedicados exclnsivamenté 
ao estudo de problemas de interes~ 
Sll religioso desligados completa.. 
mente da realidade nacional. Esta 

. assembléia publica vem demonstrar 
o co:;trario: !Jue iÍ ,Juventude Ca, 
tolica do Chile conhece os prohle. 
1nas nacionais e 1os enfrenta de for~ 

ma completa; sem discutir o contin• 
gente, mas instruindo a seus ruem• 
b~=~M~~q~êh~u~ 
um bom rl.esenvolvimento economicQ 
e soei a I rio pá ís. · 

A un_ica solu~ãi:i .de todos o~ pro, 
blemas - · concluiu - é Cristo · .,: 
somente Cristo». 

O Exmo. e Hevíno. Tttons. ,José 
J\l3;ria · Cifro, Arcebispo rlP. Sanl.iago; 
concedeu_ ' assembléia sua. ben~ãQ 
de · Pastor; e ressaltou 11 importan. 
eia do movimento da ju. 
ventude nos Pahia a nif' 
yida. cristã. · · 
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'N O I I C I A S R E L I G I O S A S Com todo esplendor liturgico Santos recebeu o seu terceiro. Bispo 
'coNFEDERAÇÃO CATOLICA 

- Soh a presidencia do Re,-mo. Conego 
tlr. Antonio de Ca.stro Mayer, assistente 
gera.! d!'\ Ação Catolica, realizou-se dia. 
19 às ls' horas, no salão nobre da Curía 
Metropolitana, a reunião mensal da se
ção femiJ.1ina da Confederação catollca.. 

AS presidentes de associações, que não 
puderam comparecer foram representa
das por um membro da respec,iva dire
toria. 

, CURIA METROPOLITAXA 

Expediente do dia 20-9-1943 

,,. O Cgo. dr- Antonio de castro Ma.yer, 
. auxiliar do Exmo. Mons. Viga.rio Capi
. tula.r, despachou os seguintes papeis: 

Testemunhal- para casamento a. fa
,•or dos oradores: Carlos Frigeri, Aloisio 
Banedito Bonetti, Ari da Silva Dias e 
Arminda Josefa Tonetto. 

SANTUA RIO DE NOSSA SE~HORA 
DA PE:\'HA 

)Solene consagração do novo altar da 
Padl'oeira. da cidade 

- . 
Teve lugar, dia. 23 a solene consagra-

ção do novo aitar-mór de Nossa Senllo-
1·a da Penha de França, em seu santua
i-io ·no bairro que tem o seu nome. Ofi
ciou o Exmo. e Revmo. sr. D, Antonio 
elos Reis, Bispo de Santa. Maria, acoli
tado pelos Padres Redentoristas do san
tua1io. 

No altar-mór, durante o ato consagra
tol'io, foram depcsítadas as reliquias· dos 
Santos· Martires Inacio, Donata e Ve
nancia. As reliquias estiveram expos
tas à veneração dos fieis. A noite, hOU• 
ve o oficio proprio dos três Santos Mar

. tu'es. 
. A solene consagração, com toda a 
pompa do ritual romano, teve inicio às G 
horas e meia; antes, o Viga.rio da ra1·0-
quia celebrou Mi§Sa. de comunhão gc-
1·a1- e,· a.pôs a cerimonia, o 3ispo consa
grante oficiou . o santo sacrific:o. E.ssa 
é a 1.ª consagração que se realizá na 
Igreja Paroquial da Penha. Para oficia
la havia sido ?Specialmente convidado o 
faudoso Arcebispo D. José Gaspar de 
Af on.seca e Si! ya, 

PAROQUIA DE SANTO ANTO:\'IO DO 
PARí 

Romaria. à Igreja, l\Iatriz de São Paulo 

Hoje, às horas, sairá da Igreja Matriz 
de Santo Antonio do Pari, grande roma
ria conduzindo processiona..mente uma 
1·eliquia. do g!orioso Santo Antonio, para 
a. Matriz de São Paulo, cm construção 
no bairro do Belem, 

.il. chegada da roma.ria, o Exmo e 
~vmo. Sr. D. Ernesto de Paula, Bispo 

·ele Jacai'ezinho, celebrará o santo sacri
fício, dando .a seguir a beijar a preciosa 
reliqui.a a. todos os fieis presentes. Es
s .. , reliquia. ficará na, Matriz de S(io Pau
lo, i;empre exposta à veneração dos fieis, 
Antes da. M!..ssa, o Sr. D. Ernes · ben-
2erá as imagens de Santo Agostinho e 
Santo Tomàs. 

Pára. a romaria e as solenidades aci
ma, são convidados todos os devoto.s ele 
Santo Antoi1io de Lisboa e de Pad ua, os 
quais deverão reu11ir-se no largo fron
teiriço à Matriz do' Par!, 15 minutos an
tes das 6 hora.,;. 

·Procissão de São Judas 'l'a,Ieu 

O Circulo Operaria de Sauto 'Antonio 
do Par!, ofereceu uma Imagem de São 
Judas Tadeu à Igreja I;1atri~ daquele 

bairro. A entrega solene da imagem, 
dar-se-á hoje, dia. 26 de setembro, após 
uma procissão que, às 17 horas percor
rerá todas as ruas do bairro. A procis
.são sairá da sede do Circulo Operaria do 
Pari, à rua Rio Bonito, 1804, sendo con
vidados a. participarem da lnjsma, todos 
os circulistas e os fieis em geral. 

·· :35." ANIVERSARIO DA PROFISSÃO 
,DO REYMO. PADRE JERONIMO 

VERMIN . 

' Entre grandes homenagens dos seus 
paroquianos de São Sebastião da Pon
te Pequena, amigo.s e admiradores, e dos 
milhares de associados dos Circlllos Ope
rarios de cuja Federação Estadual S . 
Rcydma. é -Assistente Eclcsiastico, o Pa
dre Jeron!mo Vermin, Missionarlo do 
Sagrado Coração, festeja. hoje o 25.0 ani· 
versa.rio de sua profissão religiosa. 

Um programa de grandes comemora- · 
ções assinalará neste dia, na. Paroquia 
d(I Ponte Pequena, a pMSagem da am
piciosa. data.. As 10 horas, haverá Mis• 
sa solene cantada, em ação de graç.&!; 
oas 15 às 16 horas, recepção aos paro• 
quianos e. ôperarios pelo Sacerdot_e ju
bilar; às 19 horas e meia, sessão litero
musicaJ no· salão de atos da Paroquia. 
Saudarão o Revmo. Pe. Vermin, os. srs. 
Padre Pedro Panlo Koop, Valdemar Ra
mos Ubirajara Cam1>os e Mansuet~ {le 
Gregorio. 

TEMPLO AS. PAULO 

Apelo da Comissão l'at1·oci11adora 

Em favor da conclusão das obras do 
Templo a São Paulo, a respectiva Co
m~são Patrocinadora está eliJ.·igindo o 
seguinte apelo aos catolicos. paulistas: 

"Ato dos mais sin)pa.ticos do prantea
do Arcebispo, D. José Gaspar de Afor.
seca e Silva, foi ordenar a construção da 
Igreja de São Paulo, excelso padroeiro 
de nossa capital e do nosso Estado. 

Essa Igreja, consagrada ao ardoroso 
propugnador da. confraterniZação dos ho
mens - "todos sois um em Cristo Je
sus" - deveria representar, de manei
ra. grandíloquente, a união espiritual da
queles que, no ma.is prospero· Est.ado da 
coletividade bra,si!eira, sinceramente as
piram· ao_ engrandecimento da, _Patria. 

A idéia . teve o acolhunento generoso 
do paulista e de quani9s brasHelro.s ou 
estrangeiros, vivem e 9iourejam sob o 
céu de Pl.ratinlnga, 

:S: o novo templo cresceu vertiginosa
mente num dos mais humildes bairi-os 
ela mctropole paulista, num bairro de 
trabalho, dupla homenagem ao santo 
padroeiro da. cidade e aos obscuros cria· 
dores de sua beleza e opulencia. 

A comissão que em momento tão gra
ve de nossa. historia, tomou a si o 
prosseguimento daquelas obras vem ma
nifestar sua confiança. na generosida• 
de do povo bandeirante e de todos os 
que, sem serem paulistas, aqui em São 
Paulo col11eram otimos frutos de sua. ati
vidade e de seus suores. 

A COMISSÃO 

Anita Sit,·cira costa, Melani& Anhaia 
Meio, Clotildé Uchôa da Veiga, Lucinda 
Pereira Inaclo, Haydée Ferraz de Ca
margo, 1Noemi Oliveira de Barro.s, Ana 
Clara da cunha Bueno, Irma de Sou
ze, Noemia. Berlink Penteado, Antonié
ta de Souza Toledo, Beatriz Clampollni, 
Gilda costa Vilaboim, Izauel de Paula 
Leite, Leonor de Barros Camargo, Ma
rta José Lemos Brito e Edite CaryaJho 
Borges. 

E D u e A e Ã o M o D E' R N 'A 
P. Arlindo Vieira, S. J. 

O conhecido jornalist.i, Walter Lipp-
. mann, renovando o costume outrora em 

voga nas velhas Uni ver sida ies de pro
por e defender uma série de teses, em 
d.i.scurso proferido pemnte a Associação 
Americana pelo Progresso da Ciência 
apresentou uma interessante tese sóbre 
o estado presente da educação. Dcscm-ol
,.eu magistralmente os seguintes pontos: 
l} Os respollllaveis pela educação 1·cmo
veram do·_ currículo a cultura ocidental 
que pro'duziu os modernos Estados de
mocraticos: 2) as escolas e co!egtos di
Jllomam homens que já não compr~n
dem os principias criadores da sociecta.:e 
enr que·de,,em viver; 3J os homens do 
mundo ocidenta, 1·ecentementc educados 
já não possuem as ideias, a logica, o ~1e
todo, os valoreu da conflgrada sabe<.lo
i'ia que· são o genio do desenvolvimento 
da civilização ocidental; 4J :i. educação 
domina11te é destinada. a destruir, e .iâ 
está · destruindo, a civilização ocidental; 
5) nossa civilização não pode ser man
tida, nem restaurada, sem o renascimento 
da cultW'a do. mundo ocidental: 6) o que 
agora .se requer no sistema educacional 
é uma atenta revisão de seus postulados 
e finalidades fundamentais. 

Tomas Jefferson, ao esta'>elcc, ,. em seu 
1ia.ís uma. educação universal e compul
soria, afirmou que "nenhuma outra fun
elação segura poderia ser icleada no in
t~nto de . preservar a liberdad e a feli
cidade". Ai está a expressão de uma 
grande verdade, desde que por educação 
se entenda a. formação int€gral do ho
mem, con.siderado sob todos os seus as
petos. · 

Walter Lippmann encara-a, seiu du
vida, sob este prisma ao afirmar que a.s 
escolas de I1oje ou abandonaram suas li· 
herdades ou não souberam, ate o ultimo 
momento, como defende:1as. Perderam 
elas· sua finalidade e seus diplomados 
são, na hora atual, os a.tores na catastro
fe que deitou por terra 1.ossa civilização. 
O repudio da. cultura oc_idental acarre
tou a. obliteração da ideia di homem ra
cional e' de homem livre. Sofreram por 
sua vez a. dignidade da pessoa humana e 
a exata compreensão de uma sociedade 
destinada. a defender os intangiveis direi
tos do individuo e da familia. As leis 
humanas já se não conformam com as 
leis da uatureza e do homem, concepções 
em que .se baseaYa.m as antigas insti• 
tuições, Foram estas o fruto de uma cul
tura que, no dízer de Gilson, "é essen
cialmente a cultura da Grécia, herdada 
dos gregos pelos romanos, transmitida 
pelos Padres da Igreja. com os ensina
mentos religiosos da Crl.'ltandade, e de
senvolvida. progressivamente por inume• 
1·os artistas, escritores, cientistas e f,ilo
. sofos desde o inicio da Idade ·Média ate 
o meado do seculo dezenove. Os autores 

. da Constituição <\mericana e da Decia• 
'ração dos· Direitos - observa Lippmann 
~~ãq (iesta, ç.)lltl.l,l-a, ~1·;1, então con• 

-• 

~:dera.da como o fim e o objetivo da edu
cação. Entretanto a educação moderna, 
- foram educajos nos classicos, e a 
que· nega a. necessidade de transmitir às 
futuras gerações a cultura 1•QJigiosa . e 
l'lassica dõ, Ocidente, elimina do currí
culo de estudos necessarios as. tradições 
religiosas e abandona o estudo de toda a 
11erança classica dos grnndes trabal11os 
dos grandes homens. 

Nota ainda que onde outrora havia 
"a substance of education ", há agora um 
vacuo preenchido com espontaneas éu
riosidades de mestres e estudantes, des
providas de moral comum e de disciplina 
intelectual. O absurdo é que os licen
ciados por estas escolas modernas preten•· 
ctam formar uma comunidade civiliwda, 
governal' a. si mesmos, ter uma. concicn
cia social e um objetivo comum sem uma 
cultura comum, 

Estabelecemos um sistema educ_acional 
no qual Insistimos em que cada homem 
deve ser educado, embora não haja nada 
em particular que um homem educado 
deva. conhecer. 

A afirmação de que a tradição cultu
ral já não se. adapta .a nossa era é 
mero pretexto que não justifica nos.se va
zio educacional. A razão real é que re
jeitamos a herança religiosa. e class!ca, 
primeiramente, porque para domina-la se 
requerem esforços que não queremos fa

. 2er e, em segundo lugar, porque ela ci·ia 
problemas muito profundos e contencio
sos para serem encarado.s com equanimi
dade. · 

O alw10, em vez de aprender a com
preender-se a sl mesmo, a conhecer o 
mundo. seus semelhantes, em uma ordem 
que transcende seus desejos presentes, 
conceba o mundo como uma arena em 
que ele deve crescer lutando com outros 
individuas. sua razão e sua vontade pre
cisam ser educadas antes de tudo pam 
facilitar-lhe sua carreira. 

Admiravel é esta. ponderação do confe
. rencista: "A ruptura entre a educação 
e as tradições classicai,, e religiosas torna 
im:.-ssivel adcxtrar o aluno para consi
derar-se a if. mesmo como inv~olavel por 
ter sido criado à imagem de Deus: e a 
considerar a sociedade como uma gran
de familia". Os gra-ncles problemas da 
origem e dos destinos sobrenaturais do 
homem são absorvidos pelo pragmati:;mo 
estreito e fundamentalmente egoísta. 

As modernas esc"las democraticàs pre
param carreiras pessoais, não lançarn no 
campc da vida o tipo perfeito do hómem 
civilizado. Mede-se o valor de uma es
cola pfla sua maior OI.\' mer.or eflcien
cla. em formar especia.!Mas para a ter
rivel competencia do mundo cont€mpo
raneo 'na pro.soocução dos fins de uma, 
determinada, vocação. ~ escola não pensa 
em incutir no espirito dos alunos à ideia 
de que ha. neles uma traruscendent~ so
lidariedade humana. que deve moderar
lhes ª' ~lçãQ, ~_qQC_Ç_eJ,N~ Q P.rlnclpio 

\ 

Aspectos da posse do Exmo. Sr. J). Iclilio Jos·é Soares. Em cima_, S. Excia. sendo conduzido 
processionalmente à Catedral. Emíibaixo, S. Excia., na Catedral, ouve a le_itura da Bula Pontifícia 

/ de nomeação. · . . · ., · ,,,,.,,, 1 

A investidura do E:xmo. Rcvmo, 
Sr. D. Illilio .Jos,é Soures, 110 sólio 
episcopal ele Santos, co11stitttitt um 
<lesl.es espct(tculos, úue J)Ol' sua 
magnitude, marcarão época na viela 
católica daquela cidade. 

AR cerimônias da poss0 elo terc2í• 
ro Dispo ele Santos realizaranI·$e no 

·. clia 19, conformo noticiamos am1_ila
mentc. 

O EMBARQUE EM SÃO PAULÇ 

As 13 horas na E;;tactio ela Lu;:, a 
cornitiv,t rios <liocesanos', que de Sa:t· 
tos ·,·!eram para acompanhar seu no, 
"º pa1,tor, foi a11rescnta.da à S. Ext;ia .. 
Hevnw .. 

·AJJós ligeira valcslra com os rnem· 
bro, de sua comiliYa, o Exmo. Hevmo. 
Sr. D. Idilio .Toêé Soares embarcou 
em vagão resorYado, unidet ao ti·cu1 
!las 13,30 horas. 
'Acompanhando o ilust.re Prcla:lo, 

seguiram. tamliem: J\Ions. Josó ;11 ,t, 
ria l\Jonteiro, Vigúrio Capitular '.le 
São Paulo, re11resentando o Arcebi'.l
pado; l\Ionsenbor J\lanocl 1'edro 1la 
Cunha Cintra, Rcit<Ú- do Seminár1e 
Central do Jpiranga, Cónego Pedro 
Gomes pefo Cabi<lo :11 etropolitan,1. 
l\a cot{1itiva destacamos :iinda: i\Ion· 

senhor Du Drencuf, S.J., Prelado 
AllOStólico de Diamantino, Pe, José 
Visconti, S . .J,, !<'rei Eugênio }Ia.ria de 
Conclle I•'rei Vital Pires ele Oliveira 
Dias,. aicm de diversos rcpresentan• 
ü-s rle autoridades ciYis e pessoas da 
falllilia do novo Bispo, ;• 

A CHEGADA EM SANTOS 

,'\s 1ri 18 boms éhegava em Sa!1-
tos, o l~xmo, Ite1•mo. Sr. D_ lclilio 
,José Soares entusiasticamente 'rccil• 
bido pelo povo ((Lle enchia literal· 
111.ente ,1. esta~fLo lia Ingl.es::t, 11a v'izf .. 
nha cidade. S. I<:xcia. Renna. logo 
após foi apresPnlado ao si·. Prcfe'tn 
)luuicipal e demais autoridades, ,lc 
<ruem recebeu os cumprimentos. 

Deixanàn à .cust.p, a estação da S. 
P. JL, 0 Exmo. nevmo. Sr, D. ldfiio 
se dirigiu para o Convento do Va· 
longo, continuando no percurso . as 
entusíasticas · manifestações do apre· 
ço 

Depois de breYe oração, S. Excia. 
ReYma. se paramentou para a entr.t· 
da triunfal na sede de sua dioc-ise, 

Processionalmente conduzido, foi o 
ilustro Prelado, ,im todo trajeto, alvo 
das homenagens mais carilillosas 

PREPARANDO O MÊS 00 S. · ROSARIO 
Os exerc!e10s ào m,,s do Ilo5ario 

sito itc obriga,;'ão elll todas U'l lgrPjas 
paroquiais e onlras dedicadas a l\os~ 
sa Scnho'r'l. e é dever e:qilitar no,; 
fiéi~ as indulgencias e. graças de:-s1e:, 
cxe\'cicios. (Vi,1c Ordo DiYini üffi
eíí, ?ifous. Oct.). 

ConsistcJll estes cxcreicios na TC· 

cilur,,io de um ter~o do Uornrio, com 
a Ladainha ele Nossa Senhora e a 
ora.1;ão a S. ,José: <<A vós S. Jos,\ 
etc.>-,, ou pela rn:u1h:, dur:wto a ::\Iis
sn, on i't tarde diante do SSmo. Sa
cramento exposto. Qualquer outra 
org·aniza~ão· do mês do, Hosario pri-

., ,·aria os fiéis das indulg_cncias a ele 
anexas. 

para onLro. Trm indulgencia pl!'nn
ria cm favor do,. que tomam parte 
lleln, 11a3 condições 01•cli11arias ila 
Coi,fi~siio e da Connrnhão, ~e n~la 
orarem pelo i::iu1n,i Pontifiee e visi
b rnm n Cnpeln da Confr,Lt·i:1. 

' . 

INDULGENCIAS DO MÊS DO 
ROSARIO 

Pal\i todos os fiéis - l.o - In
d ulgell(:ia de 7 anos cadà dia duran• 
te o mês se rc;wrem \rn publico ou 
,•m padicular o tel',o. do Rosario; 
:2.o - lll(lnlgcucia P[cnaria, cm fa
,·or <los que assim rezarem o tel'~O 
do Rosario 110 dia da fosta e todos 
os di.:s da citara. Condi,õcs: 
Confissíio, Comunhão e \'isita ele uma 
Igreja; 3.o - !ndulgc11cia Plciiaria, 
se o fizerem ao rncuos dez yczes du
nu1t,? o mês do Rosario, depois da 
oitava da festa. l\Iesmas condi,õcs. 

elo povo católico e' das associaçõe::l 
religio~as· de Santos. 

NA CATEDRAL: -·-·' 
Por volta das 17 horas, S. Excia, 

Revma. o Sr. Bispo de Santos dava 
entrada na Catedral de sua diocese, 
O repique festivo dos campanário:;, 
anunciava a chega.da do novo Past.or, 

Recebido à porta, pelo Vigllrio · Ca. 
J)itular daquela sede episcopal, lWons, 
Luiz Gonzaga Rizzo, depo:s da in• 
sensação e aspersões elo ritual, ,s: 
Excia. nevma. passou o limiar do 

· templo, ouvindo-se então o "Ecce 8a
cerdos" nagnificamento entoado pe
lo Çôro. 

O novo Bispo dirigiu-se imediaf.a. 
mente à Capela do Sautíssimo onde 
orou pol." algum tempo, Encaminhau
clo-se para o altar mor tomou assento 
no trono episcopal, dando.se então a 
cerimônia da posse. Logo após a lei· 
tura em latim da bula pontifícia de 
nomeação, foi este impo!'tante do, 
~um'ento lidô. novamente, agora em 
por~uguês, pelo chanceler do Bis·· 
pado, Pe. Benedito Vicénte dos Sa:i• 
tos. · · 

i\Ions. Lu:z Gonzaga Rizzo, ter'ml
nadas estas ·solenidades, em eloquen, 
te oração saudou o novo diocesano, 
que logo após respondeu agradecen
do e manifestando sua comoção pe, 
la triunfal acolhida que lhe dis
})0t1sou a cidade de Santos. · 

Ao terminar seu agradecimento, s: 
l~xcia. nevma, concedeu sua primei· 
ra benção solene aos diocesanos. 

Despindo os paramentos sacros, 
deixou o Exmo. Revmo. Sr. D Idilio 
José Soares o interior do templo, 
sendo novamente alvo de expressivas 
manifestações de júb!lo popular. 

gm carro da prefeitura. foi o Si•, 
Bispo, de Santos conelm.jdo ao Pali· 
cio Episcopal, onde logó após rece, 
liia as delegações .dci Clero, das Re, 
ligiosas e das diversas· associaçõ2s 
religiosas locais, bem como as auto· 
riclacles dvis que o foram · cumpri, 
mentar. 

NOMEAÇÕES 

S. Excia. Revma. o Sr, Bispo de 
· Sant,os houve por bem nO'lnea1• o 
Exmo. Mons. LtJiz Gonzaga Rizzo pa· 
ra o cargo ele Vigário Geral, e o 
Revmo, Pe. Benedito Vicente dos 
Santos parct Chanceler· do Bispado, 
cargo este que já vi11ha· exerêendo. 

LUVAS E LENCOS 
' · P(gvJJléJJf.es norte-am·erica1U!l$. 

LUVAS- ele jersey branco 
bordádos, artigo lavavet 

:coni enfeites 
· Cr$ 35,oo 

LUVAS. de tfcido aberto, celular, de algo= 
dão, em branco e preto. Gr$ 35,oo 
LUVAS de chamois, lavaveis. 
~ional, ~oniente · brancas." 

~abrico na= 
Cr$ 60,oo 

LENÇOS ele batiste e' ·camôraia, desenhos 
floridos estampados, cores firmes. Encan= . . . 

· tadora :variedade. Cada: 
Cr$ 5,50 até 32,oo 

NOS BALCõES D.O CENTRO DA LOJA 

CASA ANGLO -· BRASILEIRA 
Sucessora de ;MAPl'.IN S'fORES 

1 

• COMPR4,R BONUS . DE GUER
RA E ABREVIAR A Y I'l'ORI A! 

"StMANA· DE ESTUDOS ANTl~COMUNISTA" 
O totalitarismo comµnista - O totalit~rismo nazista 

1 • • . 

Sob a direção do Revmo. Sr. -Co-
_nego .Antonio Leme 1':fo,chado, pro·· 
fessór de Ciencias Sociais do Semi
nario · Central do Ipiranga, será ali 
realizada, de 25 de setembro a 1.o 
de ontubro, uma semanit d.e estudos 
sobre o comunismo. ') 

Segumdo a orientac;ão de Pio Xl 
que, na Enciclica «Ingravescentíbus 
l\Ialis~, · aconselha a recitação do' ro
sado para conjurar o Comuuis1no e, 
na ~Divini Reden1ptorhi»,' constituc 
a A,;:ão anti-comunista da lgrejâ sob 
o amparo de S. José, o Seíninarío 
coloca sob o patroi:ii'nio <le Nossa Se
nhora do Rosario e de S; José a 
SE:\IANA DE ESTUDOS SOBRE U 
CO:\IUNISl\IO. 

O PROGRAMA 

PIEDADE - Cruzada de orações 
pela conversão da Russia e a extin
ção do Comunismo ateu, bem como 
do nazismo pagão. 

a) Intenção dos terÇ-Os e comu
nhões durante a semàna; 

b) 30 de setembro, às 17,15, pe-

rante o Santissimo solenemente. ex .. 
posto, ·recítação do terço e das La. 
dainhas de Nossa Senhora e S. José;, 

e) 1.o de outubro, às 6 horas, 
i\Iissa festiva com canticos -celebra
da pelo Rcvmo. Conego 'Antoniq 
Leine .i\laehado pelas intenções d" 
Semana. 

ESTUDOS: 
1.o dia (251 
a) Estudo da realidade bolche, 

vista em sµas causas final, eficien .. 
te, formal ie material. · 

b) Difusão do Comunismo. Cau. 
sas filosoficas e sociais, Sua pro~ 
ii,aganda.' Silencio <la imprensa, 

2.o dia (27) · 
a) A Igreja e o Socialismo. Coa. 

eeito de Socialismo e suas relaçõe~ 
com o Comunismo. Critica. Possi• 
vel um Socialismo Cristão 'I · 

b) A III.a. Internacional Comu .. 
nista. Consequencias do Comµnis~ 
u10. Solenes condenações pontifi. 
cias. 

3.o dia (28) 

, A Procissão do Rosario nos pri
meiros domingos do m&.,; e sobrdu
clo neste mês de ouhibro, é ~e obr·i
ga~ão para a Confraria do llosai·io, 
sem outra Eccn<,;n. Pode ser trans
ferida pelô diretor de um domlngo Para os fiéis confrades do Rosario: 

- l.o - As indulgençins supl':i men. 
cionadas concedidas aos fiéis em 
gernl; 2.o - fodulgrncia de 7 ~nos 
o 7 quarentenas cada dia, se assis
tirem aos exercieios do Rosa.rio lW3 

Igrejas dominicanas; 3.o· - ludul-. 
gcncia Pl.cnaria, se nelas ussistirern 
li, estes exercícios ao menos dez vc- . 
zcs no mês <lo Rosa d,o. Condi<:ões: 
- Confissão, Comunhão e orai;õcs 
pelo Santo Padre. 

. . 

a) A luminosa. doutrina. da Igre-o 
ja,, oposta. à, é:omunista. Deus. .A! 
pes:;oa humaua e a sociedade. A 
ordem economico-social. Hierar-, 
quia social e prerogativas do Está~ 
do, da filosofia. ocidental de que a razão do. 

homem é a moderadora Je seus apetites, 
Essa educacão falha exacerba os ins

tintos aquisitivos dominadores e açam
barcadores do hOJnem animal. Reduzida 
a rszão a mero instrumento da carreirn 
pessoa.J do· individuo, este se redt;z a 

· aprender dados e todas as disciplinas são, 
em principio, de igual valor para ele. 
Não há pois estudos ictecessarios a todos 
m homens pertencentes a mesma civi
l!za ção, Este desordenado desenvolvimen
to de uma instrução fragmentária vem 
transformando a ciencia em meio de des
truição. A çienda. põe em mãos dos ho
mem um poder que mui depressa se tor
na,rá !ngovernavel. A üencia que é um 
produto da inteligencia, não pode estar à 
mercê dos instintos. ·í;. educação funda-

. ela no despotismo elo /homem desprovido 
ele idcaill, deve destruir o prôprio conhe
cimento. Julga. Lippmann que a noção de 
que cada1 problema pode ser estudado 
sem o fundamento da tradição há de con
den&r o homem a uma infantilidade cro
nica. Nenhum homem, nenhuma gera
ção é' capaz de descobrir todas as ver
dades de que necessita o homem. Rela
tiva.mente ao passado, nossa i;eração so
berba é um pigmeu que CP.scansa n9~ 
q~brQll çl~ ~ ~~a:nte, .., 

INDULGENCIA DA FESTA DO 
ROSARIO. 

Indulgencia plcnaría cada vez que 
risitarem, desde, as primeiras vespe. 
pcrns, até m_eia noite do dia da fes-
1 a, a Capela•do Rosal'Íci ou uma íma• 
gem de Nossa Senhora exposta fora 
dela e ali orarem· às intenções do 
Santo Padr<!. Bastam 6 Padre,Nos
sos, 6 Ave Mlflias e 6 Gloria Patri. 

Estas indulgencias podem ser Ju· 
cradas no d ia da festa, ou no domin
go em que for transferida n sua so
lenidade externa. 

(Do «Mensageiro d~ ~anto .Rosa• 
ti0»,1 s~ ªçte!liJm>!e ~· 

O 'Clf RO BElGA AUXILIA OS UEPORT ADOS 
O Clero belga. est(i desen1·0Jvendo 

os maiores esforços · para . me lho-. 
nJr a sorte· dos operarios belgas, ei1. 
viàdos para trabalhar como, escra, 
rns. na Alemanha. · 

N_a oeasíão da partida de tnrmag 
elo operarios pura a Alemanha, :ce
rimonias religiosas são organizadas 
nas Igrejas paroquiais das _cida1fos 
e alé/.cius, de ond·e partem, e os Pa
d t·es ll)UÍtas vezes acornpanbnm o~ 
trabalbadorcs até a est.atão: O que 
i;;to representa, é indicado pelo fa. 
to de qne somente 110 mês de março 
foram deporta:dos 40.000 belgas. 

· Como os alemães proibiram que 
o~ Padl'es partissem para a Alema
nha afim de prestar socorro espiri, 

· tua! a seus com patriotas, muitos, Sa· 
cerdotes beigas · já tiraram a batina 
conseguindo cartões de identidade 
como operarias, para viajar com os 
caere~amentos de trabalhadores 
para . a Alemanha •. 

~A ~m!nha ~tes ~~~§9§ ~jg. 
f . ' .• 

dani à sustentar o. moral dos ·opera. 
rios e organizam campanhas para 
melhorar as condições de vida e o 
forntcimento de viveres. 

fJoram formados na Belgica, co
.. mités regionais 'presididos por Sa
. cerdotes do local, para socorrer as 
familias dos deportados, muitas das 
qnah .. ficnm gero recursos en1 conse· 
quencia da partida de s-eu unico ar
rimo. Oraçôe9 são oferecidas ·regu• 
larmente para os que devem 
realizar trabalho fori;:ado na Ale
manha. 

O Clero belga tem tambem de
rnoustraclo de outros modos ~ sua 
oposi~ão as autoridade;; ocupantes. 
O Cura de l\lont Saint Gilbert pediu . 
a seus paroquianos que rezassem por 
alma de Andr~ Bertuloz, de 22 anos, 
executado em seguida a morte de 
Pat1I Colin, diretor do «Cnssandre», 
sem:rnario alemão. O Cura· c1eu como 
motivo ~ razão· de .. que «Bertulo~ 
!!a.vi-§ Pl...Qni.-ªo P.CE §gil ,P~ís~ , .. 

b) Remedios e meios. Remedi() 
fundamental, a reoovação · da vida. · 
cristã. Meios, a formação intclec~ 
tua! e moral, base da acão social 
anti-comunista da Igreja. -

4.o dia (29) 
a) Analise do livro «Missão e~ 

Moscou», de Joseph E. Davies. 
b) Ministros e auxiliares da obra: 

social anti-comunista da. . Igrej~ 
Sacerdotes, .Ação · Catolfoa e sua~ 
organizações auxiliares, Orgaoi~ 
zações 'profissionais, Dev~re11 dq 
·Estado Cri.stãQ, 

5.o dia (30) 
a) Nazismo e Comunismo. Deu~: 

Destruição do Cristianismo. Con .. 
cepção · do Cristianismo. Religiã~ 
gc1:manica1 llloraJ e cultura. Esta,., 
do~ Individuo. Metodos, Compara.. 
ção. Anti-naturais os dois. sistemas, 
o nazismo se apresenta mais peri" 
goso. 

· h) Conclusões fina.is sobre a re-i 
· jeição do. ~omu..uj§im! g nazis~,01 ~~ 

'illÍ!·!!.l!t~~.J -
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A Ação Católica é 1 
eminentemente reli- [ 
giosa. 1 

Pio XI. 
Ação Uatoliea ; 

A Arão Catolica 13rnsilcira é 
a milicía maxima do apostolado 
leigo instituida por ato coletivo 
do episwpado brasileiro · apro~ 
vado pela Santa Sé. 

;· -~ p: R O. a·. L E M A S , . R E A. L: 1 Z A Ç O E S E IDEAIS 
-------------------,~ ~--

CATHEDRA P E T R 1 

P a :p·a-:: 
,M-· 1 o· ; A T 1 ·n A-· ·:.:~ .~: . L . . s • • • 

~ l ~ , ' l" ':., ... 

·· Agora, que as horllas nuzislns e:,, com seu t'ai e Pastor, é:om O Vigário 
~1poderaram de H.oma e isolarani o de J<tsus Cristo; porque eles só po, 
Vaticano do resto do m11111lo, ex\:\'• diam achegar-se a Ele e ve-10 atra-
cenclo sobre a Santa Só o 111a1~ cr11,.,1 vcssando um limiar, que a conc'en-
dos vexames e fazendo· puii-ar solJn · ci" ele Seu dever Lhe proíbe. fran• 
a augusta pessou cio 8111110 Po11tifl('e qucat·, enquanto perdurar o atual es-
a mais negra das ameaças, é onol'ln- tado de coisus. , 
no recordar o que disse Pio .X! a "Vedes, pois, Veneráveis Irmãos; 
1·espeito da sltuaçãn do l."ap,Hlo; ,,,m como '•tinha mos razão ao dizer, iro 
alocução consistorial de H de ,te- vrincipio,. que, ás alegrias do· Anno 
zembro de rniõ, a 1fropõ:,jlo das ent,lo Hanto, se mislut·aram amargos ctt'i-
'recentes (estas jubilares. dados. ~las. os últimos mencionad0's 

"Keste ano. porem, tutlo sé pa.ss<>u nilo foram ce1:tamente os únicos. Nós 
da melhor maneira: nas comli~:;..,~ apreciamos na devida conta tudo· 0 
materiais da existência reinou a ,li'~· que se tem imaginado ou feito pa:·a 
lhor ordem, qnasi sém excep,:ão, e suprimi1·, ou, pelo menos atenuar as 
isto apezar das numerosas d,licuiela- l11ta3. sociais das c:lasse~. para 1111ir 
des ·de (}Ue sofre o pais; por isso os as forças e o tl'abalho de todos .os 
11eregrinos e os estrangeiros felki· cidadãos em vista. aq be1ll comum; 
tarnm, com raz.io, a. actmlnistrnçãJ e mas lamentamos que l21s· recentes, 
os funcionário::; públicos, <h, carater eco11õmlco. ~ social 'não 

;, A ordem não foi perturbada :i~m tenham levado en1 ·6onta, abs~luta.' 
mesmo quando do ateutarlo crimin,i- mentE', nesti,,s a~\mtos, a doutrhia e 
so, cuja lernlll'ança uinda hoje 110s a. a,::üo c~tólic~: que tetn por rim ex-
emocioua; entretanto, à dw SU\'~d,-u por, e;,;plleai.:-~ traduzir a doutrina na 
a alegl'ia, porque, graças a Lle:1s. o vrátic:a,_ i:efi-euo no qual 11ma e 'Jutra 
perigo roi arastado, e, por cau,a d1s- são ti;,() 1Jenéficas quanto necessár:as 
so testemunlrnmos a Oeus todo o :·e- ''...A liberdade, certamente,· tem seu; 
coi.1hecimento,. que l,lie eh1vi<1:11 ... ,. '.ltreilos, e a lgrnja, em razão <le sua 
Nossa aflição, cm110 nossa alegria to- 1nissâo. outra cols,l não pode fazer a 
ram tanto n1aii, naturais, q11antQ. mio ser defende-!03 e reivindica-tos. 

·. ocupamos uma situuçâo .mais el.<!v·a- l\las, por sua doutrina e sua consti· 
da;· porque a -conciéncia de l'so,; 0 o tuição, ela é totalmente hostil "seja 
dever apostôlico 1ios ad V(;{'le .. de à licen,a, à ana.rquia engendràda pe-
i·eprimir .o ·mal e de escolher o oern ", los enos, absolutamente destrutiVOH 

'•Os que têm a re,,.oonsabilidade <la sociedacle humana, e já condena-
dos negócios públicos ~ertam<cnte rle· dos, do llbernlistilo e do socialis1110; 
monstram compre~uer toda a exte:1- seja a toda cou·c:epçâo política que 
sãci de suas obrigações para ,·om \'eja no país. ou no Estado um filll 
esta· humanidade universal, q11c. <.le ültimo e sufirieute em si mesmo; com 
todos os pootos do globo, enviou pe- · semelhante doutrina, o Estarlo .por 

_regrinos à Hália e atê a llomu; ,,1es uma espécie ele fatalidade, logo' vem 
''tambem demonstraram notavelm,,n- a arruinar e a.niquilar os direitos dos 
'te sua viva e justa t:ompreeusào Je pa1·ticulares, com as consequências 
tudo o que exigiam a honra e o in: e- mio menos t1·istes e cruéis, que se· 
resse assim do pais como ela Ciclade !magitrnm facilmente". 
Eterna. Por esta· eminente contrih,ii· l%tava-se. então. na aurora dos ,·e· · 

. ção ao feliz êxito deste Ano San:o, gimes totalitários. Entretanto. 0 Go· 
é-:-los grato, em vossa ilust1·e asse,n- vel'l!o ltaliun0 tinha desenvolvido to-
bléia, exprimir-Jhea publicamente ~;,is- dos os esforços para O bom êxito <lo 
so reconhecimento; qu'~ eles o r·pee- Jubileu ele 1925. Pio XI o reconhece 
ban~ ainda· por todo o bem que ,,e e o pl'oclama. !\las esta benevolên· 
fez recentemente, ou se faz ainrla. fm ci,i. oficial· não imped·e O Sumo Pon-
favor da religião ou da lgreja. tifice de afirmar \Jem alto qúe a ex-

"De nenhuin modo procuramos dis, paliação de 1870 continuava, de pé, 
simular Nossos sentiurentos, embora bradando por justiça.· Nem se deixau 
estes atos seja111, ~ não possam dei- ~eduzir o Papa pela. perspectiva úe 

s{.,1{io purifico as núnhas intenções, si, arites de· tudo, 
~, não n;i'ê ntoponlíô., a· glot"ia de· Deus, nunca serão eficazes os 

'sacrificios que me imponho, nunca •terei força para os supor
tar, Bem pode acontecer que· .essa ilusão me seja causa de 
desanimo, que me pareça impossível a .perfeição, porque a 

. busquei onde não esta.va. Correr ... l\1as de que serve correr 
fora do caminho! 

. . Ha sacrific'ios necessarios, mdispensàveis penitencias 
.indispensaveis para preservai~ do pecado, mortificações ne-
cessariàs para corrigir um desvió. São meios de que não po
demos abrir mão, si .queremos atmgir o [Jm.·.Simplés. iris'ti:u
mentos de santificação, convem aceita-los COIDO tais,. tm!tO 
qu~nto nos encaminham parn a perfeição. 

* 
Usar das creaturas, 'com sabedoria e prudenc.ia, é mais 

perfeifo do que priv~-se delas sêm crite.rio e ·moderaªão. Ha<> 
mais ,virtude em santificar um prazer do que em .·suprimi-lo. 
Está o ponto, em tudo e sobretudo, em :que consultemos a 
vontade de Deus e a sua ma.ior gloria. · 

D. DUARTE 

Ação Catolka e Vida Interior 

ESY AZIEMO-NOS DE NóS MESMOS 
Diz bom Chautard na· "Alma de 'to, 

elo' Apostolado'' que os nosso~ esf?\'· 
(;os por si na{la são, ·absolutamen:.e 
nada: '' Sem iuim .vós não podeis'. fa
zer nada" (S. João xv,· 5). Some,1'.e 
serão uteis e abençoados · por Dens, 
quando ·nós.' por meio· de uma 1erda· 
.delm vida -intel'ior, .'os· c'onservarntllf} ·, 
constantemente unidos à. 'ação vivi· _ 
ficadora do DiYino Mestt·e. Então 59 

tornarão onipotentes: "Tudo llOl30 
nAquéle que me conforta":, Se pr,1' 
manassem de uma capacidade ·orgu• 
1hosa,.- da <:onfiança .i10s nossos ta
lentos, do · desejo ele bons êxitos, ~e-
1'iam rejeitados por ·Deus, porquanto 
11ào fiieria acàsõ 11ma ·sacrílega· lou
cura de nossa parte querer .a!'l'eba
tar a Deus uma porção de Sua glúrla, 
.para com ela nos adornar? · 

Nossas rneH10res ações são geral· 
·mente manchadas e corrompidas pe
lo [undo mai.t · que em nós existe. 

tamente a ·menor manchá. na alma 
nos repelirá da pre:Íença. de Sc•1~ 
olhos e i1âo se u)lira a nós. 

i:'\, 
Parn nos es,'aziari110s de' nós nPs

mos, é preciso; -1.º-l be1i1 conhecir, 
pela luz ·do. Espírito Santo,. no,,so 
fundo mau, nossa, iticapacldadé pÚ:i 
toclo o··bem, nosstt.. fraqÚeza em to-, 
-<las as coisas, nossa hiconstancia em 
todos ~s tempos; .1iossa indignidade 
de toda: a· graça e·, nossa inigY.idaJe 
-em todos os pontos, O ··pecado ae· 
1103so prillleiro 'J)a.i est1·agou-nos éom
vletainente, azedou-nos, inchou-nos e 
co:·rompeu-nos; .como .o_· fermento az'.'!
da, faz inchar e conompe â. mas 0a 

:xar de ser lmpot~ntes parn re<limrr que, se não reivindicasse s.eus direi-
:todas as inju~th;l!.s, ou apagar todos tos, aquela benevolência ir-se-ia aceÍI• 
os ultrages, oometidos outrora con- t11ando até produzir um bom erite:,,ji •. 
tra a lgrejv_ e a religião. Desde que mento final. Pelo contrário. pondo 
11ão se seja cego, ninguem poder.í de lado as jnspirações da p1·11clência 
deixar d~ ver a perturbai;ão profun- carnal. não só deixou· be1n claro que 

. , Q11ando se põe água limpa e clara em 
m11a vasilha que cheirn mal, ou vi
nho em um .barril cujo interior cs·~t 
estragado· por outro vinho que aí já 
foi ·depositado, a água límpida e o 

, bom vi11lw ficam contaminados e to-

. em _ctue é po!;to. Os ]lecados atuais 
que temos cometido, quer mortais, 
quer veniais, a.inda mesmo depois de 
pe!'doaclos. aumentam nossa· concnnis
cênc'a, nossa fraqueza, nossa inc:oas
tancia: .e nossa corrupção .e deixam 
restos maus em nossa alma. 

Nossos corpos são ·tão COl'l'Üplos e 

que são chamados pelo Espirito San
to corpós de pecado, co_ncebidos 110 

·pecado,. nutridos 110 pecado e .tão so
~n~nte capazes· do necado, corpos su
Je1tos a mill1ares é m.ilhares àe en-. 

tla ·qu_e~ IJOr causa disso, experitn<>n- ª~ a mabilidacles do Governo não po-
tara.m as almas, e o imenso prejuízo <liam pagar á.s faltas cometidas co-
<lat decorrente para 11n1·pov0 cristão, mo condenou as novas leis, que· ins-
el}, seus mais nob't·ei; bens. tituiam fül Itália o Estado totalit.á-

" Acresceiitemos, ainda, que Ja- rio,. A Santa Sé não se deixa_ nar.:;0-
11:ais, em qualque1· tem[ió 11111 ntimr:- · tii~.r com reverências ôficiais. · , 
:i·o tão grande d~ fiôis,' ~qul ,·ind,,s Pois bem, a-energia de Pío XI teve · 
{le quasi todos os países ela terra. poi- resultado o , Trataclo de Lati-ão, 
lia vi;- Podlclo ver.com seus prôp1·ios em 1929, que devolveu â -Santa Sé ·5ua 
olllo_s,. e verificar c)e falo a situação autonomia. política. Este; tratado <'011• 
do Chefe supremo da Igreja Catóii- :5eguido a custa de e1Íergia, só se'inan-
ca, situação bem diferente daqu:!la , teve a golpes de energia, como acon-
que ~ necessária e legitimamente \ie- teceu em 1931, com a Encíclica "Non 
vida à sua autoridade uiversal, '"' abbiamo bisogno". E que a Santa Hé. 
lugar que Ele ocupa numa socie,h- não podia fiar-se na benevolênc'a .ofi. 
dr; universal e perieita em si 111;,smJ eia!, provam-no os últimos ./antmi, 
~a.1 como foi· constituida por Deus. ' ta veis ·àcontccimentos da guerra: 

· mam facilmente mau.cheiro, Da-me~
ma forma, quando Deus deposita· no 
,YàSO d J nossà alma, COITOll).llÍCJa pelo 
pecado original e atual, Suàs graças 
e _ó1·valhos celestes ou o vinho deli
cioso de Seu, amor,. Seus dons são · 
geralmente estra.gados e manch-1dn 
1>elo mau fel'mento .é pelo UJau fun.Jo 
que em nós deixou o pecado; disto 
se ressentem nossas àções, até. mes
mo,os -atos _das mais sublimes virlil
des. i;, poi3,. ele· grande importancia 
-pa1·a atingir a perfeição <iue só pela 
união com Jesus Cristo se tire e r-:x• 
pulse tudo o. que ha de mau em nó.: 
de, outra .forma; Nosso Senhor, q11e 
é ·infinitamente puro, e odeia iÍtfi:1i-

"0 que vimos d~ dizer, N'ós o ouvi
l11os confirmar; de perto ou de lon
ge, por numero~os testemunho;,; 
cartas ou' documentos,' não soment~ 
lll'ivados, mas públicos, igualmente o 
3·epetira111, Se, com efeito, ·os· estraa
geiros e os peregrinos podem e ,18-
;vem atestar que puderam, com t<Jdv 

INSIDIAS DIABOLICAS 
··a segurança, sem o menor cuidado, 
']Jercorrer a cicl_ade inteira, capital do 

· :mun-to catôlico, e visitar as ba~íli('a.'l 
sagradas, não deixaram· certa meu,:, 
àe notar que o mesmo não acontecia 

'ÁPAHELIIOS 
'trnraCIIÁcCAFÉ 
n1odcrnos, clegaoles, 
cru desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 

f nstituto . Moderno 
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l)AC'l'lLOUHA~'JA 
TAQUIGRAflA 

O Melhor Ensino pelo Melhor 
- ,Pre~o,-

\ 

( Da Pastoral 
da Provincia 

Coletiva do Epi,scopado 
Edesiastica da Paraíba) 

Começa pelo frildismo das cdanças, 
t,rincipa.lmente dos meninos, que se ha
bituam ao despudor. Scguc-~e o incon
Ycniente ~estuario d'ls meninas incapaz 
de favorecer o recato e a modestia, o 
ma.is belo ornato de seu sexo. Que nrni• 
Lo .é qu~ muitas jovens e 1~paZ€s, · cuja 
conciencia · se formou em a1nbie·nte tão 
lm proprio, prccocement~ já tenham -. em 
i-,0uca ou nenhuma· conta o sexto man• 
damente da lei cte Deus: guardar a. cas
tidade: 

E . as familias continuam ingenua.
m:nte a supor que -ha. muita inocen
cia nas crianças, que estas não com
preendem o que ouvem, e não sé .impres
sionam com o que veem. E por que as• 
sim voluntariamente se iludem, - não 
sem responsallilidade perante Deus, -
permitem a. meninos e meninas, jâ em 
crescimento · franco, roupas curtas ou 
apertadas, despertadoras de maus ins
tinto~. provocantes, indecentes. E quan
tas outras ciladas à. inocencia ! A pro-

/ miscuidade 110s · brinquedos (e que .brin
quedos!). os banho.s -coletivo.s, as libet'• 
dadcs das praias, os 1umoros impruden
tes e libcrrimos, a tantast.ica .sugestão 
dos cinemas onde às pares quedam sem 
fiscalização, as companhias licencio.sas, 
as danças . lubricas e aconchegad,as; a 
educação fi&ica · exagerada, Q carnaval 
desenfreado ..• 

E r,1mo remediar males tantos? Pela. 
!armação de co,1,1cienclas retas, pela vol
ta sincera. e completa dos cristãos · a. . 
Cristo. Restaurar, enfim, tudo em Cris
to. Usar ,tos santos · Sacramentos" como 
{ontes de energias niorais,' Não basta 
con!cs.sar e com\mgar, é preci.3o. contes; 
8ll-r e comungar bem, se; como remedi~ 
i\ col'rução moderna, apresentam0,11 a 
frequ;ncia. aos Santos sacramentos, é 
por no-los haver Cri.5to · mesmo apo11ta
do como tais, qui..ndo atinnou: "Corno 
eu vivo .pelo Pai, assim tambem .:viver~ 
por mim, quem me .receber cem. alimen
to". É Ele a força 'e medich1a sobrena• 
tural para a n.atural debilidade e· ira-·· 
qucza hwuana, Mas o di\1!no Medico ' 
só pode .salvar oo que não opõem obs
tuculos à cun. 

Noo.-;a, vontade Ji;.,~·e ha ele cooperar 
com as gnças rece~as, afin1 de tor
na-tas eficazes. .Para. c1·ear-nos, :ôeus 
não precisou de · nollllo concurso (a.l!âs 
lmpoS6ivel antes de nos.sa. existencia): 
mas para. salvar-nos, delé não prescin• 
de. 

Ofcrecc-nos os meios t! 1Cleme11tos 
llH',i~ ~l'l'O)'l'iM'!QS, 9§ fÇll'!,!ld\Q.? J!!.ª~ · Çfi• 

cientes. Se efeitó' não rnrtem, de quem 
_é a. culpa? 

Em virtude de sua divina instituição, 
os sacramentos ·operam os mais primo
rosos rc:iulta.dos. Não di.spensam, po
rem a. coimeração humana ,não forçam 
os obstinados, náo tolhem a liberdade 
aós recalcitrantes. Se a tantas confL~
sões e comunhões, inversa.mente do qu~ 
s'l devia.· esperar, 11ão se segue a reg~
neração doo indi1•lduos e da sociedade, é 
rorque, -- sejamoo sinceros, - há na 
recepção dos sacramentos · preparação 
m• i superficial, e ação de g·raças, quasi 
nula. 

Haja serias exames de concienci pl'o
positos bastante firmes e convicções 
llem arraigadas, que diminuirão, ·(e oxa
la desaparecessem de todo!) as comu
nhões rotineiras, ll.S que se realizam por 
agradar e acompanhar a outrem, como 
tambem as de morbido sentiment11:,li.smo, 
demero e Inconstante. Não deve ser po1· 
convcnienclas que se pratica a. religião, 
mas por fé e com 'fé. Religião não é 
convencionalismo, é um conjunto har
rnonico, um organismo sobrenatural,. Ela 
deve tomar o llOmem todo e dar-lhe 
feitio cristão, integralmente. Que os sa
crnmentos, portanto, com sua Yirtude 
e força, venham servir de fundame~ltal · 

· motivo â côerencla entre os atos exter
nos e as crenças internas, pois 11ossas 
ações devem ser espelhos de nossa con

. ações. - "Eu te mostrnrel a minha 
1í pela.s minhas obra.s", diz s. Tiago; 
Assln! não seremos, "católicos do cre
do e hereje.s dos mandamentos", ·como 
.já verberava. o grande Pe, Antonio Viei
ra. aos auditorias do seu tempo. 

Maii, se até ao tribunai da penitencia. 
e· à mesa santa do banquete eucarllitico, 
se ap1·ese11tam mocinhas com vestidos 
impÍ:opriós, a. ostentarem vaidades, 
quando não sem meias ... , - que se ha. 

. de.· e_$perar ao sairem dali? !. ., 
Se. ha' tanta me.sela de leviandade na 

propria devoção, que muito fiquem sem 
efei,t-0 ?ª. m,ais .salutares meios de rege
neração; os c\ivinoi; .sacramentos! 

Acons(!lhando · a comunhão 'frequente 
o càtitliana, a 1s·1·eja 11ão desculpa, nem 
pode desculpai·. a comunhão mal feita. 

Precisamos comungai· muito e sobre
tudo comungar bem . 

Volte•so, pot,, a atenção de todos os 
curas d 'a.lmas, prega:dores e confeS6ores, 
à imprescindlvel w·ge11c!a · em despertar 
Q..__ espírito de fé e solida piedade, ao fre
allentarem os fieis o Sacr.amento da 
fegi1çlWiª' ~- ª' Me~11, 1>uca,rLstica, _,____. 

· forn1id.ades, que se corrompem ,Je 
<lia para,. dia; e só engendram verm'.?S 
e corru11cão 
.' i'iolis~ -âh11a,·1miàa' a;nosso conrn, 
tornou-se tão e carnal, que é chamada 
carne: Toda a carue tendo con·un1-
Jlic!o ~eu _caminho. (Gri. 6, ·1) . .Noo•;o 
_qu:nhao e apenas o orgulho e a (:e- . 
guefra no espil'ito;. o endureeimenlo 
no coração, a fraqueza e a inconstan
c'a ua alma, a concupiscêncià, as pai
xões revoltadas· e· as enfermidades no 
corpo_ S011Jos por natureza. mais· :Jr
~ulhos qüe o_s_ pavües, mais apegatlos 
a te1·ra ~ue os sapos, mais. feios que 
os bodes, mais invejosos que ns :;;.er
pentes, mais gulosos que os porcos 
mais coléricos (}ue· os tigres e mai~ 
preguiçosos que as tartarilg-as. mais 
fracos· que os caniços e mais incons
tantes que as ventoinhas. Só temos 
em 1~osso interior o nada e o 11ecado, 
e só merecemos a ira de Deus e o 
perpétuo inferno. · 

E é de aelmirar que Nosso Senhor 
tenha dito. que aquele que o quer :,e, 
guir deve· renunciar a. si mesmo e 
odiar sua alma; que.·a(J,uelc que amas, 
se sua atma a perderia, e que aqueie 
que odiasse a ;salvaria·? A sabedoria 
infinita,' que não clã mandamentos 
se~1 razão de- ser, orclena-nos que nos 
oll:emos a nós mesmos, porque som:Js 
imensamente clignos ele ódio: na'da ha 
tão dignq de amor como De11s, na..Ja 
tão digno. de ódio como nós. 

::~** 
Para 110s esvaziarmos de_ nós mes

mos, 11recisamos morrer todos os dias 
a nós. lirnsmos: isto ó, cumpre re
nunciar às. operações· das 1>otê11::ias 
ele nossa alma e dos sentidos de nos
·so corpo: é preéiso ·Vel' como se n.lo 
se Visse, ouvir como. se não se ouvisse 
servir-se · das- ,coisas deste inurnro' 
como se não ·se servisse, o · que São 
Paulo chama lllorrer todos. os dias 
(1 Cr .. 15, 21). Se o ·i;rão de trigo ao 
cair na terra não morre, fica só e 
não produi !ruto que preste (S. João, 
12, 24). Se não n1ol'tificarmos. a nós 
íuesmos; e se nossas mais santas de
voções não nos levam a essa morte 
necessária e fe·cunda, não· daremos 
frn to que preste e tornar-se-ão in u
teis nossas devoções; todas as nos
sas obras de justiça serão manchadas. 
pelo nosso amor próprio e por nos
sa vontade própria, o que será causa 
de Deus tei• em abominação os maio-

. res ·sa~riffcios e as melhores ações 
que 11ossamos fazer: o que será tJau
sa de que à hora da morte nos ache
mos com as mãos vazias· -de virtudes 
e ,de méritos, e sem uma centelha do 
puro amor, que só é comunicado às 
almas mortas a, si mesmas, cu'ja, vi
da está ,oculta. com Jesus Cristo em 
Deus. 

Devemos escolher, entre todas as 
devoções à Sa11tíssima Virgem, aque, · 
la que mais nos leva a essa morte 
a nós' mesmos, como sendo a melhor 
e.ª mais santi_ficante;. porque não· 
se deve. crer que tudo que reluz é 

· ouro, nein tudo que ·é doce ê mel, e 
que tudo o que é fácil de· fazer e , 
praticado pelo maior número· ê· isan· 
tificante. Da mesma forma qú_e lia 
segredos da 11atm·0za para fàzer com 
pouco ti'abalho e _com facilidade qpe
rações natur,lt!s, assim tambem , ha ' 
segredos ilã <iràem da gra.çã. para !a
zer em pouco tempo, suavemente e 
com facilidade, .operações sobrena
t1rrnis: esvaziar-s.e de si mesmo. E'II· 

c)!e_r-~~ ele QC!l_§ ~ 1,Qrnai:-~e petfe~t,~; 

E M B O T U C A T U' · Orfanato Armando ele B:11'!'05, J~ 
Botucatfr, e Càsa Pia Súo Yicent~ 
de Paulo,· de São r.lanuel. Semana_ de 'Estudos de Ação Gatolica para o Revdo. 

• ,• # 
SACERDOTES co;-;rvocADCfS ....... 
· )fons. Abel· ::lfcl1dcs Teles,' Cgoi 

AgosLinho Colturnto. Padres: Ali• 
tonio. Diez, Antonio Velaseo Ar:1• 
g-on, Celso Diogo l'crrcira, Ecluanl<i 
)lurantc, Eri1ilio Irnmós, F1·anci~ct1 
Colturato, Francisco Eckcr, Francis. 
co vau . der Jla;;s, João l3. Aqui.; 
:rn, João Dias lfamalho, Jorg·e · X, 
:.\Iartineli,, ,T osé · Biasco •. ,Tosé l\Ia ria. 
da Silva- Pais, ,José :.\lalhaclo Cam• 
pos, José niontczuma, José Romao 
da llosa Góis, ;José ünzué, Lt1Íi:1 
Sat1son, Luiz. )lenezes .13ueno, l\a• 
zaréno l?. Ih-izzola, o~car de Padu,t. 
)Ielo, Pedro de Alcanta1·à, Quint i
líano Hozas, Salustio Rodrigues J\ln• 
cbado, Sih-io n. ela C1\11½, 'l'cófilo .AI· 
mazans Pons, Vitor )loreno, Joiid 
van dei· llulst,-. Ccslan Censini, Joiít.i 
Batista Bisio, 'Alfou Picarcli e· l\i• 

··Clero Nomeação de Assistente Geral 
:Xcsla -semana finda, nos dias ~l, 

2:Z e :ZJ <lc setembro; na cidade de -
Bofucatú, houni estudos espcciai~ de 
.Ação Catolica pai'a o Rcnno. Clero 
de toda a.Diocese. To<los os Hcvmo·:. 
Srs. Sacerdotes ucompanhu·ram com 
sumo interesse oô assülitos· ,·entila• 
dos .uas diversas tcses1 exposliis pc-. 
los mcrnbl'Os tla Comi~~:10 Pi·o1·i11-
cial. ela . .Ar;ão. Catolirn cm Siío l'a11• 
lo, tonrn.rnrn pal'tc ati,·H ua,; · diôcus
sões, rvideneiànelo um graucle e ar
'dorÓso clcs<:jo tlc .realizar lo;;o 
11a, p1·opria5 Paroquias as 01·gani-

. za.ç;ões. deste · exercito providencial 
de apostolado, cm q ne se alistam os 
Jeigos'tomados !lc ;,:elo pela ·causa de 
Jesus CrLlto. Com o fim ele coorcle-
1iat· os. trabalhos, elucidai· dll\-i\las 
c auxiliar· aos Uevmos. Srs. Parocos 
neatà imp1·e:;~indivcl prn\'iclcncín pas
toral, ao .rntcrra1· os-dias ele estu
dos o· Exmo. It.crrno. Sr. Bi:,po Din. 
.i:esano, D: Frei Lnii de Santana, 
.que presidia pessoalmente; a todns 
as ses~õcs, ·animaÍHlo-as com suas 
ciortae;õcs de· Paslor, nomeou As
"Sjstentc Ger.1I da A<;üo Catolica para 
iofa a Diocese de Boturntú ao 
R~rmo. Sr. Pe, ,Toúo Dias· Ramalho. 
· Sacel'Clote de. cultt.ii;a invnlgar, gran~ 
de pniclencia e tato, a nouieui;;ão de 
S. · Re1;111a. ·ag1;adon a todos o~ Sa· 
ecrdotes c1uc viram nessa ll;cdida do 
J<~xmo. Si·. Bi$pO Dioeesano, não so
mente o iu tcresse ele Sua Excia. pela 
can;,a da A~ão Clltolica, ilias o penhor 
de um exilo certo na rcaliza.~ão do 
pensamento !lo Santo Padre,' de sall· 
dosa. memttria, Pio XI. 

· No dia do · encc1·1·amcnlo, 23 de 
setembro, lrouve nma, sessão éspc
<:inl para as Stipel'ioras das Ca,rns 
ele Ensino da Diocese, tamhcm com 
Ótimos resultados pelo intcrcs,;c que 
11cssa sessão tomaram as Religiosas 
)Jl'CSC!llcs.· ' 

Coi1co·111ita11 lcmcn le aos trabalho~ 
e estuilos <lo Renlo, Clero, os )lem
hros da ·Comissão Pl'ovideneial nrnn
tinrarn coiitacio com· o clc1neüto 
leigo .-ela Diocese, exortando-o para 
o tipostola.da e esclarecendo-o accr• 

· ca ,das · 110\'US disposi~ões .ela Santa 
Sé sobfo a organizai;ão deste meio 
imprcscindi1·cl · de difo;ão do Rei
nado. cfo J esús Cristo. 

Damos abaixo a ci.rcular do Exmo, 
·sr. Concgo Seerelario Geral _do Uis
·pado, com 'o progr:;ima ·que foi exe
cutado. 

AVISO N. 146 
Estudos de. Ação 0atolica pa,i1a, o 

Revmo. Clero • 
De: ordc:n c:o Exmo. · e Hcvmo. Sr. 

· Bíspo Djoeesano, venho lcmbr:1r ao 
H. Clero e diretores ou diretoras, de 
colegios tatolicos desta diocese que 
durante eis à ias 21, 22 e 2:J do cor
rente, deveráo TNtiizar-se, 11c~ta ci
dad(', 110 salão da Cnria Dioccsa)\a, 
duas 1·euniões dia1·ia;;, com a pre
scn~a dos Sacerdotes con\'Ocado;;, 
para estnc!os ele A~ão Catplica, tudo 
de acordo com a Circular '110. 46, de 
'.2 de agosto, pubfüada por· S. Bxeia, 
llernia. 

Com a prescm:a e sob os auspicios 
elo Exmo; Sr. BÍ$pO Diocesano, di
rigirá es,c, trabalhos o Exmo. :\Ians. 
Dr. Aiitonio. de Caslro ::\Iaycr, prc
side-nlc da Junta Arquhlioccs:ina de 
A. C., com a colabora~iio dos !hemos. 
~fons. ,1oiio Loscbi, de Campinas; 
Pe. Luiz Gouzaga Pelnso, de Bra
gan~a, e Pc. Vicente Zioni, <lo Se· 

, minaria de São Paulo: todos mem
bros da Comis,iio Provincial de A. C. 

f; o .s~guintc ·o programa que será 
ob,crvado: 

DIA 21: elas 8,30 11,. às 11: «A 
A. C.: no~iio e suas rclai;:ões tom a~ 
a;;sociar;oe~ exi,tcntc,» ...;. por J\lon~. 
Antonio de Castro :lfaycr .. .....:. <<Ür
guniza~iío da A. C. 110 Brasil», por 
.:\Tons. João Loschi. - Das H,30 :i:i 
l7 homs - « Funda<;:ão de. uu!'.leos 
ela -A. C. nas Paroquias», por J\Ions, 
,Jo5o J4>scbi. - <<A A. C. uos co1e
gios e institutos de· cdn<:açiio 1;c-

· SCIENTlr ICAMENT,I. 

1 
AS SUAS FERmas 
• Pomodo ,eceouvo Sao S•battldo 
éon,bote sclenlif!camen1e toda • 
qualq1J&r alleccdo culaneo. c:omo 
selam; Feridas em çieral Ulce1a1, 
Chagai antigas. E:czem<lll, Eryslpelo. 
frieiras. Rachas nos péa e no• f.,<loe. 

.· ,- Espinhas. 'Hemorroides. Q4eimadu
rot1, Erupçóee. Picadas de o'lo1Qut1~ 

·r· ln,eclos v11ne~10a. . _ . \ . ~'. 

t · - , !!~ .. S-~!~~.!t_~.~ 

mm == 

cu11<]arioi'>>, por )lon~. Antonio ae 
Castro :'lfa:ycl'. 

IJ!A 22: da/S.30 à~ 11 horas -
<,O Assi,tente :te:lesia5tico na A.(.'.»,· 
pdo Pc. Lniz Gonzaga Pcluso. ·-
< Dirigentes e :\Iililantcs da A, C. e 
sna formatão», pilo: Pe. Luiz Gón
r,aga P?!u,o. - Da~ 14,:J0 às 17' ho

·rn~ - «Atividades da, A. C.», por 
)lons. Anlonio de Castm :i.\la\'er. 
_ IJL\. 2:;: das s,:30 à~ 11 ho;,as -

«Tecnirn dos Círculos ele Estudos», 
por ;'\[ons. ,loiio Loschi. -' <<Defesa 
ria Fé prla ,\. C.», pP.lo Pe. Vicen
te }brchetti Zioni. 

- .\s 14.:lO horas - )fo•is. Anto
nio· de 'Ca~lro )layer 'falai'.í. ·CS[l'e• 
ciulmcnte às diretoras de co!,2gios .e 
de Ensino Secuudario. São convida
daõ, por -isso. a comparecer as clire-
1.rHa;; e auxiliares do I.ústiluto Saii
ta )larcclina, de Dotucatúc; Giuasio 
e Escola );°ormal de. Siío Paulo, rle 
.:\g-uclos; Ginasio São-,[Qsé, ·de Bau
rú; }>,cola Paroqnial, ele. •Pedernei
ra,; Colrgio da Comp=!,nhia·· de Ma
ria,. de Sant.i Crnr, ·<lo Rio PaTdo; 
Externato !:ião José, de .iharé; Pa~ 
tronato Sfo Jo~é, de São }ligue!; 

cola\! J<"lue 'aut. · 
. HOSPEDAGI~::\I - }}stanclo cn'l 
funciona1Jiento o CScminariô e o Gi• 
iía,io Diocesano, não -sel'á possível a. 
host>cdagem nesses. cstabclccimcnt.o,, 
pelo qu~, cada Sacerdote iléYerá 

. providenciai· ,sua· hospt'dagcm du-
·rante os dias·. de reuniões. 

Botucat(1, 7 de''_sctembw. de ·1!JJ3, 

Conego Agostinho Colturatd 
Scci·clario deral elo Bispado 

JUVENTIJDE FEMININA CATOLICA 
COMPROMISSO 

Com a festa de :\" os.,o . Serihor. J e
sns Cristo Rei, a, 31 de ,o1ltuhro pro
ximo · futuro, realizará a Ju\'cntude 

· Femi11hn CatoliJa, solene coinp'ro-
111isso de no1·0~ membros de- Jic e 
,Tocf, n::t Igreja de ]'fossa Scnhorà do 
Ca r1110 (ma Mai·tiniano. de .Cana• 
lho). 

A clirclori; da ,fovenlnà~ :está so-
1'.dtando às dirigentes que cleixe111 
mi. sede até o fim deste mês, os da
dos nr,cessarios (nome, tei11po de 
ri;Cagio, setor, etc.), das · cstag-ia

rias que pretendem fazc·r compro-
1~iisio naqnelà data. 

CURSO SUPERIOR I>E REL!ü.lAÓ 
Continuam com otimà frcqueucia, 

nos saharlo3, clus 15 ãs 18 horas, as 
aulas de,te Cui·so mantiçlo JJela ,Ju. · 
ventude 1-'eminiua CatoJiea, em ·sua 
,,_,tle n rua Conde~;,a ele São Joaquim 
li.O '.:15. . . 

Ti:ês süo as matnias 'ministradas: 
); O<;ÕC;:; de Filosofia, Sugr:,ida '.l'colo
gin e Historia ela Igreja; as duas 
primeiras a ca1·go do Extuo. e Rev1110. 
Sr. Concgo Dr. Antonio de Castro 
~[aycr, D. D. Assistente Geral· ela. 
A~ão Catolica e a ultima a cargo do 
Rcrnrn. S1·. Pe, Geraldo de .l'roen
<;a Si.6,rnd D. !>. A::sistentc da J u• 
YcnLude Estudantina. Catoljca. 

CAMPANHA MISSIONARIA 
Xo proximo mês .de outubro,· a 

J uvcnbde cntl'ará em· g~ancles 
atividades em pró! das )Iissõcs, 
Coni'ec~mos desde já ;t ·preparar o 
terreno com assicluns e fervorosas 
orações para que Kosso ·senhol' ahen
<:oe todo O C$fortO que fÍZCl'lllOS por 
Ctiõc apo;;tolado, neste pro:s:imo mês, 

D. JOSÉ GASPAR, 
Ha um rnês.,. 
lla um mê~ airús liuhan1os ainda 

um santo Pastor arqllidiocesano, 
que i-c!ava pafo1·ualmeute sob1·e,. o 
~cu rebanho, e tillha solicitucles es
peéiais pr.los ài1·e1·sos nucleos de 
A~iio Catolica ;..,. -que foraiu obra 
.sua. e que ele ,·ira c:rescer. 

Ha um mês atrás esse querirlo. e 
nncrauo Pa~lor se prepàrava',para: 
deixur temJJOl'Rl'iamente seu Teba
nho. Ia abrilhantar com su11 prescn
~a. as po•n pas de recepção de _ um 
01itro Pri1Jcipe da Igreja. 'l'1·ota• 
riam certamente idéias sobre os em
preendimentos e iniciativas que be
neficiariam suas respcetivas Arqni
d iocescs. A rnente operosa de nos• 
s0 A1·cebíspo levava talvez novos 
pla1Jos de colabora~ão m:iis estréi
ta, par·a o maior bem cios dois re-. 
banhos. 

-Ernm esses c1ilalados horiion!cs, 
concentrndos numa a!tÍ1a gcnfrosa <\ 
vil'il, que)evava o avião na manh~ 
brnmosa de 27 de agosto • , • 

.Algun/minulos mais, e tudo ,!( 
teria' 1·eaiizinlo éonfol'me . as · 'previ, 
sões .humanas. Poi·crn, {<o homc11I 
põe e Deus .. dispõe ... » Todo 11111 

mundo de . cspera,n~as dissipou-rn 
com a nehlina· daqucln. manhã!. A VO?. 

çia. · 'hla~fcmia grit.ou ,cci'tamcntr: 
<dnjusti~a dil'ina !» A voz. da fé1 

.cmho1·a _en1barg11dá -de lagiima,; ·mnr• 
, murou: «Bendita seja a .santa ,·011-
tacle de Deus ainda quando nos far. 

-sofre~·!» Essu continua .. sendo a ex• 
clama~ão dus eora~õcs .fiéis,· h1111iil4 

cclem~nte :cmvados cJiallte dos iuSOIH 
daYcis màs patemais clesig·nios ela 
P1'ovi,de11cia. 

~ amanhã, durante a r.Iissa ·ele tri• 
gesimo · dia, ao pedirmos para 110::~~ 

sa·ucloso Arcébispo a j1.lise1·ico_l'Cl:a 
·Divii1a, pediremos tamÍJem que ess:i. 
111isericorclia rcYeí-ta_ cm gt·ac;as :_ par,i 
:seu rebanho a dura' pro\'a~ão a qua 
foi submetida a . .Arqàidioce«c da 
Súo Raulo. 

Precisa de impressos? 
Oficinas gráficas do 
LEUlONARlO S. A. 

Rua do Scminario, 199 

As crianças brincam quando têm Saúde 

l 

l 
"' 

A impureza· <:Jo- sangue causa muitas vezes um grande 
numero de doenças, que a~ligem nossos filhos e atrazam o 
seu desenvolvimento. 

Feridas nas pernas, na cabeça e no corpo, fastio,. ma
greza e falta- de disposição, insonía e dormir inquieto. 

Consulte seu m~ico sobre os ótimos -resilltados obtklos 
no Jratamentó,das crianças ~om · 

qü0 e um licôr âe hidrargir'a/to de potassio, sód.io e amonio 
a b~se de plantas medicinais depurativas de sabor .agradavel 
mmto bem tolerac,1 pelas crianças, a partir de 5 anos de idade. 

Não exige diéta 110m và'sguardo e representa· o remedi o 
ideal para as crianças 1·ebeldes às injeções. · 

, 68 EC 

,... 
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Diretorias Curso de Chefes - Livros do Pe. Walter Mariaux 
Domingo próximo. dia :; ele oul 11-

ln·o·, tcrctnos a reunião 11a Cllria. )1:-e~ 

;-;idida pelo llcvmo. Diretor Pad 1·e 
~\gostinho !.Jcndiculc. 

A reunião antcrioi· cm r111e s. 
1,<?vma. assumiu a eli1·e,im lla Fe<1,,-
1·açii.o foi presidida pelo Exmo. 
Rcvmo. Mons . .José \laria ~lontcin. 
Digníss.iluo Vigário Capituk1r. 

A mesa que prc,icliu a sessão, scn
'üuam-sc: :\lons . .José .\[ariu .\Juntci-
1·0, o Revmo. Pc. Diretor riu Fcclc:r-1-
r;ão Femini11a, o -Hernw. P. :11,i i·io .\lc r· 
<1ues e Scrru, Vig,üio da ~fotriz n:1, 
Virzca do Jpiranga, o I:cnuo. Pe. 
::llendicute, o Presidente, e ,•ários 
lllembros da Diretol'ia ela Fcd<iruc::i°tJ. 

Aberta a. scssüo. usou ria pala v;-:J. 
11ura, en1 )1<Jtue dos Congregados 
Jiara saudar o llcv1uo. !'e .. llcndicatc, 
'o Dr. l\"ilo Verguciro. 
,. Disse ela saL1sfa1:ão de todos os 
Congregados por verem o !'e. ~leu d i· 
~ute à testa da l•'edcru,üo, porque 
todos nós, llllC amamos e aprcciam,,s 
l1o seu alto valor a ohra elo nosso 
inesquecível Pe. Cursiuo, temos :1g,i
l'a no Pe. l\lcmli<:ute um cligno con
iinua'tlor da o!Jra g1ga11te.,,:,l, 
' Usou ela palavra, a seguir, o Dr. 
Vicente l\Ielilo, que em reliz e bri· 
lllante oração, rectlpitulou fases gl'.l
riosas dos dois vultos extraordiu,rrio, 
(la nossa Igreja: o Pl'. Cu!·s!no e o 
tão amado e saudoso !J •• Jo:;é. 
· Ao terminar a sua oraçfto o Dr. 
l\Ielilo frisou muito bem as últimas 
1>,llavras de D. Jose ao .1p2rcclJ~r-,;,] 
<10 desastre iminente e corno que ten
tando, quiçá, salvar as almas tlc to
tjos os pas~ageiros rio a v iào fatill1cJ: 
~Concentrc,mo-nos em Cristo". 

A seguir, num brilhante 1111 t>rovi30, 
t,auclando o E:xmo. e Hevmo. ~Io,1s. 
José Maria Monteiro e sauclirnclo tu1n• 
hem o Pe. l\lcndicute, falou <l C,ou. 
grngaclo Dr Antônio 'l'eixeir~r em,. 110-

lUO · do Apostolado da Ornçao .. 
Em meio a uma gran!lio:.,a sal',·a 

t1e palmus, levanta-se a se,;uir l\loa-;. 
José Maria l\lonteiro, .\LO. \'ig,ir,o 
Capitular. 

VIAGEM DO NOVO ARCEBISPO 
DO RIO 

Est.En;e entre nós, ha pouco tempo, 
S. Excia. Hevma. D. J_aime de Bar
ros Camara, novo .Arcebispo _do H.io 
rle Janeiro Após permanecer alguns 
clias na nossa Capital, viajou para o 
Sul e ·110· seu regresso foi '·por esfr,.,_. 
da <le rodagem até a: Àpar~clcla, 0111le 
invocando a Excelsa Padroeira ilo 
Hrasil. pô-se sob sua proteçflo.JJo llfJ· 

vo cargo em que iria tomar posse. 
?\":t sua viagem rle São Paulo até a 
JJasilica da Aparecida, 'S. Exci:1. 
ltevnrn, foi acompanliac:l'o por uma 
t:on1itiva representando a Federaçfto 
rias Congregac;õcs l\lariana.s de s,·ro 
Paulo e os fiéis em geral. Como rc
Jll'e$cntante da nossa Cúria l\1etro
polilana e do Clero ela Arquidioce.,c, 
integrnram a co1uitiva O Exmo. e 
Jtevmo. l\lons. Josê l\laria Mo11teiro 
Cúneg-o_ Paulq- Rolim Lourelro, Cône'. 
go Pedro Gomes, Revmo. Pe. Ban
n wart, He'ómo. Pe. 'Gioielli, Revmv. 
l'e. TâyQra. 

NOVAS DIRl.':'.T'ORIAS 

A ·Congregaçíto l\lariana ele N03Ra 
Senhora ;\parecida, e São Luiz Go,1-
~a.ga. da cidade i:le Promissão, ,em 
llOl'a Diretoria, assim' formada: J>i
rclor, o Rer1nb. _Pe. José Lourenco 
A;,;•1ia.r, SJ.; ·Presictente Antônio Isa: 
rni Aoki; l,'l,,-Assistente, Gc,raldo Ara,1-
les: :/.0 Assistente. António Bolzan; 
l." Sec!J3táriú. Pedro Barbosa· 2 o Flc
Cl'etái;1o, Lázaro R. Coelho; 'l.;. Te
soupt,iro, Benedito Oliveira; 2.º. Tc
s,,ureiro, Al'lialdo Vicente; l\lest;-0 
de :'>'oviços, Jâo ·Gameiro; Leitor, 
G ino To1lti; Bibliotecário, Antônio 
Bolian; Vexilífero, Geral.do Vicoante; 
Consultores:, -Fausto Bal'bosa, Jaime 
Targas, Pedro Aoki, 'A_ntônio ·1~er
na~eles, ,João Barbosa e l\foacir Un
cla. 'l'ambem a· Coi1gregaçfto ~laria-
11a de Nossa Senhora de, Pompé:a e 
S,lo Jofio l3osco. de Santos. tem nova 
Diretoria. que ficou ass'im orgfo1iz,1-

ela: Presidente, José Frnncisco; Vi
ce-Pre~iclente, Adriano Eduardo I,é
]lore; Secretário. Rubens Carlos 3lar
lius; Vice-Secretúi·io, Ueueclito Pai
'"ª Campos; 'l'csoureiro, Osvaldo· 
Bragalo; Vice-Tesoureiro, Valter 
Gargiulo; l\Iestre ele Noviços, Abel 
Pinto de, Almeicla Ramos; Bihliotecá
rio, António Azevedo; Obras· espe, 
ciais. Ivo Longoba,rdi. 

Parn as noveis diretorias invoc~· 
mos as bençãos de Nossa Senhora. 

CURSO DE CHEF'ES 

Lembra.mos ·a todos os Congrega
dos a conveniência. ele frequental',!111 
as aulas deste cu1·so, de· grande uti
lidade na. iormação de cada um. O 
número de inscritos aumenta de auht 1 
para aula, e . .dentro em breve a 1·'.e
cleração terá de desdobrar turmas. 
Procuro caela Congregação envhu· ao 
menos um seu representante, As au
las são ministr:tdas todas as segna
rlas-fclras às 8,30 horas da noite, n9. 
Castelo, à rua Conde_ de Sarzed;,s, · 
100. 

LIVROS DO REVMO. PE, WALTER 
MARIAUX SJ, 

necomendamos a todas as Congre
gações para que nf1o"deixem faltar 
em suas bibliotecas os excelente6 
opús<:u!os do Pad1 e i\fariaax,. Síio Ji. 

·,'l'os lnelispensaveis para a formaç'io 
do Congregaelo e elas próprias Con
g1·e:;àções, ele autoria ele um11, autori• 
da de· mmHlial sob_re o~ assunto, 110 s 
o· Revmo .. PG. Walter Mariaux é Se· 
cretário da I<'ecleração l\Imtdia,l (la:; 
Congregações Marianas. Agora entre 
nós, e declicada à causa i\Iàriana mi 
Brasil, o Ilevmo._ Pe: \Valter l\1ariaux_ 
escreYell e está à venda a seguin'.e 
série de livros M_arianos: Na fami
lia de- Deus, Cav&le'ros de Mal'iil, 
Chefes. O drama da humanida,le, 
Amntos elo Di,vino Hei o Ator Pri11 
cipal e Sou E'u o Seni10r. 

. l•'t'ÍSOU s. Excia. lle\'l.O.a. (IUC o 'Ho'l 

1irograma de, governo, corno Vi;;,írÍo 
capitular, será apena•s e~ecutar :u
do o que ele sabe que era do rlcs8jo 
do nosso prnntcu/,o Arcebispo D. 

:José. 

Uma oportuna lição da ultima Pastoral Coletiva 
Relembrou fal-tis da vida ele D . .Jo

sé fazendo noU!.r que aquela (igura 
tão l1t1milde ~ tf10 ao alc·anl'.e rle lll· 

dos era o que nós todos jú o senti,1-
1nos, um G,iganle ele tiiedacle e ,1nv1r 
ao seu re,banho e por ele deu a vicia 
1>ois não nos d,~vemos esquecer que, 
11ara O êxito elo IV Co11gresso EU(·a
l'istico D. José ofere<:eu sua vida a 
Nossa Senhora Allarecicla a pri1neira 
l'cregrina elo Congrnsso. 

Depois acrescentou que como Vi
gário· Capitular estavn presente à 
l'eunião para executar um dos rJes,:,
jos de D. José e a seguir de,;lara que 
com grande satisfaçii.o empossa no 
,cargo de Diretor ela l•'ederaçiio chs 
Congregações ~Iarianas o Hevmo. l'P. 
~-\gostinho .Menelicute. Ao pronmH:iar 
;estas palavras todos os Co11grega,l·Js 
J)resentes levantam-se e em !'alorn,-;i 
salva ele palmas. saudam o uovo lJi· 

-1·eto1·. 
Po1• fim, visivelmente comovi,Jo, 

1alou o Rcvmo, l'e. Mcndkute. 
Disse que desejava dizer poucas 

~)alavras, mas que t1nl1a a cerl<:za ,i., 
úàduzi1• bem seu J)l'Ogrnnw de Dir•l· 
tão dos Marianos. Seu !ll'O;;rama se· 
:rá a con'tiuuaçf10 da oilra giga11Lesca 
deste Bandeirante elo Marianismo no 
Brasil, o · Parlre il'ineu Cnrsiuo de 
l\,loura, e parn isto lllVocava a 1>r:J·. 
teção de ·Nossa :Senhora da Co11cei1:1o 
Aparecida e esperal'a a f1rrue colah'l· 
l·ação dos . Congregatlos. Suas pala
yras tão cheias de pieclacle e arcl0r 
ilPOStólico quasi mio se podiam ou
;yir tal o entusiasmo cios aplausos 11ue 
as sublinhavam. 
·. li'inaliilancto a sessão, relembrou as 
(tltimas palavras do nosso prautca(!O 

. ~rcebis1>0 e cleu 0as como pala n,1s r.e 
pr<lbm: Con~enlremo-nos cm C:·iJ. 
to". 

Acaba de ser baisado com o . Decrc
t o 13561 d~ 21 de Setembro de 1943, 
o Regulamento das Promoções dos Fun
cionarias ·Publicos do 'Estado de São 
Paulo, Lamentamos profundamznte o 
criterlo adotado pelo Jegislad~r para a 
classificaçí\o por _ antiguidade, cm caso 
clz empate. Segundo o art. 20 do cita
do Decreto. nesta circunstancia terá 
preferenc:a sucessivamente: 

a 1 o rtinclonario casado ou viuvo, que 
til'cr maior numero de filhos; 

b) o casado; 
e J o solteiro que· tiver filhos rcconhe• 

cidos; 
d1 ........... . 
A preferencia qu& se co)lcede aos fun

cionarias e funcionarias cla.ssificados na 
letra "e" atinge a conscienc'a cató
lica de nosso povo e .é ao mesmo_ tcm
p1 um ate11tado a dignidade da familiá 
brasileira. 

S~bre o ·assunto; a. legislação 'tcdcraJ. 
_i,, dispôs semelhantemen_te · pelo Decre
to-Lei 3284. Referindo-se a este texto 
J.;ga 1. os Srs. Bispos da Província Eclc
siast-ica de Sãó Paulo, em sua ultima 
Pastoral Coletiva, subscrita tambem P"
lo nosso saudoso D. José Gaspar de -
Afonseca e Silva tiveram ocasião de fir
mar o ponto de vista da Santa Igreja, 
condenando acerbamenta tal medida. 

Pela. oportunidade ~Je se aprcsci1ta, 
lembraremos aqui a )!ção da -ultima Pas• 
tornl, relat.h·amente ao assunto. 

Depois de outras considerações, diz o 
Episcopado Paulisia: 

" Esta be lcce o decreto que, ·nas promo
ções ou provimentos de cargos ou fun
ções publicas haverá preferencia dos 
solt8iros com filhos sobre ·o.s -solteiros 
sém filhos. Este dispositivo fo'i reprodu
zido no Estatuto . dos Fu.ncionâhos de 
algumas unidades da Federação Brasi
leira. 

" A primeira vista, pode est.,, lei pa
recer um ato de justiça para . com as 

. . . . 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
"DUAS BENÇÃOS" 

:N'ão i:uz muito tempp. São l'a1110 
~ngalanava·S"l para receber lcsti·,a: 
,mente 'a.o seu Arcebispo, D. Jo:;c 
Gaspar de Afonsuca G ~il\'a. Oe LO· 

Í:J.aS'-as camadas sacia.is, sairarn mani· 
i;estações ele júl.Jllo, eougralnlac:õ•!s, 
![leia eleiçíto daquele que fôra an?~s 
o_precioso auxiliai ele IJ. Dual'te Lc,1-
i1oldo As. J<'illlas de J\laria, unidas 
à, mocidade · rntôllea dti :,i:"ro l'anlu 
eram talvez as que mais radiantes es-
11eravam, em alas impecaveis, a pa.s· 

. ;,agem de S. Bx<;ia. llevma. . 
E ele passou. CDm o seu son1so 

bondoso, accno11 à multillão •Jüe se 
eomprímia 1mm vê-lo, aiJ<:11,;oaudo u 
todos. Era a pnmeira Den~fio elo !'ai 
e Chefe da Arquidiocese de S. 1-'uulo, 
em 17 de setemhro de 1939. Ourante 
quasi quatro anos, D. J ôsé esteve 
firme em seu posto, dirigindo, orien
tando para a verdadeira Fé, o reba· 
nllo que lhe fôra confiado por Nosso 
Senhor. 
· 30 de agosto g..e rn,13, O povo ele S. 
:Pauro está novamente nas ruas para 
assistir a passagem de D. José. A 
alegria de quatro anos atraz ced2u 
]ugar a uma tristeza imensa, um vá
cuo profundo no coração de todos. 
Não era mais o Arcebispo moço, 
cheio de ardor e entusiasmo que ar• 
l'ebatara tantas almas no Congresso 
Eucar!stico; não era iá a figura dig-

'.na e simpática que se impusera t:)¼, 
tn todos, não só ,católicos como tam
l)em jll(]iferentes. 1;;ra agora, por von· 
tade de Deus o corpo sem vida. do 
Pastor que en; tão pouco tempo tan
to fizera por seu rebanho. 
· D. José morrera numa sombria 
ntanhã ele agosto e passava agora .a 
caminho de. sua última morada. Seu 
l)o-Vo, que assistira vibrante a sua 
chegada, comovitlo, desperlia-se Para 
sempre. E, quando D. José passou, 
teve a impres~ão de qll(' mna derra· 
ueira benção caia sobre a sna gen· 

t~. !•i.J 

BOLSA "D. JÓSé: GASPAR 
AFONSECA E SILVA" 

DE 

Esta bolsa, instituída pela F'. nI. 
li'. para dar ao Brasil · mais um ,m
c:enl ote, tem recebido muitos donati
vos -.,sperando brevemente comple
tar os CrS 30.000,00 necessários à ma
nu tenc:iio do seminarista. !~oram as 
seguintes as contribuições desta se· 
mana: Sta. Cecília, Crs 1.000,00; ::3âo 
U era.Ido, Crs 300,00; Sto. Agostinho, 
Cr~ :!06,60; Santuário C. r.Iaria, CrS 
l íü,00; São Januario da Moóca, CrS 
150,00; Sumaré, Cr$ 143,80; St.a. 'l'e· 
re·dnha rio· Alto de Santana, Cr$ .. · 
1 ·io,00; São Francisco de Assis, Cl'S 
ltlã,UO; S. Judas Talleu, CrS 90,00; 
Parque elas Nações, Cr$ 75,00; Bro
oldin Paulista, Crs 60,20; . Hospital 
.Nossa Sc,nhora Aparecida, Crs 50,00; . 
Sii.o Caetano, CrS 20,00. Total: CrS 
11.889,60. 

Esta importancia foi arrecadada 
soment<: entre Pias_ Uniões da Arqui
diocese. 

"IN MEMORIAM" 
Por intenção de Sua 'Excia. Revma. 

D, José Gaspar de Afonseca e. Silva 
e seus companheiros, Moiis. Alberto 
Pequeno e Pe. Nelson Vieira, a Fe
deração Mariana Femi11ina fez ceie·· 
brar no dia 23 pp,, -às 8 horas, na 
Igreja de São. Bento, três missas. No 
altar-mor,. foi celebrante o Revmo. 
Pe, l\Iarcondes Nitscll que fez, apôs· 
a Santa Missa, a encomendação. A 
cerimônia que foi assistida por gran
de nlimero de Filhas de i\Jaria, foi se
guirlc de uma visita à <:ripta da °'1.· 
tedra:. ao túmulo ele D. José, onde 
(oi depositada uma éoroa de flores 
naturais, . 

_No dia 19 pp., pr;'lneira reunião aa 
li', l\I. ll'. depois àa moi'te de D. José, 
tambem foi celebrada na cripta uma 
missa por intenc;ão de Sua Exc!n. 

. Revma. ãs [) horas, assistida por re- · 
11resentautes ele t~da°s ~s Pias U1~i?_cs. 

mãzs ou pait soltelr:s e pa1·á · com OE 

filhcs naturais. Não se .pirceben1 clara• 
men:te os , ulteriores efeitos · do. decrete 
em apreço. Sem embargo, ·esta determi
nação do legislador c~ntem flagrante e 
clamorosa injustiça para"com· ccn\ena; 
e milhares · de cidadãos honestos, obe'.... 
clientes às _leis· divinas e humanas, fieis · 
aos ditames de sua corisciencia, e q\le 
foram colocados em situação de' mam• 
festa inferioridade diante de. -outros· ·pa
rn os· quais é de· somenos a exata cb
servancia das leis; o.s preceitos da Re
ligião e o clamor da propria conscien-
cia. . 

"De fato:· observando os quaclrós dá 
vida social, quanta-s vezes não adml!'a
mos essas jovens heroicas qúe· se abstem 
do casamentJ .só para serem enfermei
ras dos velhos pais,. alquébrados · e cio
cntes, e nessa diuturllllc dedicação pra
ticam . os ma!s _belos exemplos de· cari
dade e amor filiá!. Descob1'lmo-noo pe- · 
rante essa.s denodadas prJfes.1oras· ou 
enfermeiras _ que, para;~mel11or sel'v.ir 'os 
s:u.5 alunos ou os ~eus donertés, renun
ciam aos castos í'fetos de um esposo, aos 
carinhos d~s filhos, só porque, no exer
cicio da suas nobiliss' mas profissões, 
vêem nos _discípulos _ou nos enfermos, os 
filhos, o es~sJ, numa palavrá: o gran
de e incomparaval ideal- que .!he __ encbe 
a vida. toda. E que de energia, cat·ater 
· e magnanimidade. não brilha . ·nesus 
almas,· verdadeia legião que enrique
ce a sociedade brasileira . com sua.s vir• 
tudes! 

"Reverenciamos ainda ess.a mnltidão 
de moços honestos -e morigerados; que · 
vivem castos porque almejam entregar· 
a esposa dos seus ·sonhos um coração 
não profanado e transmitir à vindoura 
prole um sangue imune de vicias here
ditarios e um nome impoluto, E ama
durecendo assim parcimoniosos e puros, 
vão amealhando o tesouro moral e nía
terial de sua futura familia, Quem i1e
gará sejam tais 111oços- e moç~ UJll do.s 

'maiores patrimonios do Brasil? · 
"Pois bem, em boa maioria, são· eles 

e elas funcionarios do Estado, que· cvi-· 
dentemente anelam uma justa promo
ção· e l118Ihores vencimêntos. Entretan
to, com o decreto-lei- n.o 3284,·. que faz 
o Estado 11a hora das promoções ou re
compensas? Não a.tenta para a jovem 
dedicada,· a professora heroica, a en
fermeira admiravel, o moço honesto e 
integro. Não! Vai buscar para a pro~ 
moção ou recompensa a. .mulher que er
rou, que prevaricou, que sacrificou ima. 
-mocidade . ê sua honra ·ao. vicio; con
templa o homem que· se tra-nsvioÚ, que 
seduziu · uma donzela com menosprezo_ 
de todas as· leis humanas. e divinas 

"Perguntamcs aos brasi!ciroo dignos: 
é porventura justa semelhante dispósl
ção? E temos . ,erteza que um imenso · 
clamor se levanta de todos -Os corações 
dos nossos. patricios, protestando .. ser 
iniquo e intoleravel que assim se faça, 
porquanto compete ao. Estado. promover 
a justiça, o bem, a verdade. e a virtu• 
de, e não premiar os que se most'ram 

.infensos aos postulados baslcos de nos• 
sa vida moral e nacional. 

"Com o decreto-lei n.o 3284, o Gover
no está a indicar aos -seus funcjonários 
solteiros desejosos de promoção - e que 
por enquanto não podem contrair ml\
tl'imonio, ou a ele renuncia:·am po1· mo
tivos superiores · - · que . o · melhor ca
minho para a conseguir é darem um 
mau passo e apresentar como- carta de 
recomendação ... um filho natural. 

"Será preciso mais para evidenciar 
quantos males pode tal .decreto acarre
tar?" 

··---~··.._...~ 

TA.NAGRAN 

, _ O.timo _, fo_. rt_ ifican. te feminino excl usl~ 
, vamente . feminino. 

Mêrce de seus hor-
fi, ,li: mo12ios esp:cia!s 
~ Tanagran re1uve-
7 nesce a m4fü!r~ 

Tanagran é o re
, médio Indicado em 

tódos os casos de abatimento, 
rugas precoces, envelhecimento 
prematuro. cabelns brancos· an
tes ,do tempo. Em todas a:s 

.drogariat1, 
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'Padre Gehring, o Apóstolo de Guadalcanal E V A N ·G E L· H O 

.. 

Pelo Sargento Richard ti. Vonn, U. s: N~ C. 
(Copyright da INTER.-/4,l!ERWANA) 

· o· Paa'te · Gehring, dedicado apostolo da ilha. de Guadalcanal, :du
rante um ofi9ió funebre, por alma de· µm dos· heróis, ·mortos 
naquéla ilha. Esrn cerimonia fe 'l'ealiza em . altar improvisado 

.cu;a · cruz é !eita C:e ciprnlas de granadas. 
(FOTO DA INTER•A~ERICANA~ 

. () homem mais qncrillo e 'i'e$pei
tado ·da· ilha de Guàdalcanal é ·o seu 

· capclão,-,o Padre Gehring. · Alem cios 
'seus clereres norma is; rJe' telcbi'ar llS 

,..l\lio"as, ouvir cni confissão, batisa1·, 
]ll'ClStar os sc1:viçoB fi11iebres e dsi
ià r hospitais, ele ainda presta gran
de assistc11c-ia, aos natirns. A' Crnz 
Vérmelha conta. com ele J)ara tl'ans
rnilir aos soldados as· noticias tris
tes J'irocé'dentes de súás-f,üntlías. Ele. 
cuicloir de· todas· às· pr,oridencias ne
cessarias, quando, a11les de ser n•
co11quistad11. pelos' americanos, o~ 
lllÍ~$ÍOll9.l'Íog. de COI' branca fo1•am 
obrigados a retirar-se da ilha. Três 
vezes, aulcs de haver qualquer ~c
gurai1~a nessa. 'ilha; ele se dirigiu 
para ali,· 1mma fragil embarcação, 
para salvar Sacerdotes e Irmãs de 
Caiidade, que se achúam isoládos. 

Co_m os recursos lirnitadissimos de 
ciue pode dispor, o Padre Gchring 
:esfor~a-se em servir e <Íistrair.· ,o~ 
soldados que servem ,naquela região. 
· «O _meu maioi; problemo, diz o 
Padre Gehring, <<são os 11ervós; eles 
-não ·re,~peitaú1 nénhuma . cspecie de 
péssoa. Tanto· os oficiais como os 
soldados· sãó muito emotivos». 

. foumeras -vezes. ele· já _acalmon o 
C:tcit11,i!ÍSSÍUJO €,sfado de lÍCl'\'OS em 
qL1e ficaram 1nuito$ dos que se·rvem 
liaqueJa ilha, em coilsequencia da 
perda de aipigos. e camaradas de 
armas.· 

Diariamente, clti precisa explicar 
a um ou outro· que nada pode fazer 
para apressar a chegada do con·eio, 
mas ele satisfaz a todas as pergun
tas, dizendo atcneiosàmente: «.Não 
se ·preocupe, hreve ele chegará». 

O Padre Gehring ;já viu mais re
h'atos de familia durante um mês do 
c1ue muitos homens durante toda a 
.sua vida. 

Dut·ante bombardeios e ataques, 
ele se retfra para ·um ahrigo espa
çoso, ao lado da sua Igreja, com os , 
soldados, encabeçando uma o-ração. 
. o· .Padre Gehl'ing. pertence à Or
dem Vicentii1a; ele coii1eçou a ser,·ir 
llà !farinha .dos Estados Unidos, cle
})ois de ter prestado servi~os, duran
te sele ano,s, em Sinfeng, na provín
cia chinesa de Kiangee, em luta con
tra os japoneses. Kessa provincia, 
em que ele era o chefe da· Missão 
Vicentina, o Padre Gehring enfren
tou grandes -dificuldades, lutando 
coufra o e:re1·eito niponico e os sal- . 
teadores chineses. 

E~se . abnegado apostolo recebe 
serupre alegremente todos que 1> pro
curam tanto. soldados como oficiais. 
:Mesmo que esteja muito atarefado, 
llle sempre tem tempo .para cumpri
menta-los· com um aperto de mão e 

. um ~muito prazer em ve-lo, Entre, 
~ esteja como na suá propria casa», 

«Lar» é comó se deve chamar, ver- · 
da,deiramente, . a sua Igreja. É o 

PRECISA-SE 
de um rapaz para. "balcã~", com 
pratica. de escritorfo. e de prefe
rencia seja '"congregado". 

Tratár cÕm o· Sr. Medeiros, no 
Lgo, do Arouche, 285 

Fone: 4•1702 - Capital 

O "LECIONARIO" SIG
NIFICA. BOA LEITURA 

.. ~ FORMAÇAQ . 

11nico lugar da. ilha onde se pode êin~ 
ronli'ar tinia· atmosfera de éonfor~ 
to e prazet,. que se assemélha .à do 
J)l'Oprio lar. Diariamente, os sold:i
,dos se reunem e· scntani-se nos s_eu,; 
lJaneos rle madeira, para' gozar. deli
ciosos momc1itos de paz C tL'anéruili
(fadc. 

« Você· sabe», rli;,: .. um· dos- inari-
11heii·os, <<que _e\;la é a melhol' lgrc
.ia cm qne eu ,iii entrei, <lul'ante toda 
a minha Yida». 

A IgrC',ia e as suas·iustalat;õe_s fc:i~ 
J'am con~truidus· para o Padre Geh~ 
J-ing por 'um destacamento ele 1.raba
lhudores n:n·ais. ·'l'cm a . a1·ma1·ão 
como a de uma tenda, reforçada cónr 
pai·ccles e soalho de madeira. 'De mu 
,los Jados estão os comod_os ocupados 
:pelo Sacerdote, móbiliàdos' apenas 
com uma cama de madeira, pratc-
leiras, bancos e uma .mesa. ·Junto à 
}lOl'!a principal, fica a entrada para 
o ahl'igo anti-aereo.. Do outro ]ado 

· ha uma grande :estante '.eomdivros, 
bancos e uma niesa para os soldados·. 
O altar fica bem cm frente _à porta 
de entrada. Entre o altar. e essa 
eslante de livros, ha um h~rmonio 
11ortntil. 

Esse altar 6 o· 1>1·g·ulho do. Padre 
Gchring._ A: Cl'uz coloéada sobre ele 
foi feita de capsulas de projetis, POl' 
mariub~ii·os, em homeuagein aos 
seús companheiros mortos e, ao Dia 
do Armislició. Na frente· do altar 
c,tá a imagem éla Virgem i\faria. 

Nas ou_tras depenclencias da lgre-
.. .ic, o· Padre Gelíring se esforça para 

JH'oporcionar aos soldados o maximo 
de distração possiYel. ·. Ele teni um 
grande sortimento dé aparelhos para 
atletismo e seguidamente .promove 
jog·os de ba.seb11II. As estantes es
tão cheias de cartas de baralho e 

· outros jogos recreativos; ha uma vi
trola tocando constai'ltemente. 

Ó dedicado Capelão ainda provi
dencia para que não falte papel para 
os soldados escreverem, cuida de 
uma biblíotecâ de mil volumes e .dis
trihue jornais a todos. 

Claro qt1-e niio vão esperar que 
haja cinemas cm Guadalcanal, mas 
de qualquer forma, o Padre Gehring 

· os improvisa. Os homens que .ser
vem na ilha denoininai·am o Jugar 
onde o Capelão os improvisou «Tea
tro Gehring». 

A dedicação desse Sacei·dote foi 
experimentll,da na u~itc de Natal, 
mas ele venceu mais uma vez. Ele 
celebrou a :Missa (s6 Deus sabe on
de teria encontrado as I velas) que te- · 
ve uma assistenéia calculada en1 mai;; 
,de 500 pessoas. Antes <la Missa, ele 
ouviu-as pesoas .em confissão duran
te mais de três horas. 

«Ei1 · tambem devo agradecer-lhe 
·alguma cousa, o sr. bem -o·-sabe,, o 
Padre . Gehring sempre l'é.sponde aos 
qne lhe vãó agradecer a sua .solici
tude em servir a todos, 

«Muitos já me prometeram que . 
ê1 '01·a avante viverão uma· viqa :mais 
cristã. _Um dos momentos mais fe-. 

. 1izes dá minha vida foi quando. um 
homem,' que me disse ter-se tornado 
ateu NO colegio, fez-me aiuela pro-· 
messa.» · 

«Padre~, ilisse-me ' então aquele 
homem, «já mudei ele idêia · a respei. 
to de muitas cousas». FJ esse abne
gado apostolo vai conquistando todas 
as alma:r. · · · -- · -
. . ··-···~ ~ 

OtCIMO QUINTO DOMINGO Ot!POIS DE PENTECQSTEI 

(5. Lucas, 7; _ 11-16). 

Na·quele tempo, ia Jesus -para úma cidade ·que ·se chama Naim, e o acom· 
j,annavam seúa discípulos e copiosa turba de povc:,. Ora, aconteceu que ao se · 
aj)roximarem das portas da cidade, eneontraram< um cortêjo fúnebre que lev,t· 
va como defu.nto-o filho únicÓ·de uma senhorà ·que era viuva. Grande parte da 

'Cidade-tomava parte· nesse cortêjo, Vendo a 'viuva,· Jesus moveu-se de misê
riç:órdia para .'c:om :era, e lhe disse: Não· c:hores. · E aproximando-se, tocou e 
esquife.'(os que o levavam pararam). E disse: Moço, eu te d:go: levanta-te. 
E surgiu o .que· estàva morto e começou?a falar. E o entregou Jesus a s1.rn 
mãe. Um temor se apóderou de t9dos; _e glorificavam a Deus; di.:endo; _Eis 
que um grande -profeta apareceu entre nós, e Deus visitou a seu povo,., 

COMENTARIO· 

Na -vida de.São João Basco se co11-
ta que este Santo· pactuara com um, 
seu. colega de. estudos neste sentido 

-de que aquele que primeiro deixas:;e 
<JS te llllllldO Vil'ia · certif!car a!>. outro 
·da. pr61>ria salvação; O _companheiro 
do Santo faleceu antes, e fiel ao co1r
trato, certa noite, veiu _dar a D. Bos
co a feliz nót.icia ele que se salvara. 
o Santo;ness~ mO'mento· de reeeb~1' a 
embaixada de além túmulo, tomou-se 
<le um temor tão aterrador que del,xou 
escl'ito um conselho a todas as pes
~oas desviándo-ai;_ de 'Uma tentação 
de 1mitá-lo, e fazer pacto semelhante 
ao quo estipulara com seu colega de · 
estudo,s; · 

._:á assim senú>re o contato com o 
sobrenatural.. Todas as yezes '}Ue 
Deus permite . que aos mortais cl.le
gue mais de per~o, por via extraordi· 
11ã1·fa, um influxo uo .sobt·enatural, ou 
uma espécie de experiência do sob~e
natural, ·ainda que se trate _de uma 
expenencia s o b r em o d O favora
vel; o.homem se sente tomado ele pa
vor. Vimos o exemplo de S. João 

. . 

Bosco, temos o fa'to d·o que se passou 
no S:nai, e agora atesta-nos ó Evan
gelho que a primeira sensação .dos 
amigos ·da- viuva de Naim; ao recebe· 
rem o favor que._deveria ench~_-los de 
imensa. alegria, a ressurreição do jo
Viã!Ul falecido, foi não uma. explosão 
de contentamento, mas uma. sEJnsa
ção -de temor. ·É que que em to"daf 
essas manifestações,· patentea-se a 
onipotência divina, e o homem sente 
por um )ado sua .mesquinhez mai~ d o 
que ínf!ma, e por outro, a nódoa do 
pecado a torná-lo indigno da presença 
de·Deus. 

Ora, uinguem· negará que a·, fre· 
quê;.cia desta' sensação é de· molde 
a levar .-o indivíduo a purificar sua 
_alma, afim·.de.que a presença divina 
possa alcança-lo capaz ele· recebei' o 
innuxo salutar _da Misericórdia de 
Deus. · · 

· É o que nos ensina o Espírito San
to, -nas Sagradas Letras: o tem:.Jr 
de. Deus é ocomeço ela Sabedoria, E 
deJJpis digaín· que não se deve pre
gar sobre o inrerno. , ; 

I 

C O N. G R-E G A _D O M A R l A N O ! 
Pl-tETffiNUES l\IA'.l'RICULAR-'l'E NO, 
'.l'IHO, (~UALQUER QUE ELE SEJA 7 

Procura, então, a Academia Mariana, à Rua. Barão de Paranapia· 
caba, 50 e deixa o teu nome. E' uma questão de disciplina à Autoridade 
Eclesiastica. Não tardes,. pois, os Tiros terão inicio _em Se,tembro próxi
mo! Terás a. vantagem de inúmeras orações e boas obras praticadas por 
tua intenção. durante o tempo em .que estiveres afastado da Congrega-

. çi:.o. alem do olhar paternal da Autorida.de que zelará pelos interesses 
de tua alma duranfe esse período de afastamento das práticas habituais 
da vida mariana. 

INFORMAÇÕES PELO TELUONE: 3-7995 

A PDlONIA No· MUNDO DE APóS GUERRA 
"Ante um martírio certíssimo· a 

Polonia- soube conservai• seu espíri
to; o exemplo· da Polonia ha de ser
vir-nós lsem dúvida alguma, para 
conservar o nosso". Assim. falolt o 
Exmo. e Revino·. Mons. Edward l\lo· 
oney _ Arcebispo de Detroit, em uma 
clecl~raçãQ' feita· quando se comemo
rou naquela cidade a Semana ·Pró· 
Polonia, no quarto: aniversário da 
ínvasão desse país pelas tropas ale· 
mãs. 

"A Polonia, disse Mons. Moone:,, 
seguudo informam as Noticias Catoli
cas, ergue-se como símbolo da resis
tência de mri princípio moral ante 
a força bruta". "Quan_àó sobrevier a 
vitória - acrescentou - a Polonla 
servirá para cOll}Pl'oV'ar . os quilates 
de nossa adesão aqs princ!pios mo
rais qnti constituem o único e verda
deiro fundamento para .uma 11az jus
ta· e perduravel". 

"Toda a nação relembra nesta se
mana dedicada à Polonia, a Invasão 
bmtal e imótivacla' desse pais; por 
Hitler", disse o Metropolitano de 
'Detroit. 

"Quão profunda é a fé do povo po
lonês t·evela-o o tato ele ter o Re
presentante local d!> govern1> _exilado 
da Polonia pedido que bs atos que se 
celebràm em Detroit sejam, constitui· 
dos nrincipalmente Dor orações pú
blicas pelos heróis que morreram na 
Polonia e por_ seus· habitantes que 
tanto tê1u sofrido. A. essas .. orações 
que serão elevadas aos céus P1>r cen
tenas de milhares de poloneses que 
residem :nos Estados Unidos, unir-se
ão outros militares de co-diocesanos 
vinculados a. seus· irmãos de ascen-

. dência polonesa por uma fé comum. 
·"Quando, com o· auxnto de Deus, 

sobrevier a vitória, o cas1> da Polo
nia servirá. para comp1·ovar os qui
httes de. nossa adesão aos principias 
1norais que constituem o único !nn-

. (lamento verdadeiro para. uma paz 
jus~ e duradoura. Nos momentos em 

Dr. Durval Prado 
Mêdteo 01u1iata 

a. Senado,: l'a1do · · lll5ldfo, lt. 

&.o and. • :Salaa lit:I • 11 • u 
(EsQ. da Rua Josê 8onltl.clo) 
Con,.z H,80 a 1'1,at boraa 

i,i.~ a-uu 

que lutamos em uma batalha ,podero· 
·sa, seguros de que nos apoiamos so· 
· bre ·princípios morais, desconcerta 
ver, que homens que amam os Esta
dos Unidos propõem, sem en1bargo . 
que mansamente paguemos pela co· 
laboração na post-guérra o prêmio 
que determinarem os ditadores co· 
·munistas". 

".A estas propostas sempre se ajun
·tam censuras. contra os go,·erJJos bri· 
tanico e francês, _de 1939 -porq!Í~ ro1-
chassaram as_ · condiçõe~ impostas · 
por Stalin para o sucesso· da alin
ça: com a Russia, por cuj0 me:o po· 
deriam · ter evitado a guen·a. Quais, 
forain as condições propostas \1or 
Stalin? O covarde · sacrifício da Po
lonia e dos Estados Bálticos, bem 
como. dos princípios da moral em 
que implicaria tal deserção? Se a,, 
sim. é rendamos toda honra àqueleS' 
govemos. Pelo menos a Grã-Breta, 
nha e a França atuaram como na· 
ções grandes que possuem· uma alma, 
Isto mesmo quêriamos que o fizils· 
sem os Estados ·Unidos ao constit.•1!".! 
a paz,; se uma vez mais tudo ci-...,', 
gasse a depender do destillo .da Po· 
lonia. Por isto, quando rezamos pela 
Polonia, tamb'el!l •rezamos pela Amé
rica .• , 

Na reorganização -do mundo de 
após guerra se impõe a necessidaele 
da• conservação da Polonia em sua 
integridade. 

A P1>Ionia que foi e está sendo sa, 
c1:ificada em •. lufa heroica contra d 
inimigo geral dá humanidade não 
})ode ser esbulhada no fim de· suá: 
gloriosa luta, sob a aquiescência da
queles ao lado/4e quem combateu, 

· servindo d_e exemplo e inspiração, 
As Noticias Catõlicas informalli 

que em um- intercambio de men:;a, 
gens ha pouco ha'l'ido .entre os Pre• 
sidentes da Polonia e. dos Estados' 
Unidos, por motiv1> da passagem· do 
quarto aniversário da ocupação na, 
zista daquele pais, o 11.residente 
Roosevelt reiteroú · aos poloneses . e 
a todos os povos subjugados da Eu· 
ropa sua promessa de "justiça e tlE 
liber~ão". · 

. Que .os desejos do Arcebispo de 
Detroit, · que são os dos católicos cl e
todo o u1undo, encontrem. na palavra 
do presidente Roosevelt a certeza da 
conservação de· uma Polonia integra 
nQ w.u11,do g_e após_ .. gue1·r~ 1 

· 



TELEGR AS DO 'RIO 
N O T A is, · E C O N O M I C A S : 

A MAJORAÇÃ9 DAS TAXAS D.O 
IMPOSTO SOBRÊ A- RENDA 

;RIO, (ASAPRESS) - O ministro da 
· ·Fazenda recebeu os srs. João Daut de 
Oliveira, Euv:1lclo LJdi, Artur Moüra, 
Vítor Bastianet, Jair Negrão Lima, pre
sidente e diretores da Associação Comer
cial do Rio e da Confederação Nacio
nal de Industria, Celso Baneto, Julio 
Nogrega, Rama Ouerre_iro e Chiante Tei
xeira. 
. Foi longamente. discutid1t. ai questão da 

majoração das . .taxas do · Imposto de 
Renda, tendo sido aprasentàdos varios 
Jl.rgumentos. pelos representantes das 
classes, no sentido de. àcharem excessi
vo o aumento /:lo imposto ·apresentado 
Jjelo ministro. . O ministl·o Souza Cos
ta fez longa e .circünstanciada exposição 
a respeito das ·nacessidades que Mira
vam o tesouro• e·. 'o .. aumento sobrevilldo 
em Virtude da;. guerni; apclaIJdO para OS 

1·epresentantes · de· : cla8Ses, ~10 sentido 
de cortsiderareiu o problema em face da 
situação que o pais· atravessa. Em con
clusão ficou resolvido que o projeto se
rá modüicado na parte que dis respei
to às taxa.s prog1·essiva.s e nas q,e in
cidem sobre pessoas jurídicas com o fim 

~ de considerar este aumento como adicio
nal e não com o carater de permanente. 
O imposto adicional será estabelecido 
para· prevalecer pelo prazo de 2 anos. O 
adicional será calculado sobre a renda. 
na mesma forma que o imnosto. de ma
neira que o produtor aferido permitirá 
ao Tesouro colinia.r seus objetivos no que 
respeita à quantia a.rrecad:ul:c. O mi
ni.stro da Faz-~ndP. declarou que se en
tenderia, nesse dia. com o presidente 
de; Renublica a respeito do as.,unto, Ter
minada a c:inferencla ~ sr. Euvaldo Lo
di agradeceu em seu nome"e do sr. Jofio 
Daut a deferencia dispensada pelo mi
nistro às classes produtoras. 

A PRODUÇÃO NACIONAL DE 
. . QUININO 

RIO, (ASAPRESS) - O Conselho Fe
deral do Comercio Exterior, manifes
tando-se sobre a produção nacional de 
quinino e considerando a Iiecessida<!e de 
pl'ovidencias urgentes a.fim de que não 
falte, no Brasil, quinino necessa.l'iO ao 
combate de ni.ólestias tropicais: conside
rando que a obtenção da materia pri
ma para a industria de quinino consti
tue um imperativo social de defesa eco
i1omico-militar. dado que as fontes ame
ricanas estão praticamente fecha( , ao 
Brasil, opinou: 

a) - () governo brasHeiro deverá rea
lizar entendimentos dlplomat!cos com os 
govenos sul-americanos a.fim de garan
tir ao Brasil uma quota minima de 300 • 
toneladas anualmente de casca de. qui
na., possibilitando, assim a instalação da 
industria. dos alcaloides indispensaveis à 
saude publica: · 

b) - deverá o Ministerio da Educa
ção e Saude Publica controlar o apro
ve'it.amento dessas cascas de (tuina pelos 
industriais: · 

e) - deverá o Minísterio da Agricul
tura, com e. urgencia possível, estabele
cer o exereiciu do plano de adaptação da 
multiplicidade das quineiras do Brasil 
e estimula.r os trabalhos realizados nes
se sentido pelo Instituto Agronomico de 
Ca.m,pinas .. no Estado de São Paulo. 

O chefe do Governo aprovou a.s su
gestões do e. F. e. E. 

SUSPENSÃO DA IMPORTAÇÃO DE 
CAFÉ PELOS ESTADOS UNIDOS 

RIO, (ASAPRESS) - A proposito das 
noticias ainda não confirmadas de que 
os Estados Unidos levanta1·iam a impor
tação do café. salienta-se que a. primei
ra impres.são resultante dtssas informa
ções é de que o comercio cafeeiro do 
Brasil, terá vultosos prejuizos, 

BORRACHA PRODUZIDA PELOS 
IXDIO.S PARAENSES 

RIO, (ASAPRESSl - Em telegrama 
enviado ao presid2ntc da. Republica, o 
sr. José Mrilchcr. presidente do Banco 
de Credito da Borracha, comunicou que 
e.: indics paracnscs do Posto Indígena 
de cururú. no Allo Tapajóz, enyiaram 
2.565 quilos de borracha. 

PORTARIA no COORDENADOR 
SOBRE O MERCADO NEGRO 

RIO, ( ASAI'RESS) - O ,Coordenador 
da Mobiliza.cão Economica fez distt·i
buir ~ hnprc1Ísn. a seguinte c...,rn.unicnção: 
"Em complemento ao- comunicado do 
clia 21 do corrente sobre a açào dos "In· 

'tf'rmcdi;niCJ.s rm Nf'rrocios". o Coordena
dor advei-te que estão su,icitas às san~ 
ções das !e.is as duas part,çs que se decli• 
cam ao ~'omercio clanclestino. Existe a 
mcsm2, cllmDlicidade entre aqueles aue 
oferecem va'ntagens à margem das ta
bela~ da preços. Dentro do nosso esfor
ço do gu0rra todos devem colaborar com 
a.s nutorid~rlcs e a meU10r forma de tra
duzir c.ss'.l colaboradio é afrontar. clara 
e alJcrtn mente. oi frequentadores do 
'"lnercado nf>ifft} •· ::c;cja1n eles grandes ou 
p0q11enos. afiln de cme o Coordenador 
P"'·"-:-t elimi11r:r (>s :s1hotadores que prc
_1w:i~:,:11 o inkrc.sse do p'.)VO. Por outro 
belo, toda. PC"&"-Oa. qtK' ~e oferecer pa.1·a 
fccilit.ar nn\ln11cr 8.';sunto que depepda 
eh CoordPnacPo. em troca de remunera
ç:'."to csn2ci8.l. rtPH' ser i111edlatmnente de .. 
n11nr.i~rl?, n, no1íc-ia ou ao proprio gabi• 
nrte rl:n C()()rri'Pnador". 
.'T)gDA A TERCEIRA CONFERENCIA 
DE TECXICo,; r,:'\T í:ONTABIUDADE 

PUBLICA 
RIO. !ASAPRESSl - O preside11te 

d,. Republ'ca assinou decreto adiando, 
par~ dnta a ser prf'via1nrntc fixa.dai pelo 
tnirisfro d.a ,Jnstic-a. a Terceira confe
rcnc1,1 de Tccn;cos cm Ccntabilidade 
Publica. 
O Fl.'é\'f'lON.·\!l-m:NTO DE FEIRAS-LI• 

VRES AOS no:m:NGOS E 
FERI.\DOS 

RIO. (ASAPRESS) - o Sind!cuto 
do Com0rcio Vr.rcjista e F2irante de São 
Pf1.!:Jo dirigiu-sr no l\'Iinisterio do Tra
h:'111'10. 5-;olicito. nd<) a ad0n('ãO de rnec:rclas 
tendC'ntcs a. C1viLar 8f'ja,n1 os fe!l'D.ntes 
a11tpacJo;<.<. por infrr.,r-,:;o dos dispositivos 
<'o rlccrcto-lci nº 2.308. n~lo fato de seus· 
r-rrnrf'r-nrlos trnba.lharcni aos do·n1il1gos 
e feria<los. 

Pleitea o Sindicato rcque!'ente. 1he S€• 
jr,. facultado estabelocer outro qualquer 
dis de. semana rara descansa de seus em• 
preg·ados. Aprecia nclo o processo em 
n0r0ro o n1il1tstto 1\/Iarconde~ Fill~o de.
cldiu: "Sem ,:,,viela. tendo em vÍl;ta o 
seu carntcr de emcrÇ(encia. as feiras li• 
v,·cs <lifrrrm, f\C'Pntnadamente dos csta
h<>lecinwntos comerciais propriamente 
dito~. A,;sim sendo não deve o seu fun
cionamento fk>1r adstrito às norma1; fi• 
:~qctri~ nfira. os m~sn10.~. erradas. prin• 
cfpalmente. ém beneficio das popula
cõcs 1x1brcs. RS feira.s livres oferecem po~ 
sut pro11rlr. naturcm, caracteristicas ca
par,rs de inclui-las no numero de ati•, 
vidades d'srrirninada.s na portaria mi
nisterial SCM 342. de 17 de aP:osto de 
1 94P. em que o trn halho se justifica aos 
domingos e fcr!adDs por cnnvenlencia 
publica. Assim considerando este Minjs• 
tcrio bRix:uii nortaria em aditamento à 
cte n.0 SCM 342, no sentido dP, serem-M 
feiras livres devidamente fiscalizadas 
pr-lns autoricladei:; rntu~icipais. como in
rhidns nft cR.~.cgorio. r1sc; ativldad12!S cUs
rrhninndn.~ no artü:;o 2.0

• <la aludida 
Pcirhu·ia. Trahstnita-sr, Ró Departamen
to Nacional elo TrAl"' 1110, com urgencia, 
p;..::.ra. os devidos fns ~,. '*" 

O LEGIO~ARlb convida setjs amigos1 leitores e 

assinan1es para a Missa em sufragio de S, Excia. 

Revma. ·o Sr. Dº José Gast)ar de- Afonseca 

e Silva, que fará cel~brar no dia 27 ~ 30.0 dia do 

falecimento, às 8 

Coração de Maria. 

horas, na do Imaculado 

\' 

•• • H+í&i' E·WMi~~~"{i~,.fEtMF.~ 

REGRESSO no ilUNISTRO DA 
, GUEltltA , 

RíO, (ASAPRWSS) - -0 general 
Em•ico :Outra deixou., dia 22 llilami, 
chegando ao Era~il no dia ~6 e a ~sta 
capital no. dia 28. 

Po:r :Qcasião d.a chegada do min1H
tro ela Guerra ao Aeroporto santt<:-s 
Dumont será. prestada ao ilustre mi
litar' uma manifestação. 

· A -coinissão r.iue dirigirá essa home .. 
nage1n ê · composto do general Almê-

. rio de Moura, do prefelto Henrique 
Dodswo1·th, do presidente da Asso
ciação Comercial, do rl!rHor da Cen
tral do Bra:,iJ e do pt•esid~nte do Con.
i;elho Nacional do 1'rabalho. 

OFICIAIS OA MARll'•HA E:11 
. \'lAGEl\l 1 

RIO, t.'\SAPlU)SS) "- .O capitão élo 
cor1teta Arquimedes Botelho Pires ele 
castro. seguiu para ·Rocife, tendo si
do posto !l. cHsposl1;ão da. l\lartntut <los 
Bstados Unidos. P;,.ra Belo Horizon
t.e, viajando lJOr via acrea1 seguiu o 
capitão de corveta engenheiro na
val Adolfo lVlartins Noronha '.L'orre
Zã.o, on1 serviço da Companhia Side
rurglca Nacional. 

SUBALTEltl'iOS DA lllARl~JIA 
nro, (ASAPRWSS) - Acabam ª" 

Ingressar nas Cile!ras do corpo subaJ
terno da Armada,·. como grumetes, 
19'/ voluntat'ios, aos quals o mlnls
tro, almirante Aristides GuUhem ma,n
dou dar praça. p~lo prazo de três 
anOs. Desse nuinero, conforme co
municação felta. pekl. 'l'erceira Dlv1-
i;ã.o da. · Diretoria· do Pessoal da Ar
mada, 74. já prestaram juramento a 
J3andelra. Nacional. 

NOVA 'J'UlUlA DE GRU:IIE'J'ES 
l'ARA O •s. l'.\ULO" 

RIO, (,Ú,'J,1-'ltE8S) - Conclulram 
o curso na Escola l'le Aprendizes ~la
rinhelros, cerca dei' 100 novos grume
tes, os quais irão integrar ~ triputn· 
,;:ão" do encouraçado São .l"aulo que 
está sob o.comando do ·capitão de mar 
e guerra, 'l'eobaldo Gonçalves .Pe
i:eir~ Os referidos jovens, ao ~.;ixa
rem ·os trabalhos escolares, para de
clicar•:se inteiran1ente .às_ tarefas na. 
Ya1s neste periodo de· g'ue1•ra., toram 
1·ecebidos pelo nltnirante José J\fart~t 
Neiv-a, Coma11da.nte Naval do Norte. 
\acra.s d.e estimulo. 

ABSOLVl()ÃU DE OFICIAL 

RIO,. \ASAPRESS) - l•oi tornado 
publico o a.cordão do SUJll'emo Tri
bunal Millta.r reformando a dec!sao 
a.nterior e absolven,•~1 10 coronel da 
reserva, Faustino Cand1do uon1es. 
acusado de ter praticàdo irreguÍa.r! • 
<!ades quando no comando do· 24.o Ba
talhão de Caca.dores. 

A VISO 00 ~UN.lSTRO DA 
lllAlliSHA 

nro, (ASA.P1\L%i8) - Em adita
mento às instruções contidas em avl• 

. ~Q . ;i,nte.r,!9r~ ~ mlnistr,Q ~ª' M;i,rm11.a 

com11nir•r)11 :?n iliretot· g·eral do JDnsi .. 
no Nav:tl <111~ nrt() devern ser concedi ... 
ela~ iw-wri<;t,(,,:,, de \Wf:~oal civil já a 
~ei·vi<;o do .\1in1BtE~rio dn. ,.larinha nns 
pronn1 do adini~~si1o de especia(1stas 
n;i. g:rufluaç,lo de 1.o sargento da Ar .. , 
nrn<la. O firn visadn <'Otn l\i~ adtnls-
~fH·~ foi o d(; aumentar a eficiencia 
111ilil3r da suninlHt rle Gt.H~rra, po .. 
, t:•m, !--•~m c,n1sr11· p1·t~jnizo:;:;. às suas 1n. 
ctu~t ria::: ú :10~ d(•rnais se1·víços, igual• 
Jncnt<) nee1~s.c:arios. o que aeontece
ria (at.1-!mcntt> :i'-t' ::-1.~ pcnnltis!5c o <lcs ... 
!'a.lquc do~ _q:..tad!·os !le ~·ervidores quo 
(':11 11 re; .. :::;:i.1t1 f~t«::s ati·ddadcs nesses se--
1.orcs de' sc;,·yiço naral. 

AlmO·f o ao ex=embaixador 
francês 

r:ro. ( AélA l'H!oSSJ O Ministro 
1 )sYaltlo Ar:u1 !w. o3ferel'.Cll no Palado 
JLama.r;1ti, um ajrnoc:o tle despedida ao 
(.'Ottdt~ de, :--"ainl (Jucntin, quer exerceu 
as fun<:úcs (1,, 1_i::1r1l)aixador da. l 1'ranç:a 
iunto no µ;ov,~rno brasileiro. Ao 
~·.hampn.;:,:nc, o Ministro OsvalUo Al'a
nlrn, brindou. o ernhaixa<lor. Ag;ractc .. 
eenüo, o r(~pn:::;cntante (h1• 1,~rança t_e .. 
,·e palH ,·ra:,; coa1ovitlas, · diz411do dos 
1 esLC•rnunllos do amizade recebidos e 
da:-:. rl..daç(h·:-; .df> anuzadt1 existentes 
útllro S(•U pa \~ u o 1 13rnsiL -H:stiveb1n1 
vrcscntc!"). :10 nr,rar>e,· altas autoridactes 
eivis e mililr'.r<::;:;. 

Interventor Pedro Ludovico 
HlO. 1ASA1'LU·;ss) - O Interventor 

.Fcclcral cm c:-oiaz, sr. Pedro Ludovi
<:,O, esteve no ;;aliin{>te do C'oordena
<~or ,la. l\lof>il1zaçào 1'..:co11omlca, ten
do confen:ncia<\o longarncnte com.· o 
l\Iln istro ,João A J berto. 

Rennião dos Conselhos 
Administrativos 

RIO, (AS.U'RlêSS) - u Ministro 
da, .l ustiça. por por la ria. de ~3 convo
(;QU. os representantes dos Consel11os 
.\drninistn--1tl-.·os dos }~stados vara 
unta. n~união, na. Capital L~~ccieral1 a 
roaliz:u'-SB no din., 1 O do proxhnt> niês. 
d(::1 Nove:mb_r~>. ~.-9SSe concla,.te· sérRQ 
<lebn.tidos importantes assunto~ de iil
t.cresso gc: ... ·t.I, tendo si.do ·non1enda 
por outra. portaria. ministerial a Co• 
mi.ssà,) que m1resentarú o programa 
a, ~er ohscr\'~do. 

Literatura americana 
1ao, (ASA.l"ltl~SS) - o m!nlstro 

rlo I•]xterior con1unico11 ao Departà
mento rlc .[•,:ctttc'..:i~ao do gov~rno nor
te americano qu,-J de~1~no-e o protes
.sor ..:.\Iol'ton J.\·lub<2i iW..ra. lecionar u;.. 
teratura. amcl'icana. n<> l,l'j!,!:l)lld!J.d9 
:tsacJC>r:t!lcl .a-1 Viloso!l!ã:, ; · -

Personalidades oficiais àr=
gentinas µa inauguração da 
Exposição do Centenario de 

Uruguaiana 
'CRUGUAI.\NA, (ASAPRESS) 

Aca.ba. da chegar um comunicado on. 
Cial ela Arg·en tina ínrorn1ando que 
<lia 2 do mês vindouro, Chegarão, a 
fiin do assiStir a inaugura1;ão cta 
r~:x:p·osição do _·<.;entena rio àa ciclade, o 
<Jr. Al'tm• González, Ministro da Agri
cultura, o Tl10maz Dat>rcto, Ministro 
das Obras Publicas dariuele pais. 

Procissão· de N. Senhora 
de·Copacabana 

RIO, (;\S..\PRESS) - JlcaliZOU·S" 
dia. 1~ às 20 horn.s a procissão _de N. 
8. de Copuca.bnnu, sob a. rliroção elo 
Ex1no. Sr. Bispo ele l\larnjó. O andor 
de N. S. elo Copacn.hâna foi trans
llÓl'Üt<lo por solda<los do Forte <le 
Copa.cabana entro alas de todas ~ :\s-
socia .. ç-0c8 da. Par·oquia local e ·vis·, ... 
n 11a::.;. Depois de C'Xtenso percurso a 
Procissão clleg·ou i\ lgTeja Paroqu1a1, 
onclc era. aguarelada por S. B:xcia. o 
S1·. Arcebispo (lo Hío do .Janeiro, e 
nl-tas antoridarl<::is r.ivis e 1nilita1·es. o 
andor .foi. levado ao coreto si tun..do nã 
1H·rtç,.1.- h·on tOli·ir,a. à igreja, tendo 
nessa. ocasião ti::mdo Lla. palavra ?.Ion ... 
St:nhor Henrique 1'-la.g;alhãc~r que, t:n1 
1w.1.,Jvras. ent1~siasticas de fé e patrio
tismo, explieou à enorme mass_a. JHh 

J)UJ.a.r, Hs pi-e!níssa.s <lo ainor de l\.T.aria. 
Sant.issima cotno, de suas graG,as ce
lestes. 

1'~1n 'sct;ui<la, o Arcebispo do Rio de 
Jancit·o, elo jor--lhO$, fc~ a coi,sagra, .. 
<~ão <là Pa1'0(1uia. a Nossa Senhora, 
li.:ndo a: oraç:lo 1·ecomendada pc-lo 
Rá11t.o Papa Pio XlJ, tüt•mi11:1ndo con1 
1•ençào pastoral dacla. por ·s. l~xcin. 
l{cvnHt. Ottviu-se a scg·uir o Hino !'\a .. 
cional, que foi cn.11tado por, todos,· os 
presentes, terminando ashn e3sa ele~ 
inonstra~Uo de f~- e de patrioti.-3mo. 

A. iJnagem de N. S. de Copacabana 
foi contluzlcla.i n::1..ra a lg·reja, onde fi .. 
cou exposta. à Y~llúl'af;ào dos fieis. 

Conferencia dos Ministros 
da'Educação das Republi= 

cas Americanas 
RIO, (ASAPRESS} - Afim de ,,e

pre~cnta.r o Bra~il 11,1, conferÇ!ncia. dos 
Ministros da Educação das· republ1• 
c..:as a1norica11as a realizar-se na- ci• 
dacle de .Pa11amá, seguiu para B~Jl)oa, 
a clelcgação l)r·asilc.ira. qlld to1nara.. 
parte na. ilnpo1·tante conrore11cia. 

A administração dos novos 
territorios 

RIO, (A.SAPRlsSS) - O pi•esidente 
da Republlca assinou um decreto-lei, 
dispondo $Obre a administração dos 
novos territorios fetlerais. Os ter• 
rltorios elo An1apá, H.io Branco, Gua 00 

poré, Ponta Porà, e IguassO, terão 
Yitrias divisões. O ,.1-\map{1. será: de;..·1 .. 
dido em 3 i111rniêlpios com as denonli• 
r1a~ões de Amàpú, !\Iaca11á o .Ula?.a,gã.o. 
Rio Branco, em 2, dcnón1.inaclos Boa. 
Vista e Catrimani. O Gua.poré em 4, 
clCnominados Labréa. Porto Vell10. 
Alto Madeira e Guajará. l\Jlr!m, l'úll• 

ta Porã: ún1 7,. denoniínfdos .Porto 
l\lurtinho, Bc1a .Vista 1 Ponta Porã,. Vou 
t·ado, à.tnntcajú, B(111ito e .1:--'ortO Es-
r,eran<;a. O Territorio do Ig·uasSú ft,:; ... 

rá dividido e1n 4 · lllUnicipios. clen01ni-
na({o1:5: 1'~6z Uo lgu1s~ú. Clcyelar}dia, 
~.ta.ngneira. e ·xri.rH::c,õ. 

Ern crtd& territorío serú loiializ:1.da, 
11elo tllt?nos, 11n1a, tropa tio l~xerclto -
que será. posta à. rJlspoS:ição do govc-r .. 
na<lnr pa.ra. au:dlia-lo nu. 1na.nut~~t11]ã0 
da ordem. Dctern1ina, aindu 1 o <lc
crélo em qne8tão, quo os cstrang-d
ros e bI'asi1eiros uaturnlii<tdos, ha 
u{enO~i de 10 anos, q!H" seja111 a·rren-
datario8, concessionarias, possuiclo:·u.; 

, ou detentOJ'l)S e qu~ se juJgare.m ·'·cotn 
<~-ircito a qualqU(!r potção de terra 

,dentro <lo territ.orio, fica .. ràn obrjga
dos a cxibi.r oS tttu}o~ c1n qÜe funrl:irn 
seus direito~~ Serão org·ahizada"s <"O· 
missões que exan1inarâ.O\ os titulos 
1..·m ,que se fundam tais dirdtos, e de• 
etdir.ã.o quanto a, sua leg·Htmidatle. 1;s .. 
Re d,?c:i-eto entrará. (1?11 vigor ·no dia. 
l.o de outubro proxiluo vindouro, 

IU0, (ASAP!lESS) - De aoor<lo 
com o dccr<!to assinado, a. capital ô.e 
Amapá., soré. Amapá; a üo Rio Bran
co. Boa; Vista; a .Je Guaporé, lguas .. 
sú. Os'·· te.rritorios ~erão aü1ninisn;.1, .. 
do~ por um governador que terá como 
auxiliar u1n sucretario geral qué o 
~n~htituirá ein sens impedimc.ntos •. 
Cada. n1unicipío será u.<lminlstrado por 
utn prcfeitQ norleado .. e demitiélo peio. 
Governador, Os 'l'crritorio:-; passa• 
rão à jurisdição da. União em 1.o dA 
janeiro de 1044, ben1 como todos· os 
se,·viGos e~ta<luais neles compr~il~n .. 
dido~. Até essa ànt.n. é asscg-ur:-i.clo 
aos E;~tados percebPr os t·espectivos 
i 111postos1 dentro,· <la.s cir.e:unscr'iç:ücs 
que lhes comp~\c, 

Agraciado o · Almirante 
lngram 

RIO, (ASAPRESS) - O Presi<lente 
na Rep11bliêa. na qualidade de Urflo 
:mestre das Ordens Bra.slleiras. con
feriu a Ordem Na~ionai do Cruzeiro 
do Sul. grnn "de Cn\'al€'il'o" no aln1i
rante \-Villiatn '1,h01nas lng-ran1 da 
1na.rin ha. elos Estados Unidos. 

Repressãó à mendicancia 
RlO, <,\SAPHESSll - O' Clicfe ã0 

Policia, Tr,n .. cel. Xclson' <le Melo fie .. 
ter1ninou a.o clel-:,g-ado de ,l\-Iénctigos e 
1\tcnores. que adotasse medidas no 
ne11ti<lo· de reprimir a rnendicaacia. no 
ruo. No 1nim~iro (lia. _de aç:ão,. apôs 
n.que1n- determinação, un,à turma ,.e~· 
vecin117;a<1a ·<la re,ferida Delegacia 
1n·endeu · oitenta (80) mendigos nos 
oontDs centralS (1a cldacle, sendo a 
malOl'ia. <lcks falsos pobres .. 

Nomeação para cargos qoe 
independem de concurso 
nro, < ASAPilESS) - Despachan<10 

un:1 proc~sso, o Daspi esclarc_ceu quo 
ilS · "norrieâçõ-es · t)ara os Cat·goS ísoJa .. 
dos. cujo 1,rov!mento !ndeiiende de 
conéürso. sãl\ fÓ!tas a ·crlterio do !"re
sidente da Rep11blics, que é o juiz <Is. 
~§l_col ha ,<tos can&icl~ tos". · 

Salvamento· do "Siqueira 
Campos" 

RIO, (Ai:lAl:'RESS) 
4

- Notlcla-se 
nesta capital, que há esperanças de 
quo o navio do Loi<le Brasileiro, "Si
queira Campos", encalhado na mals 
ile 20 dias, flutue a.ln eh est~ mês, poli<. 

· a~ marés serão Hltas, ,fá estão. bem 
adlantadoi. 91 e.~tylQ~~ p_a,r11, Q ~~ fS.l• 
;ya,~e!lto,...,. · . .. ---

t; E Gl O N AR I o· 

Dê um. ;acréscimo de 100¼ 
à sua personalidade, usA:\no 
U~! r.u1 DE ~!EIAS l',N:\S - que real
çam a qualidade de Ílua intlumcntária 1 

exposição, 
11a secção de can1isaria~ 
·variado sortimento <lc 
meias, modelos bonitos e 
<listintos, por lodos' os 

t:011:ípre q:ú.iiÜdade e utilidade 
gastando pouco dinheiro! 

f 
I 
Inauguração do Palacio 

da Fazenda . 
nro, . ( ASAPngss) - Bstll, mrn·

cacla p~.ra o proximo dia 3 d'> Out.u
htio, a inaug;ura(~fi.o oficial do r,alacio 
da I 1~azcn<1a. A e~,sa,' solentdad~ cmn• 
lHtre<:erâo nltn.s n.utoridades elo pars. 

No Rio, um piloto que bom" 
bardeou Toquio 

RlO. (ASAPR].,;SS} - Encontra-se 
11.!·:;ta eapnnl u1n dos herois do l)Om
hardeio de Toquio. O Bn1baiX.ador ca .. 
f,~ry eondecorot1 o bravo avia.dor. c111 

~.:f·tt leito de hm;pital em Qnc acaba de 
:-oCrcr a.1nputa.ção elo braço. flireito. 
o nome dú J1eroi, ate o n,on1e·nto, na.o 
foi xc,·0.lado a impreúsa, tclldo o nH~~ .. 
mo <1êserHo detalhes do . hombarc.l0lo 
de Toquio e dos navios jn1JonPscs·q11~ 
r-csistiram à a~ftO da Po:·ç:a. .A.creu 
.. \ rncrica,na. 

Serviço Nacional de Deiesa 
Passiva · 

IÚO. (J,f,.-\PRl1SS) - A Diretori,t 
Xacionn.l <lo ·servi,:o de Defesa Pas~i
,-a. Anti•Aerect comer,:iorarft; no j)ro .. 
:ximo cli~ 2~ do t.?Orreute, o seu pr(. 
mC"iro anivcn·.surio: 

Encalhado o "Comandante 
. Capela'' 

ruo, ( AS.\ PI!ESS) - l'rosseg11om 
ntiva111énte os trabalhos para o sal-
,·.-uncn to do vapor do Lo ide, "Coman .. 

í<b1nto Cap<:la". 
O referido na \'i.O (:ncalhou nas pro

ximidadt's de Aracajít, oncle ia buscar 
!.::00 mil sacas de açvca .. r. que scria1n 
tra.nsportaüas ,para .. - esta e.apitai. 

Afi111 ele facilitai• o salnuncnt.op .a. 
càrg:o foi alij:H1a. o m,r, lendo g'ran
cle quantidade de .ciinento, t(';eidos, 
<:êrea.is, 1novois e outras 1ncrcadorias 
dado à 1fraia, onde vão scncto reco~ 
lhidus COli10 salvados. · 

Protesfo contra as barba= 
ridades nazistas .inilingidas 

à juventude po1oneza' 
nro. (ASAPR.l~SS) ·-'- Tendo Sido 

€-scolhicla a data de 2G de Seten11uo 
para o clia do protesto de todas as 
nações contra_ o barbaro tralarnento 
infliug·ido polos ocupantes nazistas à 
infancia o à JuvcntudO polonc.sns, os 
t-scotciros desta capital, correspon· 
ü&ndo ao apelo das org·ani:r.ar,ões <le 
protcc,:ão à infancia da inglaterra 
e Uos ~:stados Uriidos, prepararam 
para hoje, un1 sign.ifica.tivo prograrna 
r el:ttiyo à ~remeride. N:t Matriz do 
Sagrado Coi·ação i:l<i J<>sus Dom Bene
dito Paulo Alves de Souza, Bispo t\-. 
tular de Orlr.a., celebrará solene Missa 
l)Or intenção das crianças/ e jovena 
polone.ses. Depois da .Mi:Ssa. os csco· 
teiros e bandf.,;lirantes ,tcs!ila.rão dian
te da estatua. do pe(lu,l~no- escoteiro, 
ónde será prestada un1a homenagem 
à 1nei'noria · do 100 esCôteiros · poloQE· 
~<-s. assassh1aclos pelos nazistas no 
co·mcço da guerra. 

Desvio' .·de. ga;wlina · 
I!IO, (ASAPRESS) - A 3.a DeJeg:~

. eia ,\uxillar de Policia estâ.'{tpuran"o, 
en1 rigorÓso inquerito, o: caso do de~
vio de gazolinil.-. verificado l\ttma da.~ 

. garagcs chi Prefeitura. A .Craude ê 
grande~ e scguiuJu consta. 111011 tam a 
milhares os litros de gazollna. desv1a
<1r,s. V,trlas diligencias tem sido 1e1-
tas, tendo a Policia apreendido va
rlos tambores ·e lltros do· referido 
combustível, pert~ncentes aquela rc;
pai·liçâo. 

Assistente do Diret9r da 
Saud,e do Exercito 

americano 
RIO, (ASAPRESS) - Chegou a es• • 

. ta ,capital, a bordo do av!ifo de. c:,i·· 
reira da '.'Panair" o gel. medico Chll
lman, assistent'à do dil·etQJ; d~ l?;l,.\l!l~ 
lio E:x:erçlto-Americanoa . · · , ....-: . 

VEIIDflS n. DINHEIRO 
E EM SUAVES PRES- ·. 
lllÇÕES MENSAIS 

Fiscalização sanitaria dos 
aviões que aportam 

no Brasil 
RIO, ( AS:\PlU:SS) - Ficou nssen

f it<la. -a criação de um se1·vlço c1e sa.u-
cie, na. Africa, para. fiscalizai: a par-
tirla Ue .a.viões c.tuo aporta.111 no Bra"' 
~il. O IHinistro Capa.nêma. em visita 
no Servlço de S:1 ude rJos Portos, con
fcrénciando corn e, Diretor rcsvctlYo, 
--vcni do to1nar esta. JH"O\'ide\tcia. · 

A remo,;ao da Igreja de 
São Pedro 

1:IO, (AS.I.PilTcSS) -- Os trabalhos 
de , t·cunoçRo <ln. Igreja. (l<~ S:lo PP.·"lt·o 
osti'i.o, ainda. ctn fuso de estudos l.Jl ú

Jiminares. Já está sendo pre.p.n:i.·ad9 o 
loc:al por un1 aparelho destinado oo 
c-n~aío para a r,rova <lc rcsistencla do 
solo. Trata~st: de nm enorn1e carro ~(' .. 
hre o (lttal scrã.o colocadps nu1nero"::os 
pc:rns. A igreja clesli7.a.rá rnilim-etros 
11or dia, Os estudos, por pa.rte çla Pro-
fc-it11ra, estão entregues aosiengcn'i~i .. 
ros E'1ison Pitssos,- secretario da \~in.
ção ela l'rt2fcitura do' Di.strito Fede· 
ral e r.:ioresidentc elo Clube do J,;ngc .. · 
nharia. e .Hclio B1·Ho. Os trabalhos es
tão a cargo <ln.. fir1na "J.Ds!.acas L1'ra,1c ... 
k i n. que 1nan ten1 \'a rios tecnicos 1:111 
a~ãQ. A ima.gein ele Sfio Ped1·0 foi 1·c-
111ovida <laCJU(;-}a.- 1g·reja pàra· lugar 8€' .. 
guro, ref5gua.r1la.da (1e <1uaesctuc,r <Ja .. 
J1os até o <.lia e1n qu0. possa. Yoltar o.o 
seu altar. 

Milesima reunião do Tribu= 
nal Marítimo Administrativo 

mo, (,\S.\ PlÜsSS) - o '•1'rib11wt1 
l\Iarith110 e Adminístrat ivo ren.liz•JU 
~ua 1ni1e8ima reunião, tendo sido ·l!~te 
fato celebn-1<10 J)or seus Juízes, 1'ro .. 

· <·urador~s t.~ Advogaclos. A prooosito 
dessa 111ilesirna i·eu11i~o discu1:~ar:tm 
o aln1irante Mario <.le Oli-ve.ii-a ~;un
paio, pl'esidcntc: Carlos Brasil, J,~·o
cnrador i e .Jorg·e Ferreira ··de Sou.eu, 

· a.Uvogado, que focaliza.rain a feeunda 
atm.i<j1o do Tribunal, nue tão bons 
Rervi(!os tem prest.ndo a.o Urasil, ~·.::!s-
~a .. scssãO foi' ju1gado o processo r0-
fcrentc ao acidente sofrido co1n o t..>ar .. 
co de pesca· .ºVigilante Segundo" no 
litoral da. Baia. sendo representarlos 
o peseatlor ,Jos6 Bibeiro e o 1notoris
ta João Ivlach8.do. AmlJos foram isen
tos" de responsabilidade, sendo o pro
cesso arq uiYn.do. 

Chegar sistematicamente 1 

' atrazado é motivo i•ara 
dispensa de empregado 

RIO,· (ASAPRJ~SS) - Decidiu o 
Conselho Nacional <lo 'l'tabalho que o 
(nn1H·egado que chega sistematicam(~n· 
to atrasade> ao serviço- clít 1noti vo a 
ser disven,sa_clo. A.sstm, julg·o.u o C~n .. 
~ul ho aprecra.ndo recurso 1nterpõJ~to 
por Prançisc-o Vieira, da aecisão da 
Seg·unda.. Junta do Conciliação e .Jul
gamento do Dlstl'ito Fe<lei'al, jul;;-an
clo· ilnproceclente a récla1nuçüo contra 

· a firma. Byington & Cia, 

Des·carrilhameóto 
na Central 

RIO, (ASAP.RESS) - VerWcou,se, 
.na estação de ~1og1 <las Cruze~ uln 
tlescarriia1l1entO, ocasionando o rnes
mo grandes atrazos nos trens dÓ ra
mal de s.· Paulo, que .. se ·((estínavam a 
esta c~pitàf Co,n1 ·exceção _do- Cru~~li
ro do Sul, os demais trens ·do dia n 
s6 chegaram aqui.nas primeiras horas 
da tarde. 

· Nova séde ,do· Loide 
Brasileiro 

RIO,, '(ASAPRESS) Not!cla-se 
nestR capital que a Loide Brasileiro 
construirá.' tima nova · sêde, que· seri:I. 
localizada na Avenida· ltodrigues. AI-

• ves,. O predio terá, oito pavlmentoa e 
'"ust~).'â. is milhões .t!& · ~r_.i."~!rns,,..,. 

I 
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30 DE SETEMBRP 

s • ~ERONIM:0. 
, S. Jero11lmo, que foi um dos flaiorcs 

Eantos que a Igreja de Deus produziu, 
mereceu por suas altíssimas · virtudes 
que ã Sagrada Liturgia diga que "iste 
hcmo 11erfecit omnia quae locutus est 
ei Dominus" que ele cumpriu tudo o 
que o Senhor lhe disse. · · 

Nasceu este grande Santo· em Stt'ido• 
nio cidade da IÍiria. no ano do Senl1or 
cie 

0

331. Seu pai, católico fervoroso·, deu
lhe e. educação c,a.tólica e tudo rez para 
cultivar o talento :previlegiado que. Je~ 
ronimo revelava. correspondeu o Santo 
de maneira admiravel aos esforços de 
seu pai, caminhando a largos passos no 
caminho da virtude, e atingindo desde 
cedo o mais alto saber. 

Para se aperfeiçoar nas ciencias di• 
vinâs e humanas empreendeu - ten
do em vista a maior gloria de Deus. -
n1uita.s via.g,ens. 

Retira.ndo-sc em seguida para um de
serto, foi muito perseguido e atorm1mta.
do por tentações contrn a virtude da 
pureza, e pelo desejo involuntario das 
comodidades da vida, que generosamente 
abanqonára. Vendo que as grandes aus
teridades corporais a que se dava não 
eram suficienks para, livr!.-lo dessas 
tentações, que· evidentemente muHo lh<l 1 
repugna.\·am, dedicou-se com afinco ao 
penoso estlido do hebreu. Um sonh9 que 
teve lhe revelou que esse egt1.1do era 
muito do agrado ele Deus Nosso Senhor 
que ·o destina,•a a. ser o tradutor das 
Eagradas Escrituras. · 

Depois de quatro _anos. s. Je1•onimo 
foi obrigado a abandonar seu amado 
deserto, ãe\'ido à perseguição qÜe lhe 
moveram os monges cismaticos da re
gião. Foi entã~ para Jerusalem, de on
de se passou para Be!em e. depois para. 
Antioquia., onde recebeu a Sag-rada Or

,dem do Presbiterato . Tinha então · 45 
a.ncs de idade. 

Belem e Constantinopla foram de• 
pois disso homadas com a presença do 
Eanto. antes que este fosse para .a ca
pital da Cristandade. onde o sumo Pon
tifice São Oamaso o recebeu com as 
maiores demonstrações de afeto e ad• 
miração. 

Em Roma foi Diretor Espiritual de 
numerosas senhoras, entre as 4ua.is 
muitas Santas. 

O modo· energico e vigoroso com que 
castigava a vida pouco edificante de 
muitos cidadãos romands, ganhou-lhe 

· muitos inimigos. que tanto o ca'luniaram 
que o Santo resolveu voltar à Palesti
na. Com seu estilo e principalmente st1a 
inocencia poderia ter confundido .seus 
inimigos, mas preferiu calar-se e voltar 
ao seu amado retiro, . 

Em Belem tomou São Jero.nimo a di
. reção espiritual dos dois gra11des Mos~ 
teiros gue Santa Paula, sua. dl.l·igida em 
Roma, .. havia edificado, e retirou-se · a. 
um.a,. dessas casas, que era a destinada 
a monges. 

A heresia de Origenes, que fazia na
quela epoca terrlve!s progressos 110 Ori• 
ente, encontrou em S. Jeronüno um vio
lento adversaria. Rufino e João, Bispo 
ao Jerusalem em vão disfarçaram seus 
erros com apare11cias de ?&lo e de pie• 
c!ade: Jeronimo os desmascarou e com
bateu !mnlacavclmente. 

João t~mou por isso grande odio ao 
Santo. Ameaçou-o de excomunháo, prol• 
biu-lhe a entrada no Santo ~.epulcro e 
fa-lo-ia desterrar se não fosse o pres-
tigio de Eanta Paula.' · 

Sfio Jeronirno muito sofria com .tsso, 
T1d11via, tinha. grande estima a. esses 

, sofrimentos por amor de No,so Senhor, 
chagando a quei:.:ar-se a Sant:i Paula 
por. ter sido privado por ela da gloria 
de ser desterrado por causa do nome 
de Jesu~. 

F:ii a Santlss!ma Virgem Nessa Se-
11llo1·a servida de satisfa;,..r esse desejo· 
de sofrer perregulção po1· e;m.'>.'l. da jus
ti<;a., usando como instrumento . para is-· 
so o execra.vel Pclagio e João, Bispo ·de 
Jentsalem. 

·Tendo o heresiarca Pclágio se passado 
de Roma para. a Africo., percebeu S. Je
rc,nimo a heterodoxia da.~ doutrinas que 
essa homem pregava ·e. escreveu uma 
cmta - que foi a primeira obra que se 
compôs contra o pelagianismo - e de• 
pois. em 415. uma grande obra em for

. 1na de dialogo, refutando vivamente os 
erros de Pelagio. 

Tão' grande foi o · odio que se apMe
rou desse hereje que, protegido secre· 
tamente pelo Bispo . Jpão, instigou uma 
quadrilha de ladrões a assaltar os dois 
mosteiros que o grande DJutor ds. Igre
ja dirigfa. Comct3ram os facínoras · os 
maiores excessos. Roubaram as duas ca~ 
sas, mataram varias pessoas, de um e 

lncendio nas oficinas da 
administração do porto 

do Rio 
llIO, (AS.\Pl:LêSS) - l<'oram cJevo

radas pelo fogo até as fornalhas dbs 
lfleomotivas. 110 1l1cendio de grarvles 
pro1,orçôes que se decla rqu nas o(i
cinu.s da a.UrninisLra.ção dp porto ·Go 
gjo de Janeiro. 

De,·pcrtaclos pelas chamas os oper:c
rios n4o tiveram tempo ne1n de sal
\·ar suas l)roprias. Poupa,$_. 

li'altou agua. para ú combate ás cha ... · 
ma~. sendo os 1.lrejulzos calculados e.ln 
alg·umHs centeuas de mllhares de cru
zeiros. 

As causas do violento lncendio 9.inda 
são desconhecidas, ficando co:npleta
mcntc destruido o gra,nde .barrauã.o 
c,nde fu,nciouava a. administraç~o ch1s 
oflclnits do Pbrto á rua Equa<lor. 43. 

t.\ policia compareceu a.o local, sendo 
solicir"acto o con1parecimento de pe.rj .. 
tos pal'a detern1í nar a causa do fogo, 

outro sexo, assolaram tudo a !eirro .ti 
fogo. Até um Diacono foi sacrfügamen .. 
te morto e São Jeronimo só se s,111\:IO~ 
por um verdadeiro milagre. 

Felizmente o Bispo João não sobrevi" 
veu muito tempo a esse ·11orrivel eri,. 
me .. Prailo, seu sucessor na Sé de Je• 
rusaiem, distinguiu Jero11imo com 11/J 
maiores provas de respeito e veneração. 

Não devia . o santo gosar por ruuiW! 
desse repouso. Ao~ 90 ·anos dé idade s.=• 
tiu que a morte se· aproximava. Es~· 
rou-a com a alegria de um exilado qµ~ 
1•ê chegada a hora de retomar· à !Jll• 
tria. Finalmente, confortado por todk,i! 

• os Sacramentos, entregou sua santa ·a.1 .. 
ma a Deus no dia 30 de Setembro d<t 
ano da Redenção de 420. 

Em todo o mundo cristão chorou-•ssl 
sua morte. Lamentaram .. t9dos a peràal 
daquele que estavam acostumados a cm1 .. 
sultar como um dos ma.fores Doutor/.;! 
da Igreja e a yenerar como um dos m:J..iS 
·perfeitos imitadores de Nos§o Senli,oi;: 
Jesus, Cristo. · 

o corpo do sa.nto, que; estava qu~! 
transforma.do em um esqueleto pelas as .. 
pérriinas penitencias que se impunhlal 
e pelas numerosa_s enfermidades que Q. 
oprimiam, bem como. pelo muito es!M• 
dar, · foi enterra.do em Belem e depó~ 
transportado para Roma, .e depositadel 
na Igreja de Santa Maria Maior, pert~ 
do Presepio· do Senhor, onde se crisíli 
um altar em sua holll'a, 

O tradutor e comenta1lor 
elas Escrituras 

Um dos maiores títulos de gloria (1~ 
Senhor São Jerorfimo são suas obras SJ• 
bre as Sagradas Escrituras. A . ele se 

· deve a tràdução latina das Pa.gir.rul 
Inspiradas que a Igreja adotou cmno 
oficial, e que é conhecida com o no1n~ 
de Vulga.ta .. Jl: uma obra grandiosa· que 
revela um conhecimento· p1•ofu11do do 
latim e das linguas. de que se servil·am 
os ··escritores inspirados.· 

Os seus Comenta.rios sobre o, Antl.t;Ci 
e o Novo Testamento revet:un uma. ple• 
dado e unção só comparaveis ao conllll--" 
cimento profundo das ·Santas Letras quá 
manifestam, Essés e outros escritos va• 
leram a São J,eronimo o titulo 'de Dou,. 

: tor da. Igreja. É considerado· um dos 
quatro maiores Doutores, e a Sagrada; 
Liturgia o chama ·"Doctor maximus.".,. 
Doutor íncomparavel. · 

t ' ' ' ,. " J ' . J 
"Atormentou os berejes 

O traço mais caraterístico, dii Vidál 
desse Santo "que cumpriu . tudo o. que! 
f'eus lhe disse", foi a veemencia e <l! 
v_igor com que perseguiu e combateu oà 
berejes e todos os inilnigos da Igreja. 
Esse procedimento, a Igreja. . · o propõe 
como exemplo para os Sacerdotes f'l 
fie'is, celebrando-o no Oficio de S, Je• 
ronimo (Leetlo VI · ln II Noctui:;np) coJil 
estas palavras: "baereticos acerrim.iS 
scriptis exa-gitavit", JeronimÓ atormen .. 
-tou é pe1'$$guiu os herejes _coin _acer .. 
riínos escritos. 
. Se se quisesse ainda mais garantias 

ele que· esse modo de proceder é nãq 
apenas licito, mas alta.mente louvavel. 
bastaria ler o que diz . ·o Santo Padre! 
Bento XV, na. Encíclica "SpÍl'itus pa,ra..,. 
clitus" de ·15 de Setemb•·o de 1920, 
sobre o· grande Doutor: ~ "um relai 
'· tã:i ardente em salvaguarda!' a int.e,
"gridadc da Fé,..o a.tirava em veeinen• 
"ti.,simas polêmicas contra os :filhos te• 
:"beldes da Igt·eja, que considerava seiis 
"ininligos pessÓaiÍl: "Ser-me-á suficien• 
"te respondsr. que ·.jams.is poupei os lw• 
"1·cjes e que empreguei todo o meu zc
"'.Ío. em - fazer dos il1imigos da Igr~al 
"meus inimigos pessoais"; em uma ca;r:. 
"ta a Rtúil10, escreveu: "Ha um po1-.t~ 

. "em que· não poderei concordar conti• 
"go: poupar os herejes, 11ão me moo• 
"trar católico". l•Jntretanto,· contrlstaclo 
"por sua defecção, ele lhe suplicMa. 
"que voltasse à sua Mãe desolada; uni• 
"ca fonte de salvação; e em favor dJ'.l~ 
"que tinham "saido da · Igreja e aband1> .. : 
"nado a doutrina do Espírito Santa 
''para seguirem s~.u próprio juizo, 1~·
" ;lia a graça. .de que voltassem a De,Js 
"de toda sua alma ... ,Sabemos com qite 
"vigor combatia os inimig·os da IgreJia. 
"armas, Agostinho, que sustentava .os 

·"Aplaudindo seú jovem companheiro (ie 
"mesmos· combates, e feHéitando-se por 
"haver como ele atraido eobre: si o· fu• 
"l'or dos herejes. ele lhe escrqveu: "hoi, .. 
"ra. à tua bravura.! O murido intei?O. 
"tem os olhos postos em ti. Os eatóli .. 
"cos veneram e reconhecem ém ti d 
"restam-a.dor da entiga Fé, e, sinal· ain•. 
"da mais glorioso, todos os l1erejés ta 
"amaldiçoam e me perseguem. contigo 
"com um odto ig1J8.l, matando-nos ~los 
" ceus desejos, na impossibilidade de nos 
"imolar sob seus gla.aio.~". Esta teste• 
"munho se acha magnificamente confir .. 
"mado por Postumianus em Sulpicid 
"severo: "Uma luta de todos os instan
" tes e um duelo ininterrupto. com os 
~'maus .concen.travam robre Jeronimo oa 
"odios dos pertersos. Nele, os herejes 
"odeiam aquele· que não cessa ·de os 
"atacar; os clé11gos, quem lhes rec1i·· 
"1nina a vida e os crimes; · Mas todos 
"os homens virtuosos sem exceção· ~ 
"amam e admiram" .. 

Nunca. nos esqueçamo:, em nosso à.pois .. 
tolado da. verdade que S. Jeronimo .e:t• 
pôs riesta eloquente frase: 

"os falsos profetas prometem sempre 
coisas agi:ada veis, e que consolam por 
algum tempo: pelo contrario a verdade 
6 amargosa, e os que a .-pregam pare• 
cem cheios de amargm:a; porque a.Pas .. 
coa do Senhor celcbra'da · com pãe· azi• 
mos de sinceridade e de verdade, tam• 
bem se come com llervas amargosas.;' 

Evidentemente é igualmente indis~ · 
pc.1savel que nos.lembremos, quando for 
op01-tuno, desta outra verdade, q'l!e . for .. 
m., um todo harmonico com a. primei• 

. rà e que 'está condensàdà nesta fras~ 
do Santo: 

~\111,0J~,..,.,rn_,.. 

)).EDMUNDO 
'NOVO HAMBURGO 

"Os bons Pastores. . • cuidam antes 
ein apartai· os pecadores 'do erro coín. 
brandura e humildade do que . perder, 

)>or uma.' aspereza excessiva;; os que es .. 
tão vacilantes e em: termos de' cair", l 

~ l>dAROUEZ o.. 601.ru,"' • . ·J i~o.tuE,uso110 
~-, • tr< rte 



dão Paulo, 26 de Setembro de 19413 

TE A T R O S E C I N E M A S 
PROGRAMAS DE H·O J E 

PRI/lfEIF/,OS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Gania coração, com Don Ameche. - A.ilfC. , 
Contt·abando de guerra, com Willlan Cargon. - APA. 

,!RT-PALACIO - Capitulou sorripdo, com Veronlca Lake. - R. 
BANI)EIRANT'ES - Adeus meu amor, com Fred Mac Murray. _ s, 
Jl:'JRANGA - Coquetel de estrelas. com vartos atores - p 
ME1'RO - Sete noivas, com Van Heflln. - A. '. 
OPERA - Vida contra vida. com Bur.,:css Merédilh. 
PEDRO II -· O algre vagabundo. com Roscoe Karpcs APA. 

Cabo de esquadra. com Ken Murray. - APA. 
l~l7'Z - Carnblanca, com Humphrey Boggart. - R. 

~EGUNDOS EXIBIDORES 

-AMERICA_ - ldilio a muque, com Robert Taylo!·. - R. 
Seduçao de Ma.rrocos, com Bing Crosby. - APA • . 

ASTORlA_ - Casei,.mc com uma teit1ceira, com Veronlca Lake, - n. 
o traido ,com Jollu Waync. -· A·Mc, 

A V EN_! LJA - . A tragcct1a do circo, com Humphrey Boggart. - AP A. 
Pll'atas da e:;trada. -com WllJiam Boyd. _: AMC.- . 

BABll,U!VlA -. ~'ruta cubtçacta, com Diana Barrymorc. - APA, 
Amor e tra1çao, com varlos atores. - · 

BIUSlL - Os comandos atacam de madrugada, com Paul Muni. - APA., 
Emaoscada em alto mai, com Pat u·Bt·ten. - AMC. 

BRA~ ~OU1't:;AMA - Mulheres com azas, com Anna Néagle. - APA. 
Id1llo em do•re-m1, com J uay uarlanu. - -AMC • . 

BROAU W AY - i:argemu. imortal ,com Henry F'oncta. _ R. 
CAMJ:SUCl - Somo1·a de uma auviua, JOm 'l'ereza Wright. - APA. 

. Uma noite em l'ans, com John Loag. - 1,. 
CAPJJ uuu - us comaudu~ a,a,.;am de ma.urúgada, com Paul Muni._ Al'A. 

. · Da Jm;t1ça nmguem escapa, c•Jm Eddie Albert. - A. 
CARLu::; Uvilfl!JS - O gangster de Chicago, com Lanyd Nolan. - Al'A 

Rua das llusõe& com Henry Fonaa. - Ai' A. , • 
CASA VELWE - Generais do füturo, coru_.F1·eddie Bartholomew. - A. 

. . O segredo da esta,uta, com Oherste1· Morris. - AMC. · 
CINl:JMIJlYlJJ - DeseJo, com Marlene lJietrich. - APA. 

Sombras da no1,e,. uom llonrnd Veidt. - APA, · · · 
COLISl>U - Corn~oei; eaamorados ,com William Holden. - AMC. 

Cavalheu·os aa galho1a, com Bua. Abbot. _ A, 
,COLO_A~l:SU - .!!: a vida com111ua, com Honald Colman. - APA,. 

: . . Vmgaaor mascarado, com 'l'lm .Holt, - AMO, 
COLON - As mil c uma noites, com cabú. _ R. 

Mulllel cmmema .com t«Jscoe Karnes. - AMC. 
· CRU'L.J>Jl{,U - ]!;sµ1a 1a,cJn.,,uu1;a, com sorts. Karlof. - AMC. 

De cartola e calças ustauas, com M.1c1-ey Hooney. - APA. 
ESPl!:RlA - l:'nmeirn romance, com $dltl1· .t''eJowes. - APA. 

Pela µatria ,com lirnce .l::leuuett. - AMC. 
-l•ENJX - 'J.a.-~au contra u mundo, com jonnny Welssnmler. - ,1; 

Na,:; ·guana:; uo 1•·a1cao, com Ueorgc Sanuers. - AMC. 
GLOlí.lA -· A dama uas cll.melias, com ureta Oarbo. - R. 

c.;wupn: o ieu ucvcr, com !tolJert xoang. - AMC. 
I-IOLLYWOOJJ - Agu1as de logo, com Uene Tiemey. - AMC. 

Da justiça nmgucUJ cscaµa, com ~ddlc Albert. _ A. 
. IDEAL - !1'1u1hel' ae veraliuc, com <J1auue,e Colbert. - D. 

A dalllli uas cameuas, ·cou, ureta uaroo. - IJ. 
vorrc~µu1,ut:11te cm 1;;erl11u, com \111gm1a Ullmore. - APA. 

IRIS :.... O c1e1ail\~ ae varmeuta, com 1.upe Velez. - A.PA
. Alô amigos. aeseuno ue Watt D1saey. - A, 
Não se meta, cum 1"11sna Aue1. - ./lt'A.. 

LUX - <Jançao aob _uam·os, cum uugo deJ Uarril. _ R. 
.Amb1çao sem lre10, com i.1c11aru ArJen. - AMC. 

!t!AUVIJNl -:- ,vias1e ua ,u,a roua; com Lew Ay1·es. - APA. 
Ue11era1s do 1u,u1u, com vu,ume Hanho!Qmew. _ A. 

MQJJi,;RNU - J.<'!Orcs uo µo, cum Waner .Pidgeón. ·- .R. 
Alo anugos, ue~euuu ue wan Urnne,Y. - A. 
Não se meta, com ,vusll:i. l\uer. - 11.t-',A. 

OB/i:RUAIV - 11.s n111 e umii uones ,com Sabú.- - R. 
, Umctos veuccremo:;, u,me 11atura1. - A. 

ODEO!V \1:>a1a a.1u11 - i:>u1g11·a a aurora, com Ralpl1 Richardson. _. IIMC. 
All1oha, a Ullli ctos encau,o~. coni. Jean Murdt. _ R. 
{Sala vermemaJ - A mcnve1 suz,ma, com Hay Milla11d. _ APA. 
Coragem cte mulhe1, com M.arguerite Qhapman _ APA 

oLiflll:'IA - ::;e1enata liZUl, com uleu Muller. _ i?. 
Amot e tra1çao, com varies atore~. 

PARAJl:lU - uua~ viaas, com IJllarles Boycr. _ APA. 
A canção au riava1, uom !le,ty .Crab1c. - APA. 

PAR.AJ\1UIJIV1' - l!:ra uma lua de mel, com Cary Grant. _ J;. 
.l!'arol uos espiais. com !lonita Oraaville. - APA. 

PAR1u·ODUl:l - LJe cartola e ca,ças llstadas, com Mickey Rooney. APA 
· Hapaz uecidido, c<1m Ju" !!. . .t1row11. - A,1!C. · · 

PAlJLJl:ffA - Semµrc tua, com oeana.Ourmu. _ APA. 
Mullleres_ com azas, com-A1ma r.ei,,gJc. - APA. 

PAULl::ffANO - _aio ue1eza, com Ucor,;e .Murpny. _ APA. 
AVClltUra trop1c;a1, COIJl l.>elllllS. 0 'K~erc. 

PENHA - l!Jstrada <1e .t1urma, com Ohime:;_.Blck!ord. _ AMC 
r,W,11 de µ1·ata, com Julrn Mac tsrnwn - .APA. 

. .. o. e1~t_am
0
e. dt_ var~ellta, com. Lupe Velei. - APA. 

,PIIM.1'1Nl1Yü:A -:- Pa1xao oneutat, co!u Gene ricrney, ..;. R. 
. t>aga o Justo pelo peuador, con1 Kent 'l'aylol'. - APA. 

RECWHU weutroJ - <.,,\ucm 1·1 pur ufümo, com Lucile l3all. _ A. 
· Homcus 11e1:01cos, com John Mac J:S1·own. - AMC. · 
RECitt;I U \i..aJJaJ - Mmna secretal'la b1·asile1ra, com Carmem ~Uranda. Ar A. 

Sete dias Ut; llceuça, com Victor Mature. - R.'-
REX· - .kenu11c1a ue amor, com L11Je1·,aa La.marque. _ APA. 

Clarão no 11u1·1~011,e, c~.n l''rect IY.1.ac Munay, - R. 
Han1ue1ro do volga, com Pierre lilancnard. - R. 

JUALl'U - Tarzan comra o mumtu. com-Jo,rnny Weissmuler. -·..1;, 
carnava, oa vida, com Jonn \'\layue. - IJ. 

ROIAL - O ~rem _do diabo, com Vau .aeum. _ A/l!C. 
Missão :;~cre,a na vmna, com Eucn Drew. -· Al'A. 

RO.SARlU .-- J:'arn, semµre e_ um dia, com MerJe Ollerou. _ APA. 
ROX.l - A jogaaura, com Ueorge .úre11t. - R. 

seu umcu amor, com Auan J3axter ..... Al'A. 
SAZ.ffA L'JJl.,lLJA - u trem uo alabo. com Van Hcflin. _ AMC. 

Era llllla · !Lia lle mel, com IJary Q1·a,1t. - ll. 
SAN·i·a IJJJLENA - Cs!U11s1 casadob, com Jeanne !•ra.sy. _ R. 

o nomem que se !,lerdeu, com .1:1ua11 !>,!leme. - R. 
sAo JJl!:N'l u - Sensa~ao uc t'al'ls, coin · uameilc· Darricux. AP 4.. 

oua:; ~cmanab ue tJrnzc1, uvm Bing Crosby. - A. 
sAo 1.,AJJJ AiVU - ::.ereuaLa azu1, com u1e11 rv1ulle1·. - R. 
. o innào _<10 falcao, com ueorge Sancters. - APA, 
.sAO Gt:;.UA.1.lJIJ - . u JJ01lc1a1 <1esconheojdo, com CantinflaJ, _ r,, 

A canção do nulagn,, com José Mojica. - R . · 
SÃO 1,uu, - J.uilmgos dos malfe1to1·es, com D1ck l"oran. - AlifC, 

.. Ditmha dengosa, com Kay .lianls. - A. 1 

SÃO l'AULO - J.Juas sema.ua8 de prazer, com Blng Crosby. - A, 
... Espia fascm11ctoi-a, com Bu.lll Kar,ol. - :1.MC. . · 

SÃO JJJ;DRO - seuação de Marroco~, com Bi11g. Crosby. - AP..t 
Coríl,çôes enammados, cum Wi!Jiam Holdc11 - 4MO. 

UNIVEI,SO - E a vida co11tmua, com Ronald Colman. - APA. 
Vi11gado1 mascarado, com .mu .liolt. - AMC. 

TEATROS 

BOA VISTA - Companhia Palmetim. - R. 
CASINO ANTARTICA - Compauhla Jaime Costa. - M. 
SANT'ANA - Çompanhia Walter Pinto. - M. 

EXl'LICA'ÇôES DAS COT.1.ÇõES 

A. ACEITAVEL - Filme que -pode ser visto por todos, embora sem pro-
veito mornl. 

B. - BúM - t,Ume que pode ser visto por todos c11m proveito mornl. 
B.P.A. - BOM PARA ADULTOS·- Filme que pode ser visto com proveito 

moral tão somente por adultos. · 
A.,'ft,C. "'."" ACEl'.lAVEL MENUS PARA C.:RlANÇAS - Filme que pelo- enredo 

ou cenas pode impressi<,nar o publi<;o infantil. 
.A.P.A. - ACE1'1AVEL PARA ADULTOS - F'ilme que pode ser visto tão 

somente por adultos ,embora sem proveito moral. 
R. -, l'tESTRl'l'O - l''1lme que pelo emcdo ou cenas deve ser estritamente 

r<!servado a pessoas de souda formação moral e religiosa. ' 
D. - DESACONSELHAU<..i - Filme que pela grave lnconvcnlencia do enredo 

ou cenas,' deve ser evitado por qualquer publico. 
" M. - MAU -- 1"llme p1·ejudiclal para qualquer publico. 

.NOTA: - E importante que o espectador não se contente com a simples cota• 
ção ·do filme ou do peça de teatro, mas que procure ·conhecer pelo 
menos alguns detalhes da cl'itlca •. Isto Justificará. uma. cotação quê 
aflm1ac:a sem nenhum comenta1·io poderá parecer. injusta; e so
bretudo. com a leitura de· uma a11alisc que põe em relevo os ele
mentos bons e maus do fil~1e. o espectador pouco a pouco, educará 
6Ua conclencia. e aprenderá. a julgar por si mesmo os outros filmes . 
que lhe forem apresentados. 
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LEGIONARIO 

Notícias dos ·Estados 
PAR A' 

,·1GAUIO CAPl'rULAll no Ancr,;. 
1 IJI:Sl'ADO 

BELE~l. (ASAPRf:;Si:H - Mons. Ar
gemlro Pantoja acaua ele ser eleito 
Vig-arlo Capitular <lo Arcebispado. A~
sim, ·poL· 1nats tuna ,·eZ. Vê .. Se Mons. 
PantoJa á frente' elos destinos da. Ar
quidiocese eh, Belem .. A . eleição teve 
lug-ar na Sala do& PoÍ1t1ficais. ~om a 
]lt'escn~a <lo todos os mel1lbl'Os do Ga~ 
))ido ~Ietro1Joli lano. · 

<.;OlU Ui\ ICA ç.u,;s ·1·r,;1,i;;(; 11Ar'1C.\.S 
l:\''l'!•atl\ACl0:-1 Al~ 

. DôLJ;;l\I. tASI\PHESSJ - Já se 
acham inslalaflo.s. uestà capitaI 1 os· 
ê((U!Pamentos 1Jara ·<'011111111<:açíio c~ottt 
todas as ua~ões amigas do Brasil. 1Jor 
meio da telegrafia e telefonlit. Dentro 
cm breve· serã.o Instalados os servi,~os 
telefonicos que norâo B"elem ~~111 co
municação com o rsto do pafs. 

G OI A" S 
Al:Jll,l\TO P.\UA O FIJ.'\'(;10.'\'A• 

l,ISJIO 
COIAXIA. L\>iAPl':t<;SS) - O t>r

gão oficial do lS:stadc> pulllica um <le
creto lei elo Governo. estabelecendo o 
quadro unlco e o reajustamento <le 
vencimentos para os funcionarios ,;j .. 

vis do !';stallo. De acordo com as no· 
Yas talJelas, de ve11ci1ncntos os funei0-
na1·ios civis tiveram u1n atiinento c;e 
CrS ·100,00. se1n éxceção de cargo ou 
func,:ão. 

CIIU\'1\8 AFI~AL: 
GOIAXIA, (ASAPHESS) - Come,:n.• 

ram a cair em todo o Esta.elo- :ibun .. 
dantes chuvas apús ·quasl 6 1ueses lle 
~eca. J. • • 

Os agTicultorcs, se mostran1 c:on
fiantes ( nos resultados <1ue· poderão 
oferect:r as sa.fras futuras, As pre-,;i .. 
sües ela prorlução agriçola para o qno 
de JDH são auspklosas <.levl_do r,s 
ag·u,ts. 

O AllAG UAI.\ Sl~ll.\ ABEil'l'O AO 
'l'UIUSMO 

Gül.\NL\, {ASAPJ\J,;SS) _ A 111u
nicipaliUa.de de Uoiaz e:stá estudaJ.ldO 
as medidas neccssaria.S,....para que o rio 
Ara1::,uuia seja aberto aos turistas lJra
.aileiros. que poderão percorrer toda a 
sua faixa, ató a ilha do Danannl, 

ALAGOAS 
O l'llOUl,Ell.\ DOS 'l'HA~l<POll'fJ•:S 

M.\CEló, . {ASAPl.lsSS) - A Im
prensa toeal 11ubllca uma expo·!'lção 
do eoronel Inacio de l'reitas ftolim, 
t·e1uese11tantc~ d.o conHLlldaúte oia 7.a 
l~rgiào i\1 llilar. Hda. na sessfto da Co-
missâo l~stadual rl,t Bata rha da Pro
dução, lJel)ois dü eStu<1.::1r as partlcnla
ricladcs referentes :t Alag·oas, a·/ ·rés
lJCilo de todos os problemas <lo tr.rns
))Ol'hiS e IJl'Oduçà.o, a cx1>osiçãn sugere 
uma serie de provlcle11clas ao ér13sj .. 
dente da.· Comissão Central da ,:!an1-
p!nha e ao g;overno d_() E~tado. besta ... 
cam-se - as seguintes ,.,ntre as suge~
tües f~itas: intcnstf1caGrio do tra~eg·o 
do::; tr~11~ -na "Ureat \Vestern":··01·~·a
niza..çào de cornlJojos militares ,c()m 
11w..ior tohelagem- .mercante para· o t:;S .. 
coamcnto da produção alagoana 11esti
nada ao sul do oaís; melhora da rede 
rodoviaria e e:;timulo 1n~ra a constru .. 
~ão e itlfUisk;ào de Uart·a~as 3 outr,ts 
tJeque-nas '='n;b;tl'caç;ôe~ 1le calJota1n~m. 
A mes11lu 1..•xposiçào apeÍa para a 'ne ... 
cússilla.de da intensifica~;â.o da C"a111-
panha. das "'horta~ da Vitoria.:',· yj. 
saneio o aproveitanlento· <las areas de 
terrenos pertencentes ás escolas e en1 .. 
pre~a:s indu::;t"riais e comerciais da ci-
dade. ' 

:lllN.\ 1-'LU'l'Ui\N'l'É 
1\J.\Cl~lt.\ (ASi\PHl~SSJ -..i se·gundo 

noticias l'heg-adas de !IJarag·og:i, deu á 
praia daquele muuiclpio, no· ,lia JS, 
grande mina f.lutuante. Acrec1ita .. ::;o 
<-lU 1~ a ·111e:sm·a peso cerca de 900 quilos. 

Na d:-i: ~e sabe a respeito ela. naciona. .. 
lidacle da 111esmrt'. 

llO~IAHL\.. 
l\L\Clsló, (ASAPlt[,;SS) - O pár""º 

da. - lgT1t ja elas Gra<.:as. nesta cap i t ai, 
convocou o;s fieis da sua IJRroquia, pa .. 
ra uma romaria até o trapiche da bar
ra, onde s" a·cha a 1mag:em .de São se .. 
LJast ião. A roma ria re~ lizar•se-á.-, cm 
desagravo pelas ofen8as ao Surnó i,..:>on
tifice, 'virtualmente prisioneiro (]~s 
nazistas, üs Jieis, por essa Ocasião, cr ... 
guer~o suas JH'eces ·em- faVor da l}az, 
da I i herdade, da g I o ria da lgTeJa e elo 
Papa. 

CEAR-A' 

ria enormenle a nevagação e possll>i
lltal'ia o aumento do numero de · ·,la
gens ~no inverno. Ale111 disso, aumen• 
la ria o escoamento <la Proc1ução e tta
rla rnarge1n a u111 1nelhor abastecimen
to das sonas mais afastadas, contrl
uuindo ainda pai';,. solucionar o pro-
1.>lema da praticus·em, que preocupa 
atuaJ mente as autoridades, pois flS 

na.vlos1. com o rio livre, poderian1 nA
vegar ent co'1nboio. utilizando at>enas 
um prallco na capltanea, Os outros se
riR-m conduzidos apena$ ·por n1arujos 
de lerr~e, com a metJ.ma segurança. 
AflUAllDADJ\ A NtHIJ~,\ÇIIO 110 ,:o-

V •~n;o. Al>Oll uo ·n:n li l'l'ORIO uo 
. GUAl'Olll': 

ll!ANAUS, <AS.\PHESS) Está 
. sendo aguanlada a nomeação do 11a

jor ··A.luizio Ferreira, para govC>:rn·1•]t')r 
do 'l'erritorio do Guaporé. Divulgit-se 
nesta. capit.a·I"' que aquele militar <~on· 
,·idttrá o ellg-enheiro ,Joaquim <le Arau .. 

'jo,. Lima,_ o cap'itão Milton de C\t.rvalho 
Queiro~ e o engenheiro Vilar F'iuza de 

·Catnal'a ·rara prefeito ela capital, co
. mandante da, Força Policial e assis-

tente-tecnico, re::;pectivamen le. 

MINAS GERAIS 
CO~IA.'\'UO Di\ Ji'OilÇA l'UBJ,IC,\ 
BELO, uoluzo:-:TJ,;, <ASAPP.EBS) 

- Xa presen{~a dos representantes" elo 
Governo e altas -autnridaclcs civis e 
militares, tornou posse do· cargo <.~o 
con,a.mlante ~eral da. For~a. Polic.ial 
_elo Esta.do, o cel. Vicente 'forres Ju
nior. 

1"0\'0 ~IOIH:LO DE PLA~AIJOR 
, DEJ.,ü HORIZOX'l'g, (AS.\PR!l:i;S) 
.o· a.ereo . 1noclelista Teodorico Pi?'es 
µrojetou e c_onstruj.u, en1 13arbncena, 
o J~lanador .ºIcaro", tipo treinam,)nto, 

__ tenllo os testes ·a que foi submethlo 
logrado ál,soluto êxito. 
I~COllPOllAÇAO DI•: ASPIIl.\.N'l't,:S 

A ·0101c1A1s 
, cr;JoiLO I·I,ÓI.UZüt,;TJ<:. ( AS,\PRE:SS) 
,- _O Comando da._ Q\titrta ltegião l\li
.litar fez cliVÚ!g-ar extensa lista de ,1'S• 

pirallfes a oflcia.is ·da. reserva aas i,r
mas de Infaµtaria, C.àvalaria e Arti
lharia, a.· &erem incorpor'ados .ã.5 unidc.t
dcs do Exerci lo sediadas neste E;sta.lo. 

ESTADO DO RIO 
X.\Gl•'Il.\GIO Dl•J CAllGUElfl.O 

NACIONAi, 

NITEl10I, (ASAf'nl;)SS) - Acossa- . 
d.o 'por viole11to . temporal, . ~ubmer-
giu, di~ 18, cerc.;:1. de quln~e horas e· a 
vinte tnilhns dil costa de Cabo Ji'rio, o· 
car~·ueiro na-vional 11.Norte ", que pro-

1~c-edia de· Vitoria ·e se dcstina'.va ao H.io, 
:levando a. borc10·- preci·oso carregamP-n
to, A tripulação_ sah'.ou-se ern halc~i
raa, ten<]o vagaclo varias horas s-o:H·e 
o ma·r em luta contra 'as ondàs (-rnfu
l'éciclas. DeµOià-. de <1esembarcarcm 110 

]ugar <lénomit'ladó Rio OOs ·Ostras, pl'o
xiri1o Aquela citln.Uc. os tripulantC'S 
sêguiram .. p'at'a a capital da RepulJliea.. 
Os prcjui~os são ca-Iculados en1 três 
milhões .. tle ._cru~eiros. 

PRÓDVÇ&O FLUMIXEXSE 
l'J'AGUAI,. (ASAPllU:SS) - .Durante 

os- ·ultimo$ ·oito i1,ef)es, ttag·ua{ ~xpor
tou para o mercado carioca, por- se.r 
o niunic:ipio numi11ense mais proxirno 
da capital da Republica, 60.::iJ S met:.rO$ 
cul)ico·s de h~nha 1;1 UJS.3,)2 sacos ele 
car,·ão. No municipio, e~istem tam
bem grando lavouras.de frutas e ho1·
taliças, · sobre as quais a Prefelt,1.-a 
não cohi'a uenll um lmr,osto ou taxH. 
A s:tfra de tomates nflste ano atinr.;-i dt. 
ele ,f:; a 50.000 caixas, pesando ca,la 
Uhrn, 28 a 30 quiJos. 

UllBANIZAÇ.'\O D~J CAIIO 1•'11.10 
ÇAllO 1':JUO, (ASAPr:f_;SS) .~ lmc · 

po,.-ta:nte .. fli·nía ·rru1\\inên·se esti Ülti-
1nanclo os ·estudos relativos ao r,la
no ,1e urbaniza.c:;ão rlesta velha e his .. 
tórÍ<•a- cid:ule brasileira. A cidade, --~f!

v;undo esse traha.Iho, será. 111orler1ii·~:1.
dn. conserva'n<lo~se, no entanto.- tudo o, 
que recorda o velho Cabo li'rio colo• 
11 iu.1 e pitot·eseo, 

.B A I' A 
rE.'\'S.\O A ~,~TA n1,: 'l'EIXEIIIA. 

DE 1-'lU:I'l'AS 

SALVADOI:, (A8APli'S5S) - O Con• 
sei ho Adtninistrativo, reunido, ·t.p:·o
,·ou o lll'O]elo de decreto-lei da [nte;-. 
ventoria·Fedentl, conCed<'nclo uma oen
são <lo Cr$ 400,00 mdsãis. a d. "1ai-ia 
.Aug·usta Teixeira de F1:eita.s. neta 
do gTande jurista brasileiro, Dr. Tei
xeira ele Freitas. 
Slill'l'O ui,; ~n:_:nxG;\•J'E eEilEBilO-

No\·o COi\"SUI, AUt,:n.lCA.'\'0 • gsPU\H.H, . 
vor:'l'ALJ,;7,A, (.\SAPRl!:SS) -- Che- SALVADOr:, (AS.\PI:ESS) - r:111 

gnu a esta capital o sr. Valter llof. forte surto de mlningitc cerebro-espi-
t'mann, novn cou:sul do:;s 1;;stac.los l)ni• nhal Ct:ltá. grassando nos 111unicipios 
dos neste l~sta1lo. o qual foi recelJh.lo de Jequié, Itrussú e Maracá, já_ ten-
tJela;: alta~ autoridades locais. ... do sido registrados numerosos· r:as:-,~ 

õua po~:se dar-se-â em fuluro~ 1>roxi- fatais, especialmente na 1ocalichHlo dé-
mo. nominada Baela. A Saucle Publiea es' .. 
l'L.l,}l'l'l,AI>O A U~n;N'l'O DO ,I'llEÇO tá empenhada cm delJelar tiio. terri;d 

IJO L1':l'l'l: mal. 
I•'OR'l'ALl~ZA, <ASA'PRE8S) "- A 

As:sociaç;it.o dos Cria.dores de G;nlo de 
l•'ortaleza .. apresentou á Comiss'1o :'111· 
nicipaJ de l're\;os. · um· memorial ~oli· 
cilantlo o at11nento de 50 centavos 110 

litro do leite, que passará· a sei· vc1Hli· 
do nesta capital, a Cr$ 1,80, 

JO.-\Zl,;UlO ttUl·at ÇO:-IS_Ell Vi\ll O 
SEU NO~IN 

B'OUTALE<!:A, {ASAP.RI~SS) - O 
prefeito elo Município cJe Joazelro e11• 
viou unl oficio ao Departamento de 
Bstati~tica1 comunicando-lhe que o po-
vo daquele munlcipio deseja con·,cr• 
var o seu nome. Caso Isto não seja. 
possivél pede para o 1nesmo a denomi
na~ão llc, Clccropolis ou Cariri. 

AMAZONAS 
A NAV~GAÇ~O NO AMAZO~~S 
ll!AN/1-US, (ASAPHWSS) - O co

mandante l•'ranclsco Aug-usto· Pereir,~ 
acaba. de faz;er i1nportan lissiJuas revc
Ja~ues s<1bre· o problema da naver;·a
çà.o o· tr-ansporte no alto An1azona~. 
O comandante viaja nesse rio ha 111ai» 
de 3 O anos e conhece perfeitamente as 
dificuldades ([Ue embaraçam .O curso 
elas ernblircaçues, que no Inverno ~ó 
alcançam determinadas regieíes. 

Diz o velho marinheiro que um MI'· 

viço de limpesa perlodica no grande 
rio, promovendo a retirada. de 1iaus, 
caplnzais e outros destroços que >ltra• 
palham a marclla do navio, facilita-

. RIO GRANDE DO NORTE 
CO~TllA OS A 'l'l~:\'l'ADOS l\' AZIS'l'As' 

N.\TAL, (ASAPnESS) - O Bispo 
diocesano D. , ~-tarcolino Dantas ve1n 
recebendo ,·ivas provas de Solidarle,-1;r• 
de em virtude da situação atual clc 
S, S. o Papa. 

Por ocasião <la cerimonia catúli-::a 
realizada em f1·ente á n1atriz de ~ão 
Pedro, foi o. Bispo aclamado vor enOr .. 
111e 111uliidão. tendo S. Hev111a,, ne~sa 
ocasião,· feito vibrante discurso con
denando o atentado nazista. 

RI O G R A ·g D E D O S U L 
A GllE\'E ·DOS ML'.'iElUOS 

PORTO ALimH.E, .(ASAPRESS) 
Com a publicação do decreto que ro• 
loca os dissi!l.ios coletivos de traba
lho sob a alc;;acla direta do ~Iinlsterio 
do 'l'rabalho durante a vigencla elo 
estado de s:uet-ra, foi suspenso 9.uto
n1aticárnentC o dissidio -d.os .\nineii;,.)S 
riograndenses. 
NOJJEJ\Ç/il~S . I,; DE~IISSOES N,\O 

ACE11'AS P.NLO NOVO IN'l'Eit• 
, Vl!~'N'l'Olt 

POUTO ALEGRE, . (ASAPRESS) · -
O cel. Dornelles, Interventor ·federal 
neste Etado, não. ace!tóu o peclido de 
demissão formulado pelos senhores 
Dario Brossarcl, e Edmar I{ruel. clire-

tores do Insll,tuto Sul-Rlograndense de 
~;unes. be1n como os pedidos de ex-., ... 
neração de Geraldo Snell mlho, Ma
no v Atalde, dr. Gaspar Ulhôa, dr. Br-
11.!Sto Primío· Beck e Raul Bas.ti.t.n, 
membros do Conselho· Consultl vo do 
rnferido lnstltuto. 

O Interve11tor Federal assinou um 
decreto n·omeando · .para o cargo c1e 
reitor qa Unh'.e1·sldac!é, na. vaga do 
1'1'Dfessor l~dg·ard· Schnelder, o profos
sor Antonio Saint Pa.stous de 1',reH.as, 
ex-diretor da F'aculdade de Medícha. 

O professor .Edgard Schnei<J-er .vol
têl t·ã. a. reg·er a cadeira de Ciencia clus 
.b'inança~, rla Faculdade d~ Direito . 

O Interventor mante\·e no cargo <1e 
diretor g"ral do Departan1ento fj:sta
duaJ <fo lmpreusa e Propaganda, o 
jornalista. Manoellto Dornellas ,1ue 
lmvia · apresentado pedido de exo,10-
ra.t;ào. · 

Ml.'\'IS'l'Ito D.\ AGRICUL'l'GUA DA 
. . AltGt,;X'l'INA 

lI11UGUA!AN.\, (ASAPRESS) _ O 
Embaixador Rodrigues- Alves comu
nicou oficialmente á Prefeitura local 
que dia dois do mês de outubro 1>1·"
ximo ,·indouro chegará a esta cidade 
o g·c,ncraJ Ma.s011. Ministro da Agric,11-
tura. dá Argentina· e mata·· três mê.n
bros ele seu Gabinete, a.fim de assislir 
á inauguração da Exposic;ão Comemo
ra.ti.va do centenario de Uruguaia\1a. 

E S P. 1 R I T O S A N T O 
111-;nsAo DA DIVUJ,\O AD~lINISTRA

'l'IV A DO ES'l'ADO 

VI'l'OhlA, (11.SA~RESS) - O lnler
vontor Santos Neves no111eoti: o en~e
nheiro Cicero Morais pira; em colabo
ração' com o Departamento das J\lu· 
nicipallda.des, integrar a co.111issão de 
revisão quinquenal õa Divisão Admi
nistrativa do Estado, de que trata a 
rcsoluçilo elo Conselho .Nacional de 
Geografia. · 

SANTA CATARINA 
l•'Al,t;cuu,NTO 

VLOIUAXOPOLIS, (ASAPRESS) 
Faleceu nesta capital o desembar;,;a. 
clor Gil Gosta, do Tribunal de Ap~la· 
çáo. · O extinto era veterano ·jorna.l is• 
ta, foi diretor do· desaparecido diário 
"A Pátria". Exerceu os cargos 6e 
chefe de Polkla, juiz, professor da l•a. 
cuida ele ele· Direito e ofi\.:la L de gablne• 
te do governo 1~ell1ie Smith. 

PARAIBA 
n~;pn.1,:sEiSTARA A PARAIB,\ 

JOÃO PES8OA, (ASAPRESS) - O 
go,·erno de6ignou o sr. Luciano i\lo• 
rais, diretor elos Serviços· r.Icdicos ele 
Psif[Uiatria a represerltar a Paraiba 11a 
reuni,10. · da· Sociedade de Neurolog'.a, 
Psiquiatria e Higiene Mental, a reali• 
zar-se em i\alal no proximo dia 12 
'de outubro. 

PERNAMBUCO 
rnmm l!DI RECIFE UM Ci\PITAO 

l>t,J SUBMAilINO EIXIS'rA. 

- IUcCIFE,. (ASAPRESS) - Acl.1a•se 
detido, nesta capital, pelas Jort;as 

.norte-a111ericanas o famoso capitão <io 
submat:ino ale1não que1 afundou o vor
ta. .. aviões "Ark.J-toial ','. '!'rata-se cio 

.c:i,pilr' .. o Guggenherg,· que teve O beu 
sul>mersivei afundado por um avi-lo 
nort0~arnericano, e-que e$:tâ. inté1'11..J.do 
no Hospital Norte-Americano. •lesta 
,,ida.de. 6 submarino, depois de ler si
elo atingido pelo avião amet"i,cano. 
afundou rapidamente. A tripula.-::ão, 

· que era composta de cerca de \linte 
homens, salvou-se, parte em oot,es 
s:tl\'~t-vi<las, entre eles· o seu -zom::n
(la.nte;· Os <le1nais foram devorados 1,,Ór 
tuilarôcs. , 

ni,:crn·1:;, (AS.\PRESS) - o ,•apl
tão Gugg-enlJerg encontrá·se preso ;._o 
leilo de uu1 hospital, achando-se ·l.Jt:'!111 

dispQsto e quase restabelecido dhs fe
rimentos que recebeu.: Não se ca:u-;a 
de pedir a presença junto a.o seu leito, 
~o aviador .q_ue bombardeou s~u sub
marino." Quer·. ele conhecer pessoal-

.1nentt o heroi e cumprhnenta-lo pela 
façanha. Co~tuma dizer, referindo-se 

-aos pilotos das forças aereas norte
americanas: 11 Nunca· vf. tanta corag·.:"111 
e tanto despreend11nento pela \'id.1 .• 
Apesar de mortífero fol!:;O antiareo Ce 
nossas -peças o rap;i~ ·n1.ergulhou (·0111 

o seu aparelho a uma altura mjni'..11n. 
e lançou sol)re nós suas bombas, ne 
1:i metros de altura apenas. 'ti uma 
audacia admiraveJ. Cot.n homens c-0-
1110 est0 ·piloto conquista-Se o mundo" • 

PAR ANA' 
N'ovA RODOVIA 

CUI:ITIBA, (ASAPRESS) - - coii'; 
forme tivemos oportunldarle de anun• 
ciar foi Inaugurada a estra.da. que li· 
g·a Ponla Grossa a Iml>ituva, - numa 
distancia de sessenta quilometras. 
.Trata·se de uma estrada de prim,3ira 
on:lem, coiuo nove metros ele 1afg:11·a 
e ramna de 6 por cento, tendo ao s~u 
lado. em toda. a extensão, uma estra
da l)a ra carrocas, com seis n1etros de 
largura. Nesse trecho foram construi .. 
elas pontes, destacando·-se a· dÔ rtO 'J'i .. 
l>ag·f. com 128 metros ele extensão, to
da construida em cimento . artnado, 
sendo o seu custo de 600.000. cruzejros. 

AI IJL'l'IMA OXDA DE FUJO 
CU!U'l'!BA, (ASAPRESS) - Segun• 

do noticias· p·rocedentes do norte do" 
Estado, a geada que assolou. ó sul <'o 
pa_fs, ~liàs atraz, provocou gliande p!'e
julzo nos cafcsais .paranaenses. ,,nl
culanclo-se que· a safra deste an:o ~o
fra uma redução de oitenta a cem mil 
saca$. 
I,;.\:OXERADO i\ PEDIDO O. SEC,Ut,;. 

'l'AfllO DA I•AZJ,J1"DA 
CURITIBA, (ASAPRESS) ·- O In• 

terventor I•'edetal, sr. Manuel Ribas, 
assinou dQcreto exr.;1erando a pedlào o 
.sr. João OJl_veira b~·anco, do cargo de 
secretario da· Fazenda, Industria e 
Oo1nercio. 

UÉSAS'l'RE NA VIA l"J<:àtnEA 
CUltl'l'lBA•PAltANAGUA 

CURI'l'IBA, (ASAPRESS) - Aproxl• 
maciamente á.s 5 horas da madrugada. 
de 24 ocorreu na Estrada de l!'er~o 
Faranaguá, na Serra cio :Mar, proxinH) 
da ~s~aç~o "Véu da Noiva", um desas-
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dade de ~11ruu,cl11 e l1dontolo!(l10. de 
São Paulo - Clt urgtãn Uent1su1 d1-
plomttdu <'m IB lf - 11,~ -o .. unwta do 
1.teeu !Jor,.cno ,de Jeaue - lh1>eol11l1• 
dadee, 1:'1vots, Corõas, l"onte11. Oellln· 
duras ao,itllmre .. s e ee1n qt,•t.Rda• pai"· 
tlnR ,- Cnns11lta1 dAS U · a.1 U e das 
JS ê.a .19 hnr&a - Cnhs.: R OlreftA 64 
- a.o Rnd~r. ,,..,,., 1-1À - nea.: Al, 
Ba~ão de l?Jraelcaba, ,st _ São Paulo 

Dr. Uezende !•'ilho' 
Cone.: l:t. ·iseriadnr ~·e11n. 805, 7.o 
aod11r - rei.: ~-0889 - Uae 16 

ll• t R nnrue. · 
Res.: Avenl<1• t>r ArnAldo, a-111 

- _:rei,, o ,J92& - .• 

- 7 _,, 

-------- ,------s 

· De palha em palhc. 
t 1. E C O N S T R OI . O SE V N 1 N H fJ 

lmlt• • táblo u.emple da NalUr••• • ,, deJ:111> 
tlt•odo •u•••rn•nt• am• pareei• ndalma e•da 
mi•,. eom deeid'e • ~natAnf!lla,. • tortl'lar4 eom. 
,egur•nç• para ti ou p•r• •• aeut~ etim .. rArç• 
n~m ••~rlrfdo., um pee6Ho u,te •. catranlide. v, con•trulndo desd• J• ••u future. N• Capl• 
tallu.rão o temvo , ouro. Comee• bc,J• me•ft'l• 
• ranhar tempo. eapita1l11ando sua• eeo11omi1• 

Úupetorla& e Aglncitu ,uu prlncipau cidade• do Brodt 

tre ferro,·iario de consequencias la.-
1nentaveis. 

Cm trem de carga, descendo a ser
f-'l, puxarlo pela locomotiva _365, 1:'m 
virtude das chuvas que tee111 caido 
ahunàanternente naqutla zona, a· dis
tancia de 3 quilometros dn ésta.ção 
citada, /lisparou desabaladamente, 
provocando panico entre os quo ~vta
ja,·am nele. 

Embora frelacla, a compo$lçl'to pro
jetou-sê serra abaixo, desafia·nclo cs 
esforços cio maquinista e guarda freios 
QUê tudo faziam 1>ara para.la. 

Compreendendo a perigosa situaç:io, 
o maqtfinista e un1. dos guarrla-fre1os 
af.it·aram•se ao. solO. coni.plctamente 
alucinados, tendo a cerrac:ão reinan.
te no momento, contrihuhlo unra .nln• 
da mais c1esorienta-lo$i. -Ambos.' feltr.
menté cairam n::t pequena l)lataf-or:11a 
que separa os trilhos elo enorine ,.tbis ... 
l110. 

Em dado rnon1<:mto a locorriotiva <:ue 
.Puxa. \·a o comboio" Qesligou-se õa 
composição, tendo o foguista 1 que pêr .. 
1na.nece1·a firme em seu posto, conse
guido, após aJg·umas centenas de· n1c• 
tros, fazer parar a 1ncsma. 

O restante elo _comboio, na sua ~or
rida,. desa balada, depois de percorrer 
3 quilometro.e, p1•ojetou~·se contra 11n1 
barranco, transforma.nd"o-se e111 UJil 
montão de ferros torcidos. 

Os prejuízos são grande.s, tendo fiC 
cado inutilizado todo o material 10-

dan te. 
O trem comounha~se de l;i can·•JS 

carreg-ados de madeira e outras me:i·· 
cadorias. 

,\s 7 horas da manhã partiram so• 
co1:ros da capital. havendo 2 vitimas, 
o maquiuisla e o ~::;uarda-frefos f~ri
tlos, O primeiro deles atll'esentava 2.S 
feriinenlos pelo corpo. 11~ora111 condu..
zi<ios ao Instituto de Cirurgia e ;'.te-
dicina. · 
· A primeira villma foi encontr:ula 
çomplt!ta1nente e~maga(la sob os· d(~S· 

tro~;os e a se.gu11da, tamben1 esinag-;i_ .. 
da., foi encontrada debaixo de 11111 ·non
tão de cscom l>ros, sendo diflcil a sua 
retirada. O corpo da terceira vitlma 
encontra-se dcsapt~recido, acreditan
do-se que se tenha vreCepitado no 
abismo, ou ainda esteja sob os escon1-
bros. 

Compareceram ao local do slnistt·o 
nurnei·osos runcionarios da estrada, 
tnclu.sive os chefes do trafego, via 
pel'manente e locomoção, alem de t.>n .. 

s·t:nheiros. tecnico:s e outros ope1·á.
rio~, que cstAo tratando de remo\"el' o~ 
escOm bros. 

Em consequencia, 
1 

a circulação de 
tl'eus no litoral foi suspensa. 

' 
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CONTRA (ABELLOS BRANCOS ,· 
E OUfDA 005 CABELLDS 

U~"LtJHl~I 
LER E PROPAGAR O 

•'LEGIONARIO" 
i! DEVER OE TODOS 
OS CATOLIOOS 

A Arquidiocese de Montevideu 
foi consagrada ao· santlsslmo 

Coração de Maria 
O Exm~. e Revmo. Sr. Dom An. 

tonio )faria Barbieri,. Arcebispo de 
71Iontevidéu, num 1·ecente · decreto 
dispôs solenemente sobre _a consa• 
gra~ãó da Arquidiocese de l\Iontevi• 
déu ao Sacratissimo Coração Ima• 
culado de :Maria. · · 

«Pareceu-nos duleissima obriga• 
ção, seguindo o exemplo de ínume
ros Irmãos Nossos do EpÍscopado, 
reiterar o gesto pontifieio - dccla• 

· l'Clll o Exmo Rcvmo. Dom Antonio·
consagrando t!)do:; · os fiels de.Nossa 
amada Arquidiocese ao Cora~ão 
Imaculado de Maria, '·para fazer sen. 
tit· mais profundamente na alma de 
nos;os filhos ·o significado do devo, 
to oferecimcnt-o do S11nto Padre ... » 

Salário . Fàmiliar na . Argentina 
, Os empregados da Prefeitura · ele 

Buenos Aires, foram benefieiàdos 
pelo salarfo familiar. O salarlo · é 
feito da seguinte maneira:_ os fun
eíonal'ios que recebem ménos de Cr.$ 
1.000,00, percebem mais Cdi 75,00 
por filho. leg-itimo.; ,aqueles. ,que,.rec.Ct. 
hem mais de . Cr.$ 1.000,00 e -mcti'ot 
de C,.$ 1.500,00, percebem mais Cr.$ 
50,00 por filho havido de11tro do 
matdmonio. 

_1\Iais ainda, quando os vencimen~ 
tos não forem superiores a Cr.$ 
1.500,00 gozam os _funcionarios, de 
um auxilio de Cr.$ 25,00 para co1~~ 
'pensar os .gastos do puerperio, que 
são pagos logo após a prova do uas• 
cimento de um .filho' legitimo. 

· Estas medidas, são aplicadas sem 
c1istinção de sexo, e vêm beneficiai: 
mais <lo l.100 lares modestos, eo1n 
2.275 filhos menores. Nesta no,·it -
disposição da P1•efeitt1ra po1·teuhàr 
se encontram ·algumas normas so
ciais, dadas : pelos Santos. Padre~ 
Pio X e PioXI, .qne mandàm dar ac 
operario «uma 1·emuneração que se, 
ja suficiente- para ,sua .propria sub· 
sistooeia e a de sua familiu, 

LIVROS· NOVOS 
· Re_cebemos da conceituada editor~ 

"Lar Católico" de Ju!z de Fora, Esta• 
do 'de Minas Oerals, :o fa.sciculo · n. 3 
,..., Interessante obr.a,-do Revmo. Pe. Mi
guel·· Leon ss. CC. intitulada "Autos 
_ . .1ngelicos". 

A referida obra ·é uma divulgação po• 
pular· do Santo Evangelho ein forma 

dramatica-rellglosa, co11stitu!ndo, por
tanto, uma verdadeira .novidade -neste 

terreno. 
O 3.o fai;clculo que recebemos consta: 

dos seguintes fatos da vida de Nos..<0 Se• 
nhor Jesús Crlsto: - '.' A ·volta do Egi• 
to", "Adoração dos Rels Magos", ·"Je• 
.sus rio Templo", e as": .,1a."l de Caná", 
custando Cr.S 4,00. 

j NOTICIAS DO INTERIOR 1 

CACHOEIRA 
DÜ.JI J ADIE CAMARA - De 

Yiagcrn para a capitaL da Repu
blica, passou por esta cidade .o· no
"·º metropolita do Rio de ,J~11eiro. 
D. ,Jaime de Barros Camara, que 
passou acompanhado pelo Exnw Sr. 
Bispo Diocesano, foi grandémente 
ovacionado pela mul~dão que se 
aglomerava na estação da E. E'. C. B., 
sendo saudado ues~a ocasião pr.lo sr. 
Prefeito municipal. 

Srl.a Excia .. após ligeiras. palavras 
de agradecirri-i,nto, ·deu a sua benção 
aos presentes. 

D . .TOS.ii: GASPAR - A popuia
c:ão desta. ciclarll" recebeu com pro
funda consternação a infausta no
ticia do falecimento inesperado do 
querido Arcehispo D. Josó Gaspa1· 
de Afonseea e Silva. 

· A Congregação l\Iariaua desta ci
dªd~ telegrafo.u /iQ EJ;mo, ~ P,evmQ, 

Cabido !IÍetropoÜtano apresentando 
condolencias e cientificando que 
mandaria sufragar a· alma. do· seu 
saudoso prelado. 

MUDANÇA DE NO.il!E Pai 
determinação das Exmas Autorida, 
des, b1·evemente esta cidade receberá 
nova denominação. 

,Isso seria motivado pela confit• 
são causada com. a existcncia de 
muitas outras cidades com o mesma' 
nome, eritre as quais uma 110 Estado 
da Bafa e outra nó Rio Grande do 
Sul. 

Foi organizada umà eleição para 
a escolha do nome_, sendo aprese11-

. tados rnrios. nomes entre os quais 
STATIGUA, cujo significado agua 
que corre branca. sobre a. pedra,, 
muito diz com o atuál e V ALP A· 
RAíBA, são os mais cotados. 

A apuração do nome :vitoriosq 
s_erª' !ejg,.gi~ 2-ª t_qtµ)iQ.; · · · 
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ULTRAPASSADO O DNIEPER PELAS TROPAS RUSSAS, 
Avan~am na Ressia Branca A travessia verificou-se em Kiev e 
Esmolensk - Aproximam-se os russos de Kiev -- 5 colunas sobre Smo•. 
lensk - Retiradas as tropas não alemãs das frentes- toeal1dades ocupadas 

MOSCOU, 25; (Reutcrs). - P1·0:;scgue 
b avanço das forças russas que atraves
&>,ram o rio Dniepper ·. e cons()lidaram 
uma cabeça de ponte na margem op<lsta. 

MOSCOU, 25 (Reute:rs) _:_ As forças 
n1i;.;as, que cruzaram .. o Dhiepper, perto 
de Pridnieperpokaya, c~tão roe espalhan
do em forma de leque, na região a oes
te do 1·io, segundo as ultimas informa
çóea, 

Nota Internacional 

NA RUSSIA BRANCA 

MOSCOU, 25 (Reuters) -- A emisso
ra. de Moscou anuncia que as tropas rus
sas estão avançP.ndo pela Russia Bran• 
ca. 

PONTOS ATRAVESSAQOS 
NOVA YORK, 25 (Reuters) .:._ Se

gundo 'foi revelado pela emissora de :t-.ios
cou, a travessia do Dnieper pelas .tro• 

U_MA. SEMAN'A POLlllCl 
.,,- As noticias de ordem 
campo in te macio na!. 

Deney Sales 
política íem Bido numerosas nos ultimos tempos, no 

Após a demorada perinanencia de Churchill na lunerica do Norte, onde 
sucessivas conferencias. foram realizadas, o seu regresso a- Londres é seguido 
pela reorganização do Conselho de Ministros. 

Nos Estados ·,Unidos, após o afastamento do Sumner Welles do Depàrta• 
mento de Estado, é prevista tambem a saída de Cordell Hull, que vem se1ido 
aivo dos ataques do num~ro"sos orgãos da imprensa, sob a alegação de que· 
não tem sabido dar á politica exterior do paiz uma direção firme. 

Outro motivo que torna plausível o· seu sacrificio em favor da politica .de 
Roosevelt .é a noção. _cori·entfi de que ele não será capaz de confraternizar com 
i;eus aliados de Mósco1,1, no que o presidente parece cada vez mais interessado. 

Porém, ha que seiconsideràr a repercusão da política exterior de Roosevelt 
lla opinião publica, •• 

Esta, se está inteiramente_ a SNI lado, na guerra, parece temer as aventu1;as· 
que se lhe seguirão. 

Os republicanos, cujas tcndencias geralmente isolacionist.as motivaram sua: 
queda no -conceito da nação, assumiram outra atitude ou um novo isolacionis
mo: apoiam o presidente, e todo o esforço do país em favor da guerra, mas cada 
dia mafa acentuam sua posição prudente cm relação aos compron1issos futuras 
~~ .. •.. . . 

As ideias expostas, principah11ente por Churchill, em favor de uma, união 
maior das nações. n~ futui·o, implicando mesmo em grandes conselhos .de supér
cstados, com uma especie de suzerania, não conseguiu captar as simpatias da 
opinião publica, que teme as consequench,s à~ um compromisso assumido nesse 
sentido pelo país. · · 

Acresce que essa politica implicaria numa restrição da soberania de outras 
nações menores,. o que rião é simpatica, e parece chocar--se com as liberdades 
proclamadas como.o objetivo aliado. 

Essa nova forma do ·isolacionismo republicano ganha terreno nos Estados 
:Unidos, onde o partido tem visto o maior sucesso coroar suas lutas eleitorais. 

Assim, as pel'spectivas. da designação de um novo orientador .da política 
exterior dos .. Estados ·unidos, e dos resultados da projetadr. Conferencia de 
:Moscou, tornam a. situação cheia de numerosas possibilidades de novos rumos, 
- sujeitos aliás à decisão eleitoral, pois já começam a se sentir os efeitos da 
campanha . pi·esidencíal . do. proximo ano. 
. . Enquanto as tropas americanas continuam a lutar arduamente em Salerno, 

onde os nazistas empregain redobrados esforços para combater o avanço aliado,· 
e tiram todas as vantagens políticas da rendição da Italia, que Eisenhower não 
poude· aproveitar, são as· novidades politicas, e os palpites e opiniões sobre o 
proximo ataqµe .aliado aos Ba!kans qde enchem, ao lado das novidades· da 
frente russa, o . noticiarió dos jornais. 

Quais serão, porem,·. -e- é. o importante saber - as consequencias da supre'
macia:, implicitamente reconhecida a Stalin com a decisão _de se realizar o nóvo 
encontro dos chefes inglês e americano para ouvi-lo sobre a guerra? · 

pas ,tissa., vúmcou-~ 1i.a.s a1'ca
0

s' ile Kiev · 
e Smolc11sk. · . . .· . . .. • . 

A 16 QUILOMETRO$. DE :KIEV 
_ MOSCOU, 25 ."<Reutcrs) - · Noticia-se 

(!UZ . as. Unidades :avançadas· russas estão 
a menos de 16 quilometros ela •parte da 
cidade ·de Kiev :estabelecida;· na n1argem 
orientàl do, Onieper. ·. . .. 

i ·, O. CERCO DE SMOLE?jSK 
Moscou, 25_ (Reutern) - Cinco co

Iun~s rimsas estão avançando sobre S1110-
leru,k, da qua.Luma: ponfa 'de .lança rus• 
M já. se..encontra ;j.. s· qullometr9s. ·· 

LOCAUDADES CAPTURADAS 
MOSCOU,; 25 (Reuters) ....:. umà; infor• 

mação . 9ticlál revela que as. tropas:. rus
sas, capturaram as seguintes ·Jocalidadsls: 
Richltovillà, na região de Póltava: va- -
lispol, na·'°dircção de Kiev; 'rarichanka 
e Ka.'lilki, na. região cie ·onleperpetrovi,. 
ky, K~inovo,. na. dlrcç·ão de_ Gommel; 
E;arel!t; ,a.·norcteste de. Smolensk,. e .Ma
lachl; a ·,noroeste de Smolensk. · · : 

A. FOSSIVEL RESISTENCIA NO· 
. . · DNIEPER , . 

LONDRE~, 25 (Reutel\5) ;_ O corí·es
po_1.1dente militar -do· ''Times" opina. que 
pa.reçe haver Pouca .probàbi!!dade de qui 
os . alemães. resista.n1 .muito. teinpo na. 
area do Dníep~r; agora .que os r:.i;sos já 
crnzaram o importante rio. 
_Por sua vez, o· "I1ally-.Telegraph" in

sinua· que. provavelmente o.s alemães já 
lnlciaran1. ou vão lnic)ar' a evacuàção 
d,a. Cr!méia, em face .. da: iminente· cap-
tura., de · Melitopol- pelos russos, . · · · 

QS J>RISIONEJROS . . ALE1'1ÃES 
MOSCOU, 25 . (Reuteri;) · - MU:ltidões. 

de .. mulhers : esfonte(ldas . aguardam . os 
prisioneiros alemãs; transporta.dos da. · li
nha de frente para· Poltava, os .quais 
_n1archam entre· fila.s de . .solda.dos russos 
armados de metrnlhado1-as ppi-tatciB, pois 
as. mulheres procuram linchar os'. sdlda
dos · que incendiaram · suas. casas · antes 
de abandonarem ·a cidade. 

'A DIVISÃO AZUL DE FRANCO 
'MOSCOU, 25· (Re.ut.ers), - Entre as 

legiões ".atelites", sómente a Divisão 
Azul. ·espanhola. · encontra-se atualmen
te -na frente oriental e foi colocada: num 
setor tranquilo. . . . . 

As outra.-; legiões, como à "~lona", 
a ".Flameng~ ", · a. , "Es.candlna.va.'', a 
"Neerlandesà" · e a ·'' Dor!otlsta ", , não .. 
aparecem em· nenhuma parte. da frente, 
mesmo longe <;llis primeiras . linhas, · .. 

. .. . O COMUNICADO RUSSO 
. MOSCOU, 25. (~ureri;) - O comu

nicado · 'do·. Alto. Comándo · russo · !nfor~ 
ma. o áégufute: · ·. _.· 

"No Kuban e a· noroeste de_ Novoros• 
sisk nossài; . tropas _ . · continuaram .· sua 
ofensiva.; avançalldo oito qulloinetro:i_- e
captura.ndo · ~is .de 90 localidades ha
bitadas, Inclusive. o. centro . distrital de 
R!chitovULa. .. h!I- região . .de Poltava.: . 

Ná.. direção de Kiev nossa.s. tropas· con• 
tinuarani sua ofensiva,. captura.não ma-Is 
de 60 .lccalldàdes habitadas, Inclusive a 
cidade dé Val~pol. . . . . . . . 

Na· area de Kremenchung nossas tro• 
tias ca.pturaram m,ais' de 1oci !ocalldacles 
habitadas; · . · · · 

Na região de . Dn!epérpet1:ov.sk , ~óram 
capturadas ma.!s·.90 localidades· hé.blta~. 
das, inclusive os. centros distritais · de· 
Tarlchanká e Kasilki. . . . 

CAMISAS SOB MEDIDA E 

· . Na direção . de. Gom.mel noi;sas trepas 
continua.r.à.m iíua. oten.siva. .e avançaram 

l,, 20 · qu!loinetros, · ócupando mais -de _16 lo• 
· ca.Ildades habitad;isi 'inclusive· o <:entro 
· .. d!strltat de. Kllnovo, no ·d1strit9 .de Go• 

rodn_ià. · · · · ·. , · 
• Na. direção de smolensk nossas tro

pàs continua,ram sua .. ofeiwVa, avançá~ 
. ra1h 5 qilllometros e ocuparam . mais SEOAO DE 

ALFA.IA TA RI A 
.,. .,. 

Casimiras 
tropicais 

_\ 

e li1_1tíos 

CAPAS 
IMPERMEAVEIS 

A CONQUISTA DA CORSEGA 
PELOS JRANCESES LIVRES 

Navios nazistas afundada.s em Bastia - Murato e 
Colina- de San Stefano aband!lnados pelos nazist~s 
- Os boatos yankees sobre o Comité de Libertação 

Equipagens francesas para os navios italianos 
Dificuldades de alojamento em Argel. 

ARGEL, 2õ (Ronters} - Um com:1-
hicado fràncês rl;)''tela ·que os· alen~ns 
abandonaram Murato · o a colina e:c 
San Stefano, na ~strada Murato-J3as
ti a, na. Corsega_. . 

1 RAJD ÇO:X'l'RA. BAS'l'lA 
ARGEL, 25 (Reuters) - Notieia-rn 

oficialme·nte f.:Jue, m~1 consequência 
0dos ralcles realizados contra Basti.i, 
,rnt Corse,;a, ·roram af\mdados dois na.
vios carregado~ de máterial . de gue,r-
1·a e quatro -barcaças inimigas. 

'.1.'ItAI•'EG0 l•'J•;lUWVI.-\lU0 lN'fElt
UO!IIPÍDO 

ARGEL." ·2s· (Reut~t's)· - O traf.-.g-o 
ierroviario· no Bastia, na· Corsega, · ps.. 
ra o s,ul, estâ. lnterro111J>ido _..,. lnfo1·-
111a um commficado do_ ·Alto Com,~nJo 
·Francês. 
' AS UlVEitGE::VCJASº EX'fRE DE 
. • GAULU~·-E GlltAUB 

LO~DRES, ~5 -(lteuters) _ .:.::onsi
-dera1n-s& ox.agerados OS , r~nnores de 
,novas divergenciat-il entre Gi_raud. e de 
De Gaulle, propalados poi: fontes nor
te-a.m-a.ricanas. 
' Um despacho de· Argel salienta <Pl<, 

na Corsega, quando Giraud viu-se sau
dado -pela. mÚltidào, aos gr)tos ele 
"Viva Gh·aud", "Viva o L!bertaüor", 
"Viva o':Comíté de Avgel ", o gen<'lral 

DECL,HtA<;iil~S DO CEI,. KNOX 
Lü)IDHE:::i, e~ cneuters) - I11terro-

ga.do. c111 entrevista co1n a· ilnprensn, 
~obre a l)oss! bi liclacle do embarque de 
,,quir>ageus francesas 110s navios !ta• 
lianos, recem~capturados, o secret~t.· 
rio da Marinha. dos Estados Unhlos, 
c.:oron~l Knox, declarou: 

'':Não posso v,dlantar nhcla a respe'i .. 
lo, É posslvd, entretanto, que· ('Slla. 
~oluç:Lio seja adotaàa". 
Ull•'lGliLIJAUt,;S DOS REFUGL\DÚS 

lsíll ARGEL 
( Reuters) - Os .. civis 

que vieram ter a esla g·rande baso, 
militar aliJ(la encaram dois gra1idcls 
l)rolJl-,mas - alojamento e. aliment·;,- · 
çilo. 

Antes elos g·randes desemba1·ques· 
alia.dos, Argel, a principal . cidade· da 
Atrica do 1,orte, tinha JJJna · popula•,4o 
de cerca de 100.00() almas e foi .conâi- . 
lie·ravelmente aumentada. Att),,L10'1tf1J .. · 
te calcula~s-J Que viva em Argel cc1·
ca de meio n1ill1ào, o que repres~11ta 
u1na ascençü.o a.d111!ra V<;.l. ·· 

Embora os alimentos sejam abu·:1~ 
dar~lc~, a, aJ11ucntaçâo é ainda 0•111aior 
tormento, Existem 1>oucos lugares on. 
·de os clvls podelll se alimenta·r, i,ols 
a maio,· purto •los· restaurantes f<;J 
rc .. J uisit,tda pGlos m llitares e é'•ll•, t.r• 
tida em refoitorin de oficiais. · 

de 60 localidades . habitadas,\ inclusive 
Karelli, llquilometros a nordeste de 
Smolensk. · Nosi;aS tropas que oper~ 
a i101:oeste de smolensk ·avanÇa.ram :4 
quilometros, ocupando inàis de : 20 ,loca
lidades . habitadas; :inclusive :t,.ia,lachi.. · 
, OÍlteni, em todo;s os setimis . da fren• 

te; _destruímos 49 tanques Jnimlgos .. e 
di:frubàmos 48 · aviões alemães". 

. AS ULTIMAS , OFEBAÇõES 
MOSóOV, 25 (Reüt.ers) -. Nas fren

. tes -de. Kiev e Pnieperpetrovsk estã~ se 
efetuando pesaçlos duelo.s de artilhária, 
e1iquaii.to os: tànques e· à, !nfantàrla, rus• 
sa atai:am: e-dentro dos aneis das . de• 
fesai;; interiores daqueles b~'Jtiarteà ak
lilães, . Em ·dh'eºão de Kiev as· forças 'dq 
geilerai RokouoVsky ·eatão avatiçando_.a 
11ord~te, pelo rio ·nesn!l, -e ao. 'longo da 
ferroViÍI . · ·. Nezhin~Klev. A;, · unidades 
avatiça<la.s e$ÚÍO a menos de. )6 quilo
metros d11, parte: ·me11or_: çla --cidade, esta
belecida na margeni oriental do, Dnieper. 

Oitenta. quil~m~tros ; a suâoeste de 
Kiev, .as tro1Jas russas estão tomando po
siçõe.'l , que dominam a niargem do D11ie
per e em Dnlepei:petrovsk . os rll&'lOs estão 
rapidt.imente réduzindo_ o arco ao redor 
da. .cidade, a· párti.r. de. póntos .a nordes
te e ·sudoeste ·da. cidade: · . · . 

Un:ia coluna com· base em r!lárà!tmovo, 
13 quilometros a sudeste, apenas _pre
cisa . avanQar 6 quilometros. pará ,chegar 
IIO pónto mâiB proodíno . de Db.ieperpe
trovs)c; na . margem oriental do rio, . A 
cidade .. de· Dnieperpetrovsk · e5tá . situada 
na. marge'1) ocfctenta1. . · · . · . 

Ao· oeste e ,áo .. sul ·de .Poltáva. out1·as 
colunas. russas avançàm:, a.fim. de lan
ça'!' os alen'lães sobre o rio, ;Desprovidas 
de . toda possibilidade de_ manob~a. as 
forcas alemãs estão· recebendo· violen- • 
tos: galpes de colwta.s rapidas at_acánoos. 

No· outro exfremo· .. da. frente de' mais 
de 1.000 quilortictros afetada. pela ofen
siva · russa, .5 coluna.s . estão .. avan
ça11do sobre o grande. baluarte de Smo:. 
Jensk. Orna . ponta de lança enconti·a
sc apenas- a _8 qu!lometros da. cid(l,Cle: Na 
zona de· defesa podérosamertre fórtüica
.da· de Smcl!ensk a luta é feroz entre ale
mães e russos, e os alemães · ilesfectia111 
frequentes contra-ataques. · Os ·russos 
estão "desfàrendo as cupolas. de :a1,-o e 
os ·fortes .de' cimento armado a tiro. de 
cannão, · disparados à distanciá.· mínima·, 
enquanto os aviões esmagam a retaguar
da gfrmanica ·para· impedil; a chegada 
de reservas. · ·· . . · 
"Agóra.,uma continua corrente de _tro
pa.-;, ca:minhões, canhões e. tanques con
tinuá sua rota para o. Dnieper. 
· Os alemães estão se desloc:.nC:o na di• 

reção de° Kremencnung, havendo _algu
·ma confusão e nervosismo nos ·seus movi-· 
mentos. ·' Ccnrenas · de alemães feridoo 
que ficaram. isolados qc sua.-; ,torças es
tão vagueando pelos Bosiiucs, ·perto· de 
Poltava: · Espera~se ·que a t:ome i:,briga
rã estes · alemães · a 1·eriderem-se 0com 
m11ita brevidade .. ' 
-x6":· · 

.· c·oMBOIO. ALIADO ATACADO 
· ZURICH, 25 · ,(Reuters) - A agencia . 

·alemã. inforina ·. que sttbmarlno.s. alemiíea .. 
atacàram ferozmente um comboio que · 
.seguira para--ós Estados U1,1idos com-es-· 
colta excepcionalmente . poderosa. . . Diz. 
a a.geU:cia· que "d_urante esse 11taciue fot·am . 
afundados 12 destroieres da. esc;olta. .alia-

. da · e três outros foram tórpedeados. · 

Aniversario · da <<batâlha Ja 
· :. Inglaterra)>· 

. ·. LONi:íRES,: 25'. (Reut<lr;) . . . S!ii'â co~ 
memo1:adQ: amanhã .o terceiro.· anivhrsa- · 

. i lo· ·da .. · Bátalha. ·da. Inglaterra, devendo 
i·ealiza.r-se, numer05as solenidades. tan
_to. na. capital con\o nàs Cid'àdes p1•ovi11-· 

· eia.is. · 
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·A· ofensiva,· do v· ;_ Exercito · - Avança toda linha aliada · -- O , VIII- Exercito. prossegue seu avanço 
- o .. decru;cimo do potencial humano nazista -- Enc~ntro de generai• .aliados -....:. · Cardeais presos 
por· Kéeselririg - Os membros da familia real - o governo de MIJSSOlini ;_, A atividade d,s 

------ ·gue~rUheiros iugoslavos.:;.__________ _ __ ,., .. 
ARGEL.· 24 .. (R~ut~rs) -· À: emisso• desfeéharnm ataques .. "contra as ·r,.:,,i· · ciARDE:\IS PRESOS Emanuel e, ch€gou ha alg·uns .dias ãi 

ra locá.! ,illfhrnfou .-ê/,.ta n_oitó (tue. <is ções ale1niis situadas no tefre11Ós• de- ESTOCOLllió, 2õ ·(Reut.ers)° ,..::.. O rnà- ciclatle· de Chiasso, na fronteira: :SÍ!i,:o~. · 
ultimos ·,jespacllos , recebidos do . ,·a,lo; ao norto de Salerno": recllal Kesselrillg colo-éou.· em .. pi'i_sào italiana "'- informa a .D.N,B.,. citan<lQ 
"ffont" '-in.d_icam _qu;e · a' ofq1siva do y A AVJAÇiiO N/1:0 DF,SCANS:\. clom_lcil ia:r( so.6 a g,uaràa.dfuin cohtln- Ulll ·despaclio de · zurjch., 
:E:xeré'tfo,. Jançadà.'· nas p·rimcfras : he:- FRE:sTR D.E SALJ~RNO, 23. (R.) g-~nti'l de. soldados· alernães, 'õo!s· cttr- ESTOCOI;!IIO, 25 (neute1·s) -- -~'""'· 
ras di ·manh[:de·on!iern, está. rMÜzi1.11- -A,pincla-se. que somcllte .uma 'esr1!1a- ,leais :ciua:lr;i.bitarn Itci'ma,· sol:i·a· acusa_> · gundo a D.N.B., age11cia oficial :··a1~-
do àp'reciaVeis·. _ p~ogr1esso"s. · clrilha de .botnbardeadores_ e ca.Ga:s, .. <iUl:l cão de que. oS- n1cs·niOs-i 1i~via1n -_ rece;.. - 1nã; ·"iriforn1~ções· não c0Jifil'_1riá.da:~ 
.. A:VAN()A A,: LI-N·HAi ÂLTii.OA · ·· 01,ei·a i10 · setor ·da:·Írn.tàlha de Salerrio, biuÓ inimigos ·do nóvo regime fa.scii;ta, adiantam que o rol Vitorio Emnui;fl\).e .. 

I•'I~ENTE 'DJTI ·sALERNO; ~5 (R.} _ -c·om hase no calca11har da bota italh- republican<:>.-Infor.ma o cóÍ're.spond~n- le, em companhia ·do 11rincipe HunH 
A ·linha alià.dà'.'que·a.variça conflnu:-t·- n«, j(< det"sruiú 454 transl)ortcs ini:,ii- te do "'.L'idningeu", o q.ual-acresiNilta l;crto, ·encontram-se em. Fa.lérmo 11~ 
darneot\!,_-. corre .'í',gOra :CÍua.s!'_que ,,m gos .. e darilfi,;,oÚ ot1tros ~58.. . . . <tUe.·as prisões.f.or&.rii ·efe.tua:,fas·.após Sli:,ilia. '· . . .. 
linha ·refa, õàs 1nont'iti1\-i'à~. ào n(,rte .ie OS, PnISIONBIROS NAZJS'I'A'S . terem sid_o varejadas. as _resÍde,n.úias . A ILEGALIDADE DO Go,iERNO, 
Salerºiio, atràvés ele lllatera, pnra :Alt:1- F.~UilN'l'E DE SALERKO, 25 (R.) dos 2· '.Prcila.do,:,;. , . · ·. . IOASCISTA 
lllllra·e.d,;,f 1,ara noroeste; ·u1tra.pàss:ú,·~ · · A maioria dos prision,>i1·os feitos. r,a .· A SITUAç:t{) .EU/It0MA.. ·, . zunrcH, 25 (Reuters) - Aflrman• · 
dÓ. Bn.rl. '•· .. ·· · · . . , , ·. ·_·· ··· .:areai.cJe·.·Snlerno c1fr m_edia apresenta ZÚRICH;-. 2·5 (R_eutêrs). -- Koti~ia" do que o novo_ governo fascist'a: ita-t 

o avanço_ aliado· progridé ;0 m todos -20 nnos · <le .. i_dade, o que indica. a pe• se que a cl(lade de· Roma ·coQtlnua . tiano carece de toda legàlidacle \cons,< · 
os setór·es,''apesar'dó· togo·c1~ ll.rt!lha• nuria elo potencial humano .do Eixo, aincla -sem serviços de .gá.s· e "de ele-· tilucional, o· jornal do· Berna "Det. 
ria<'.! dê morteiros do !l) 0i111igo. .. l\lllltos· dos· presos sofrein /i.e "cho,1,1es ·t1.-icldade, tendo seus habit,q1tes. ele HundÓ", citado· pcl::Í emissora. suJ,;;a, 

;REVIRA.V0L'l'A, ElÍ ·sALER:XO nervoso$" clevidoc·a;os _bomba.rd,,ios usar· velas devido á 'falta. :de-··,i:ze·ite ~scrêve· <Jue "J\fussollúl foi ·d·epos.t<;I 
FRENTE DE:·~ALJ!:RNO, 25 (R.) contlnUós aliados ·e eles disseram -qu.e pura Jampa:,ti,,s. · pelo· gÍ'ancle conselho fascista ·e- pe'J<t·. 

·operou,se nma'. revil'_,Í,volt.á :c,ompl,:,ta ·.algÜns de séns."companheiros, acorn·c- 0 . PARADI!:llio DE illE·ilBROS DA soberan.o. Essa ação foi completa4 

na .batalha de Salerno: Os ·ateni"ã:es · re- t_idos. -ci9 mesmo mal, não resistiram, .. J•'A.J'ILIA. Ii"'AL · mente legal, inclusive · a derrubad1' 
\ ,. ~ ·do 1~egime .fãscfstah. ~ , .:· · ._.. · ,. 
tiram-S'e .. em todos os pontos: Os. hor~ súicldando-se em.pleno campo dõ bv- ZURY'H, ~s (ffoÜ:ter_·s)· ·-- .. A. n 11. · f , · · . '-' ·" Aüesce1Úa o. jornal. quo ·un't · govêl',1 · te-àllHll'ica_nos, ··já.. ,igorâ, 'dominam "s: .t>clha. ·. nha (la; ºüaua,. que cl!egCiu. ,á.. Suií;::t;· · · · · · . · · · no révoluciot1ar!o _so,ricnte · é reconhe-.1 
cleva~õe_s :e· são o·s _geqna,n,icos. que· se ENCOl\''fRO EX'.l'RF: lllO::'í'rGOJICitY vi«jou c:111· c_ompan_h1a- <l~" 'su'a,·neta,. a crno· como. ofici_al Jlcfo r_ésto 'do_-mun• 
veem 'à:cossa.do_s na. sua· retirada. >'tra- ·F, CJ.ARI-: princêza Ma·i:ia · P_ia,.: fi~~a .·<Ío .. ·_pri11ci1>e do· "quando O anterior governo· . fo! 
vé~.<lbaapfa1a,1n1_a.ie_1~:.. ~"a"'. errto-'º'_Ast· · ._ .... aMl1,~ .·· .. COM AS F()RÇAS ALIADAS EM SA- Uum·b.erfo: . . ·. : ... :· ·. ·, . . d_ eflníliva_ m __ ente· elim_111_· a_do . e_. n_ã?. dÍs,o 

a (lQ "' " e "' ., ... ,. LERNO,"':ii;ºº (Ífoute1·á'fºº...:.C:º ·o,;· gen'et-i"iis Üul,táofillla 'da sób"cràna; â sra .. con- põe de · qualquer -parcela de·. autori~ 
pelos alla;dM - iúf __ orilia.-se. aut_ orlza- Montgomery· ·. e Clark, comanda1,t,.,s dessa. CaÍvl di .Sergo_ lÓ, .· tànÍbe1n via- · · · , ·· - · J]ade". o que "tião é .o ca.So' do ·go• 
d_ame11té. · . · ·. . respectivàmenté ·do VIU e do V Ex~r· jou com-a rai11ha. até a. Sulça.· .. ,·erno do marec·hal ··.Ba(loglio":· · 

MONTGOMERY. CAPTUltOú ALT"--' cito, encorit~aram-s,, no Q.G, do gol. ES'l'OCOLl\10; 25 .(Retttérs) --·In° · · '•ntrn;s•rE ÍNY.-iDIVA ·retos 
· · ,.· MURA · · · Clàrlc; afim cte discutir os l)larios da forma à ·agenciá oflcl~.l alcrri.ã n.n.u. IllGOSI,,ivos .. . 

Q; G/. :ALIADO NO· ,NORTE . PA campànha. futm'a: que, segundo um dei,pact10· ilé· zuriél1, ZURICH, 2_5 · (l{eutel's) _ Anú.nci""'· 
AFRICA, 25 (Reuf~ts) .,.... Informa-se _Após a. reunião, o · general l\font. a éspõsa · do prlnc\pe herdeiro m,~ se que 05 patriotas s_lovenos :logra., 
que, após a,:captura de .Alta.mura,. is goi:nei-Y-- declarou: · · · llano;1-Iµmberto,· pr!nce-sa Maria. .José, ·ram i,cnefrar na cidade de. 'l'rieste • 
tropas- do general- Montgomery estão "Seguiremos ,•juntos· pela- I-talla, ."Niio encontra-se·, desde o -d!a.·9 ·elo· co1·r~n~ para .a,ju<lar, os itaUanos nas ·rufas éil!f 
se prepara\1do '-Paraj2ro~seguir em s~u sei exatamente onde. nassaremos o Na.• t<a, na- Sulça. A vrinceza. l\là.Í'ia ,1 osé, ruas con fra os aleniãés .. 
avançp.• .. , . tal,· Um correspondente çueri:i. apos-· que ·est!i. acompanha(Já pqr:.seus· filhos, Lli'l'A.S .r;:;ix 'l'ODA- 1 UGOSLA-VJA. 

· E ATA.CA· OS .:NAZISTAS tar 5 shilings em que a guerra.· -,sfa- estaria r~sldindó en-Í·.MÓntreux, .. . BERNA, 21> (Reuters) _ A1,1uncía<1. 
·ZURIC;a, 25 '(R.eutet·s) ~ .A.agencia ria. terminada. pe'lo Nata.! e eu peg,.1ei ESTO.COLl\IO, 25. (:Re:uters) . ....; . O' se que a_hita contra os ·alemães ,ÚI 

alemã· lriformo_u ·que. fo~cas' brit-aniéo.s:. a· aposta·". ·conde ·de Turim, ·primo ·do ·rél Vito_tlo amplia acsdo 'l'rie,sfo até LIÚ.blta11a; 
na antiga Iugos·1avla. · · 

AS MODIFIGACõES INTRODUZIDAS NO GABINETE BRllANICO .. 

Ao longo de extensa frén té,: os alé-t 
mãc:J são ~ obrj'iadoS ·a enfI'erit"âr ~ 

. oijoGlç1'o e a guerrUha sistematica, 
º"• itaHauos e patriota~ _serv1os .. ,'l:II 
ve::ês . lljtando !solados,. :l,s veajes: uri~ 
dos na ~ua luta comun~:- com_. as, for!i 

Nota dii: presidencia · ifo -· Conselho Os : míriistros assumirão . suas,_ fuIÍ= · 1 · 

ções' .. nà proxima, reuniao :·--- Cargos Ja ocupados. ·pelos. DOVOS• minis=:· 

, .ças ele Hitler. . 
l'ROCLAMAC:õES DA. RADIO . LIVnJ,J · 

. . , ·. ·. DA - IUGOSLA,VI.ii.. ' . · 1 
LO~DRhlS, · 2G (neut'ers) - 'l'rezeU: .. 

-.'tçs · solda.dos alemães. foram. mc,rto~ 
'(lu .. ficaram fcriei"os ·e· ·aois :.·ta.nqu_"es ·1"0 .. 
ram · d~struidos, quando· poderôsalj 
:.ormações· de tropas· alemãs tentara·ni 
penetrar nas nossas · posicõés;:· 1>:ert~ 
clEÍ 'SplÍt. ,As tentativas. nazistas: fra.i 
cu.ssara;n e as . unidades.< germanlca$ 
tiveram que'. rccúar.·e111. clh.'e\;ão a:·lm• 
·mtsl~i" e' ao ,rio Cerlne. - iü!orina.'·tirrl 
coinu11ica~o do Exercito. de Llb·erta• 
çac Iugóslayo, divulgado ._pela radi,_ 
eri}is·s~t·à .. ";úgosl:tvi_~-.·. Livi'e":' 

. ~-~r;~s ~;·O:·· regrésso ·de. Lord BeaverbróoJc.a.o-ConselÍto;· 
LÓNDI:_ttis, ,·· çn~U:ters),. '-:-,o: . .A yre• 

side.ncla: . do,'.Cói1is"i!lho:-•.de: Ministros 
fo~rieçiu.'.;a< segµhité. 1:10Ja: . : .•. . : -:. 
"S. 1\1,c- o. rêi digr\qu.se· aprovar as ."sc·
gµln.t,e,i,, ll!>l\;é\i~ôes/ ,Ló~!Í·. PÍ'.C\>S\ct,nté, .. 
do, Conselh_o RéâJ, (;. · R; Attles; llH· 
nlstro. da F:a~éndâ,· sir- ·John· Ander·- · 
son; s.ecrétàrio. de Estap.o do.s· Nego
cios, üa°s ;·>DQmlni.oS/· V:ls·aónile· · · Cram- · 
l;orne; Lo.r.d ·.do· Selo Prlyâdo, Lord' 

-.Bca,ver:b1·ook; fl)liil,sfro: de· Estádo d_os 
Ne;"oci.os: ·Estrangeiros-. (nã&; equfvale. 

· à, !1asla _dos _Ne(to~los Estí-ângeiros) 
R ... K .. J;,aw •..... ·,· · .. · ,,·, , 

o Sl'. Attleo·· continuar"á. como v!ce
pre!!ldeilte 'do governo, quando assu

_1rilr ·o 11ostó de ·Lord-presidente. do 
Cônsel1'10 ,J.Wafr_\ o·. mlnlitfo. ·da F.a· 
zenda fará . parte . ,do . gabin.eto de 
g-uorra.. -O secrétarfo, dê.: Estado d.os 
N\lgocios dos. Dominlós : ticir!i.,· o "lea.
der" governa,l)ienta,.1 · na.· Câmara.. dos 
g·uerra, 1ia, sua ·:t).i.JJ)la quàiidade. O 
Jiords e Jará. ;1,arte elo gab!.ncte; <lé 
novo mh\lstro. ·de. ·Es.tado .coàdJuval'a, 
o. secret;,,do · .de; :rn~tad<i él.qs: .t{egocios 
Estrangélrl)e,. ,Serãô .. d.J.dai;; ." a., publico .. 
posteriormente nlgunli,s· no.meaçoes 
que: ~e torriârão riecessarÍas; em vfsta 

. <la • 1,resente ~odiflcaçil'.o ministerial. · 
o sr: ,R G .. Ca,sey será .denom_lnado 

ºoficiainiénte; ,para: .o:. futu.ro: rninlstro 
de· Està.aõ: residbte no· Oriente !vi.é· 
~~ . . 
JJAU0S SOBRE· AJ,GUNS 11m11111no~ , . ºº cí:i~~)f.1,uo ·.. . . 

LO::-.'DFIJ;;S, ·25 · (Reii.ters) .:.e: Os mi• · 
nlstros brltanlcos e"fetua'rão ·.,a · tro· 

. ca de · fuii~ões . e· os · no,vos lliin\stros · 
prestarão juraniento. na próxima reu
.nião·. de ·.con$clho; éoi1yoçado .'vor s. 
l\!. ·o· rcii.' e que 0C:se.·_'espera terá Jogar 
dentro· de 1>-:iuc.os d!-as; .:_ · 

Lor/J.' Béà!vel'bro.ok,- que conta._ 64 
an~s · d.e i!l;tqe,-· volta; ao •gover\19 <1e
!lPis de_ 18 . meses,, Foi ·primeiro-mi• 
nistro- da l'ro<J.uçúo, nias.·deu _o lógar 
tto sr. Oliver .. ú:ht1eton, em 'março .ele 
1942, depois· de um .mê!l ... l•'ol: entíl.o" aos· 
J.Ostàdos . (Jnidos. ·1,ài'a trabalhar.· sob 
a· direção de .. :Lyttléton, na: dil·eç;ãó ge

. ral l}a. tn~rifa ·_de. reunir tod6s os. re
cursos., 4iis. na(,Ões, unidus, .. Yoit~ti .. â 

10 ·anos; Quando .na I1idia, escilpou _de 
si,r• ássasslna.do por '3 vezes. 'Meml)ro 
.do·. gove"rno nos ú!Umos 5 anos, .foi · 
0retario _do- 1n·terior, . Lord.presiden
mini;t,.o ·da, Sog111·ança ,. · interna e ·se· 
cretarlo cio Interior, Lord-prQside11-
te .do Conselho· e· Lord . elo_ Selo. Prl°va
oo. Como ·, ministro da . Segurança. ln• 
terná,"."fol. · r"esponsaveLp·eJa defesà ci
vil· ,e deu ·seu nome .à;os abrigos co

·nhebiclos'.por- "Abr·Jgos, Anclerson". que 
tantas vidas pou.pa.ram durante· os 

· ·r.aids. aêr.eost be.nl CônJo .plr-1.11·::jCfu o · 
trabalho em -íe~.Jla. dos> serviços·· ae
reos. Sir John. ,·ei u a uéstacar.se pri~ 
meiramento quando .Lloyd George,, o 
,,acolheu ·para _tratar" cio pÍano de se-
. gUro, em 1917. . . . . 

Ciemente Attlee, .. <1ue tem 60 ai1os, 
foÍ· sub-primelro-!llinistro e sec"i-eta• 
1942, _Antes' disso foi. Lord ai, Selo· 
rio dós Ot>111i11ios, desde .. l<'evereiro úe 

.Privado; , 
· ,. · Lord '··c.ra1Ílbéir1le·,; ,~_lcad,:fr" da:ca .. 

mara ºdos Lords,' que. volta. à· pa~ta aos 
·Domií1io\,/.esteve .'neste posto .tle U.40. 
a l!'e\'ei'eil'o âe. l H2; q11;irido .foi · te 1-

. to . secretario· Colonial. Foi. sub.se-, 
er,etario_ dO&·,~e_g·ocios: ~o J~xteriOr, cte 
lV.5- a· .1~38, e resignou o cargo ·na 
111esnJ11, ·ócàsião em ·qu,~ o sr. An·u1oriy 
Ed.e:p. :v~oi;. tánlbe_rn ._pa·gador __ geral e1n 
1040,· c;om' 50 â_nos de idade; já foi 
abortamente. C_!tado ()OlllO poºssivel' SÚ

CeSSór de Lord Linlithgow, como vi
. CG··:rcL.rla India. 'li"of" n101n·b1;fl consel"-
V?,clor· dó 'lla.t'lan1cnto,. de 1929·: a' 

0

1940. 
Quàn,clo foi ,feito pr.Imeiro J;ar!ió ce
ei! de Essendo1i1, .para .evitar conru
_sãô. cbm ºó·ut:ros me"mbrois ela. famj]ia, 
arranjou :para c.oritlnuar. a ser oonlle• 
Úuo co·mo Lord .Crambornc, 

.r.Jcha,t',J .Law toi ·cí,ore da <:lele·
gàçào., brltanica n.t Conferei1cia daá 
_Nações Unidas de Alimentaç_ão e .Agri-

A marinha· dos EE. ~U. prepara 
· golp~s demolidores 

NEBRASKA, .25 (Reuters) -'- O co
m.anda.nte chefe da marinha, dos . Esta
aos . tlnidos; almlra11te King, proclamou 
que. !l. marinha norte-americana se pre-

. prepara-. par,i, . asscsta.t• · golpes deniolido
rcs.,:n-, lnlmigo, · com todos os meios de 
que possa dispor, ,em todos os setores. 

cultura _em ~l.ot Sprfüge; ·Virgir;l;i, 
~m · 11ta,IO. t1l~!~1q, FÓl;nl~l'!l.br,YdO. C,:oÚ• 
,sellio ·de PêsqÚizas Medlóa.s:·des(le·' '.. 
1936 e.membro da_ Junta ... de );'e·squl
zas· Sanitaria,s ·e-:In:duiifriil:fs: ·Etú ·ou
tono do a·ri-o pasijadó:' visito·u. os Estas 
dos Unidos. e- o· CanàdA; .pâra dJscus 
tir· com·as áltas· ·autor!clades· dós. Es· 
ta.dos a arijpla ;v;,:rlecl'â(fo .. dos pro~ 
blem:i.s de. guerm d1>. -Interesse ·1>ari 

• o :Gabinete· do··.,Extei:tór., ·i,'Ôlu&ltlÍ•s~-·
·crcta,·lo pilrl<1.inentàr· él.o. i~orélgn_ o:
fice. des<I~: 19_41. ·c_om ·42· ,anos de,_ Ida-_ 
lie; ~' filh(J· do antig·o l,ó · niin!~fro, o 
finado Donar Laiv. · · · 

.. LONDRES, 25 (Jle\lters) ..cc; ·°A_ eh11s> 
Sor~. 0 iug·o·s1avia Livre:" .aiúincia.. Qutt 
tinidadés do uma. divisa o dó. >Exer• 
·cito ele· Libc;.taçã.Ó · IÍ1go~lavo 'de'strul~ 
r,un- a ferrovia perto. de· Se\'ajeVOj 
núrna. extensã.o de mais. 'de e qua,fro'. 
{J\liioinetros. 

Ir.ctuslve tlVo., apartamento - Visitem nossa . exposição. sem compromisso: 
Rua u. _Jo~é Íle" ,nítfroM_; ~:: - . A,·. Agua nrn11cn, :.::4 - 'l'."lcro11c. lí•OIISf' 

PRE.P.ARA-SE. EM··.WAS HINGTON 
.A UONFERENCllDE·M.OSCOD 

Regrasou a'.Washington o,.embaixador em .Mos~~u 
- . Séüs· provav~is substitetos ~. Passivei_ su~sti·. 
tui;ão .de Cor.d,ILH11JI -.Comitl-de produção. mili
tar - · As . oompar.áções _ atrevidas da Duqueza 

1 
• de Windsor. 

W ASHÍNGTON, S~ (Re1;t~rs) - Prn~ 
cedente de Moooou. chegou ontem _a, es

. t.-,. capital. o almirante· Standley, . em
ba_ixador -norte-americano na capital 
russa; · _ 
rossivms . S-UBSTITUTOS NA' EM~ 

. ·DAlXADi'l".EM º-MOSCOU .. 

sidJ.des de apem,,,oamento, às· St)g~
tões. das classes arma.dás, aos progr~ssoii 
e _inventos impostos pela evolução tati• 
ca . da · guerra e à. expansão da produçãç,, 
assim como em .tudá quanto dzrivar daS 
mudança.s da estrat(lgla m\li_t_ar. · . · .. 
DESTEMPEROS DA. HUQUEZA DE 

· WINDSOR . 
BOSTON, 25 (Reuters) - A duque• 

za: de Wihdsór teve um se1:io ,atrito con\ 
os jornalistas, nesta cidade, · onde ela e· 
o duque vieram visitar a tia da, duqu~za., 
mrs Base! Marryman. 

Grã Bretanha. ·em Maio .. Estci .é.· o 
Ctuinto. t>Ósto . <JÜe E'éavorb1·ook: ,,cuJ;a 
no ºgovérno. do sr: Qhurchill; l''oi llll• 
nistt•o (lá Produçilo· J',<lr.onautlca em 
1940-1911; ·ministro do Estado .1)or rü
gumas semanas,· em 1941; · 11HÍ1!$tro 
dos ·Al)astecinfontós :,,n1 .1~u-rn·42, e 
e11 tão, · 1ior um;·· curto · pert°odo, ·minis-
tro da Produção. ' · . 

. · Sir-·John· Anderson, ·que conta· ·61 
.anos:ae idade, foi -Lqr(],-1>resíde11te .do 
. Conselho. desde 1940. l•'ºunclonarlo ·c1-

Declarações do Gal. Marshall.· 

WASHINGT0?-1, 25· .(Fieutefal' ;..Aní.n1-
,pia~s'e que o :embaixadQr- -ilorté-america
no· e1n Moscou,· almü·ante stand:ley, que 
está a caminho dos Estados Unidos, ·não 
voltará · mais pára .o . referido posto,.. En
tre. os Gucessores provaveis, itic/icam~se 
Il'.arry Hopcykins .. · sumner.·.wells,· .Har~ 
rirnan, ,bem: como; menos·. p,·ovavelmen
lll, os sr,,, Myron Ta.y!or; Stetinuius c Do
nald Nelso11. 

COF.DELL HTJU, N'AO IRA·A 

Quando chegou o cn.<sa.l. os jorúais nq
t,iciaram Que o mesmo trouxerà .~ túa• 
las. teimando-se neces.sarios · dois auto• 
moveis pará transoorta r a· bagagem para: 
r, "Carlton Hotel", onde o duque· e a 
rtuauczà estão ocupando todo o· 6.o. an• 

Yi1 por profis'são; aceitou o governo 
de Bengala (juàn,;Jo· cônfava 60 anos 
de_ Ida.de e quaJ)dO ó · tér,·orismo .esta

·V!L !10 apogeu. !hstatl'fÓU 
0

11 pa~ na 
1n·ovi11cià,. que não á. conheé(a lia via. 

:REN:DAS. 
1 

.\VASHINÓ'rON, 25 {Reuters) - O 
general ·.Marshall, falando pelo railio aos 
Estados Unidos, concitou os norte-ame
ricànóli à. rião se iludirem .con:i uma' fal• 

. sa Impressão. de vit,;:,ia facil, frizando 
·:qtie lutas· sombrias a1úda sP;·ão tii'ivadas 

110 futuro, ·em todos os- "fronts" atê o 
triunfo. final. 

DO NORTE 
feUas). mão, Toalhinlias de, rendas, cen·. 
tros de·:rrie~à, colchas, lencinhos, g'ôlàs. 

. __ Cómpleto '.s()rtimento· e ntelhor~s preços. . ' . . 

·SÔ 

·A cásà on.de tudo é mais : barato 

J.-,C-OE·L\Ho·· D·A· FONSECA 

. . l\lOSCOU 
WAS-UNGTQN;·25 (~utérs) - Re• 

·yela·s~ · qu/l,. pr.vavelmente .. o. sr .. Cor• 
deli Hun, que· e.,i;tâ. com a sa).lde, :compro· 
me.tida, não ·sc1·µ.. o representante dos 
F.stados- Unido~ na ·-c>o!lfe1·e11cia dos Chan
celeres Aliado~ ,mi Mosco1J: a.·. qual 
-precede1-á · e pr'lnarai,J o esperado . en• 
cofttro -l5ta1in, /Churchill.. Roose"velt, 

Em- .certos drculos ádianta-se m~,Smo 
a possibil:,:ade do sr. Cordell Hui!- ser, 
t•:bstituitio na ;secretaria· do .Estp,tjo. 

A l'OLITICA EXTERIOR : APÓS 
. ·. GUERRA . ,- . 

WASHINGTON, 
0

26 meul;ers) - O 
présiJente do Coinlfê · .de -Relações Exs 

·teriqres do Sena.do, senad.or Tom Con
nally. d_eu ae,tender. que i .dÍÚ!ÚSsã,J 
<~ proóor,ta. ~pfés\!l}tada. · pelo se

. ua.di,,· Fttllbrigt:t. sobi:e .- a politJca ei;
, terirír d~s .E'-stados Unidos -após a;. guer-. 

ra. SErá. adiada até ·_a realizàção da- con-
fel'encia· 'lri-partitei· · ·· : , · · ·. · 

. COI\IITE' DE CQN'.l'ROLE DE 
. . . _ PRODUÇAO 

WASHINGTON; 25 (Reuters) - O 
·· . J?l€l;idi!hte. R?Os.:·;eJt ... anunciou. a crea• 

ção do' '.'Comité dé, Controle ,·da Pro
'.-.; dt!ção Mi)itar/e Nivat", que terá. pt>r 
·. função, vela,r · para •_.que, se. produza. .so• 

mento o que -se .está : precisando. "pro
, cecl~nd9 .. aos neçc~r.los. ()Or_tes · r,a, pro~ 
duçao do superfluo ou ·no· e1nprego. de 

dar·. · · . · . '- · 
O secretario da dtiqueza telefonou a.os 

.iornais, convidando os reoorte:res para· 
.uma entrevista coletiva, Na entrevista 
a ·duqueza q,.1eixnu-se. ama1;gamente,· di• 
zendo que ela. estava sendo yisada•:pe\a' 
má vontada da imnrensa. declarando:', 
. "LI toda.-; as noticias ·sobre··a v~gem 
do. ·rei e da rainha, da In~la.terra, . n1às 
nada li sobre o· numeró de malas que 
trouxeram. como não vi a enumeração 

;da.-bagagem· da sra. Churchill nos jor• 
m~~ ' 

See:undo decisão unanime, nenhum 
forn9,l · t>ublicou · a entrevista; mas . :na 
manh~ seguinte um· jornalista rcspon• 
d~u à · duauezã 110 . orgãçr conservadór 
"Boston·· Hera1ct''. lembrando "que suas 
majestades estiveram nos F.stados · -Uni• 
dor. antes da. guerra· e do mesmo modo 
one Churchill viera em cara.ter ofiéial". 
"Nenhúm deles - acrescentou/. o arti• 
cuUsta :.;.. se utilizou dos carros -d~,tfans• 

· norte destinados: 1to nublico e· cuja. ne• 
cessidade é · seriamente sentida Por uma; 
nonulac.•o qÚe se. acha empenhada,. na/ 

· .a·w~r~a.- ·i 

o·. exercito peruârio .· füifüêbageá 
-~!I~- Padrneira ::naterial e. maquinaria e no emprego da. 

mãv de obi'a..· Na -sua ·comunicação, o · · 
presidente RJ.sevelt, -di.5se o seguinte; J.IMA. :is (l:l,t)uteisl .:,.. "O ".Dia 114 · 

"Vamos crea.r úiri novo,org·arii.smo·que .Noi,.sa &nhora das· Mercês"; Pad1·6êirâ 
.se estorçar.;,. para. que o,_desperdicio iue-. do ,.Exeréitq. pei_:uano., . foi_, ce)ebr,acjo_ ,, on.o 
vitavel. e_m .tempo _de. g-uéri·a· seja redu, 
· d · · · ., · · · · tem com IU'ande sotenidàde, realizando• 

ZI &· ~~~nr~Ie é d~~i~o Íisuges~ão. do se na. Basi!Íca de Lari1er. .um "Te.o 

R ,· .A . .- . . .. · presidenw ;estâ · encarregado >de . se .. per· ·Deum ". assistido pelo presidente-- Pr.1.,. 
,.Girnud, pefündo silencio, o.ssfm· 6e <li
rigiu :,.os popufares .corsos: ".O Co
mitê f'rancês de Liberta~ã_o tem· dois 
chefes e pre•tdêntes: o geaer/11 De. 
.Gaulle e· eu. Se .. me aclamais, dew,1s 
tfil;J.b~m 1ici1&már p f;inieral D(iGàulle '', 

Os produtores de. viveres estão· res
lring-indo os suprim"ntos pará o mer
cado civil. afim ,fo encarecer o eusto 
<los mesmos. As autot·iJad.~s france:;t1,:; 
estão tomando severas medidas afim 
de coibil esLa esvecie <le "sabotagem.''• 

•· U · __ · l)AS'PALMEIRAS, 88, a ,94 . em_con~ato:cóm. os,chefes;do_ Estado do. pe:-l corpo d!plomat!coe pelas'al~ 
. · . . · T ·1· ·5 '4.070 .P'A' ·uLo··· .. · -_Ma,iot_ afim .de. t"eillizar entre estes e à , , 
B :DJ4VEB, 011: 1'0DOS .·. e .. ,;~_ :;, , · _., · ·· ·· ·· · .. ·.. . p~ucií,o wil;m~lljor. en~i:icUniento e!n ·patentes.das· forças ,armadas. Trópa.1 

• 

g & , 12:í.,a.:,â: ri_-l cfa 1· . ·-· · >. ·.; ; ; : · ! tu'ldo; q~tlt inte~S!>tª:~~, p~ogral):l_a:;de, ar- , .. forpaàas .... ~~, f~ente àfli:r~ja,'. :pr~tara}i • 
n amen 03, suas·. r=Onnaç~~ e ,·nece.s·· :'. llQ!.1'8$·í'n,wtâréll,'~ •· · ;'' . _·. : ; · 

.. -.'..,i,,•;.c,,: ,, ;;j.;.,5 .. ·; , ~â-~:~t~ ... 6'}; ,}.: )!,i,:),;:ü·.~i:;.;c);,lL,;~. :L:J::2~,;, iiº,?L:0~~\:\0::,;;j;,f~~~j,: .·;,,:,./2 ''""'~:;;.;J:.: ·:.: .... ::,: ;, t;:::,:; m~-,~;,•,;i,.:,,l,e,<,;.,,.~.,:,;~fl>g,,ti~V\9:;~ill~:,;c\t;~:ii&:ii~IÚ;;,. ·•w.-··., i 
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. Elogio fún~bre do Senhor D,. Jc,sé Gaspar 
. . . .- . . ' ' . ' . 

de Afonseca e Silva 
-C.1,usa-nos indizível satisfação a notl

.-:ia. que temos a · ventura de 1rnblica.:,. 
em nossa primeira pagina ,a respeito da 
·ségura.nça. _ pessoal do Sumo Pontífice, 
e · da. invi9Jabtlidade do territorio vati
cano. Dando graças a Deus por fato tão 
a~picioso, vemos que a primeirn impres
são _ que enunciamos sobre a atual si
tuação do Sumo Pontüice não era er
rada, O nazismo é por demais frio, me
ticuloso, machia.velico em seu odio, pa
ra. 'se permitir um ataque direto à San
ta. ,Sé. A sua. propaganda e aos intere5• 
ses· pessoais de seus dirigentes convcm 
mais uma. politica. de aparente toleran
ciii. _}!; esta a pclitica que, provavelmen• · 
te, seguirão. • 

Tranquilisadoo em nosso temor filia.! 
por tudo quanto diz respeito ao Viga.rio 
de No1;1;0_ Senhor Jesus Cristo, nem per 

(Cónclue na ::,a pagina} 

Proferido 
Nas exéquias que a Arquidlocese 

f'lz celebrar no trigésimo dia .do fale
cimento de S. Excia, Revma, d Sr. 
D. José <~·aspar àe Afonseéa e· Silva, 
nosso pranteado e saudoso .Arcebis
P'J, o Exmo, Revmo. Sr. D. Paulo_- de 
•rarso Campos, Bispo Diocesano de 
Campinas, pronunciou o elogio fúne
bre do grande Antlstite que a .seguir 
.reproduzimos: 

"EUGE SERVE BONE ET 
FIDELIS,... INTRA IN GAU. 
DIUM DOMINI TUI". 

Eia servo bom e fiel, entra' no 
gôso do teu Senhor; . 

(Mat. XXV:21). 
27 de Agosto de 1943, Foi ã. hora de 

tércia, quando a lgreJa põe nos lábios 

U MJ P A G I N A MI S S I O .N A R I A 
A epopea das Missões na Coréa - O sangue dos 
martires Uma pagina de Veuillot durante _ o 

Concilio do Vaticano. 

·' A h,istoria da Igreja da Coréa. é 
maravilhosa. um Padre da Sociedade 
das llfissões estrangeiras, gloriosa mcie 
de heroes. escreveu-lltc a histom,. _ou 
111elhor seu longo 11Fartirio. E' sabido 
que Coreanos,· levados. como catii;os, 
para· o Japão. az receberam e confessa
ram a fé quando esta grande cristan
dade foi afogada no seu proprio san
gue. Teriam algumas gotas deste san-

· gue atravessado o estreito. e " /r;rc1a 
coreana teria dele nascido. como estas 
plantas que em um sq_lo onde selo des
conhecidas. gwminam'- ae alguma ,e
mente ai lançada pela tempestade? 

Como quer que seja, a tgre1a corea
na cresceu. sem Padi-es. cultivada ape
nas pelo gladio do carrasco. O Papa Pio 
v 1 prisioneiro, soube que ela e_xistia e 
só o. que poude fazer /O'! confiá-la ao 
Bispo isolado de Pekin; mas o Bispo de 
Pekin morreu. e sua séde cai1, no de· 
sastre desta época. du.ran te a ,zual o m
jemo escavou para a lgreja Católica 
in_umeras fossas das quais Deus fez ou
trot tizittll., 'bérco,. 

por Dom Paulo.de Tarso -Ca,mpos, Bispo- de Campinas _ _- _ 
Arcebispo, subitamente arrebata?d 
ao coração do· seu povo,. naquela tr1s• 
te maifrugada de 13 de novembro de 
1$38. É co1no fcii dolo1·osa a morte dE> 
Dom. Duaite! ••• 

Desolados · é oti1·imidos pelo. mais 
iiesado luto, parece que n:urraram _çs 
corações e· que sobre esses místicos e 
Verdejantes cam110s de São Paulo, ti
vesse passado o sopro quente .das illl• 
precações de Davi contrà as monta
nhas de .Gelboé. Nec ros nec pluvia 
veniant sµper vos, montes Gelboé 
(6): . . 

Más, Deus . vela pelos destinos dà 
sua IgreJa. · 



1' L'E'GlO N À RTO " 
SEMANARIO CATOLICO COM 

APROVAÇÃO ECLESlASTICA 

. Re_dação -. Adll}inistração 
. · ·:R11a do Scminario, 19;) 
e;;;< Telefone 4~0931 
:.·,;.Caixa Postal 147,-A 

. ( ' . ,, Assinaturas: 

~f1ú ---~----~-~ • • • •.• ·• • • ...... • • • CrS 25.00 
CrS 50,00 
CrS 0.40 
CrS 1,00 

Exterjor .. · .••• i _,; ••••• ~ ... . 
Núl!lero ... avulso ••••• , ••• 
Núrnerô àtrazado 

~i;ámàs aos nossos assinantes co
blUpicarem a,mudança de seus eudc• 
tcços para a Caixa Postal 147-A. · 

Sucursal rio Rio: 

Agencia ~oticios~ Sul Ámcricana 
-~'Asapress" 

!tu~ S. José n, 49 
fonês, 22~4375 e 42-6637 

. . Anúncios: 
Pf?~am .. ta bila, .. sim comprnmisso. 

i{ão pti~l,{camos. colaboração de pes
soas: extt;aru1as ao nosso· quadro de 
tedatore~ 

d IJ~GlÓNARIO · tem · o max1mo 
prai;et·.' cm receber visitas às instala
ções ' de sua redação e oficinas mas 
pede que não scjam··as rriesmas feitas 
nas 2.as, 3.as e 4.as-feiras, por exi
gêr:,cias do. serviço. 

f.;i'=============== 

COMENTANDO ..• 
A RELIGIÃO SEM DOGMAS 

D 1m1it(l materiali:;{a" e- ateu snr. 
7/IIanrieió de i\ledciros, vem de as
siiialar, num. de seLt;; ultimos ur!i-. 
;gos para a «Gazeta», o movimento 
,<lc unificação que o;e csbo~a e1Jtrc 
as ,·a rias seil as· religiosas, que se 
idesLa<:aram da lgreja Calóliea, 
atravez do$ tempos. Este movime1.,
to <le unifica,;iio, o snr. J\iaurfrio <le 

· :M·edei1·os ·aplrinde, · nele vendo o 
triunfo dos priucipio:; ,de lrnmanita
fr\mo, de justii;:a e dé elevarão cs· 
piritual. Ora, toiÍu o mundo sabe 
<Jt(e o sur. :i.\lauricio de J\lcdeiros é 
IU!ll cspii'ito emaneipa<lo pela cien
.::ia ;: não havendo jamai.s e11cLrnt1·:1-
:cio á alma na ponta de seu bisturi, 
,é evidente que não pode acr('dila t' 

· mela. Alciu do tua.is, suas ideas mar
;d:slas niiu ~ão · nenhuw segrdu; · e 
}\Ial'X reduz todas as ma11Ífestaçê1PS 
ciuperiores ilo cspi l'ito humano à ;lta
.Jetica prosaic·a ,lo materialismo hi,;
·torico. · Assim; o snr. llfauri<·io de 
]Iedciros nãu pode adiar outra r·oi
i,;a. das religiões á · não ser que :;i\o 
Elf:ÍifCllOUlCUOS da CVOlU<_;âO CCOllO· 

anica, ou produtos de má díge:;;tiio. 
· D.onde lhe vem, pois,;esta solieitu

. d~ pela unificação das scitus, que 
.. lii.' ·procnt·a estabelecer~"sob a egide 
'. s ·1etica de .Moscou f -_ 

--.. - - ·respost~- vem Íl~ fim: b snr. 
·'·1'· ut~ié10 de lllcdeiros: termina ~,,u 

• ·:iAigt t!;,( ~·egninte toÍ-ma; <<Ü mo
"'.:v.in1e1ífo" qí.ui.:.i,e vai .dês.e11ha11do · p:, ra 
"..cisti:J. unificaçãó<é cios mais signifi
.: eativ~s.··· ii"~1;a deÍé'.ficarão somentt1 
·':aquelas seitas em que se prezam por 
• élcmais os bens mate1·ia is para ar-

1·isca-Jos em uma aveulura idcolo
'g-i~a,. que,· inspirada emborn n:t 
,:;r~u~a do llcus unico, e. !IOS prctci
tos pregados pelo nazareno que o 

· pi·oclamot1 ao Ocidúllte, porlei·ia im
primii· à vida· humana um a~pefo 
ll!enos p-0111posos, m:ts <:l't'l.amcn~c 
mais belo,, -espiritualmente.» Eis vi. 

· Tudo' ·'s1i" fosnme 'ao ata mu ucadisfi
mo odr,;· 3ê> Catolicismo, a que o Slll'. 

l\fouríciô .'de. Medeiros a·ILide trn11s
parénf1niiçnte nas 'tinhas acima. 
Ãque~à historia ,de «asp<ilo ,pompo· 
~O.» se :traduzs:p:&r;«'fclefone de Ou

' i-o ·do .Papa»,··01f··«l1Pns 111111.m·iai•,> 
· tã:o pi·êzados pM eútas seitas· ,úo 
<<A~- Fah~l.Qsas füqm;t.as. rlu Vatil'a
JJÔ;. ·Não.' \;an:10s. j:lel'ller tempo, evi
.élén.tcniculc. com c:~tas imGecilidmks, 
<le que ·.s~ · envergonharia ,,ualqun 
pessoa· JÍ1cnos· cafag-este. A 1greja 
_J1ão precisa . nc111 ,1<,vc dcfcndcr-fc 
i[o se,úélhautes ataques. 

·o 'que. rlew ser as~ig11alad0, é a 
'Í,cndeií"ciu, incentivada e cxplorn,Ja 
pelo. comunismo, de formar ll!JJa rc
Jigiiío sem dogmas, onde 1ia11fraga-
1·:í. dcfiniti1·ameule o e~pirilo lrnma
u10. As :seité\, hcreticas p1·etenden1 
unir-se,· prescinllindo de prineipío;; 

· definido;;; sobre a larga ba,,.c do in
fores;,i-· sociàl; porque a verdadcu,1 
lgrc.ja sempre se opoz a semelhantes 
6nte11to,s, guai·d,rnd.o <·iosamenle o 
ôeposito da revelaçii.o Cristã, poriis

. 150 ela é atar.ada, e só por isso. ~la1s 
· ôo que :nunca, tambcrn cxi~tc hoje 
· cm dia.~· len<lencia .tle menosprcz,a1· 
. a foi·1riulii'çãú ·racional .<la .[fovda,;ão, 
que carateri~t o· dogm,i _de: r4. J•;sta 
1(1rinul:i~ão séria, tio~: Í,Hl xin10, uma 

· bali~a temporal, · é. por isHO ,sempre 
!()areia!;. exfrin~t'('ª· jamais utingin
~lo ·a .medula · ·eternn e inefa,·el dn 
:V:!)rdade. O problema da uni,io dC>H 
.e,pirito5 estar.ia, portanto, em fazer 
conr que tollos c1itrassem cm conta I o 
direto •e vi~al com· ést,a Ver,ll1de, 
. para alem dos dogmas, os quais, 
por sua propria natureza, c,en,ciam e 
eoustrangem o espirito human1J, fc-

. chando-o em si me~mo, · ê impedindo 
a ,sua efusão no l!:1<pirifo .. Tndo 1$\0 
talvez parr~a confuso ou hernH'ti
eo, mas tem ,enti.do. Um sentido que 
a verdadeirà lgi·cju já coudcuun 
muita;; ,·ezes. 

-~·~·· 

Precisa de impressos? 

Oficinas. gráficas do 
L.l!:WUNARIO ~- A. 

· .Rua do S~minario, 199 
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7 DIAS EM REVISTÃ f · · ·. ·· · · ·· · 
{C,,c("'' ..; , ...... , · · - C I n C O mil ·crü.zeiros! 

;~ -. 

Elogio fúnebre do Snr. .Dom José Gaspâf 
· de Afonseca e Silva · · . ~, Isto deixemos de orar pelo Sailto Padre 

com redobrado fervor .. No~ zelo, de 
filhos o deve acompanhar nesta situa• 
ção que, sem ser tão critica éomo algw1s· 
imaginaram no primeiro momento, ê en
tretant:i. cl1eia de apreensões-'e. dificul
dades. O amor filial· 11ão' se: contenta 
com .a integl"idade flslcâ e• i·'invlolab;
lidade elos haveres patiiÍiíios: ···Ela ,tem 
,•is::as maiB prnfundai, in.da.gà,. ~9)?.re as 
disposições do coração.· E, .. guà:fii:lo'., está 
aflito o poração paterno, ~eveni. ·estar'em 
preces todos os filhÓS. · . · . · 

se .a situação está longe' de impor 
alarmes e.xcessivos. t.;Jnbem .. não ,com
porta uma duitensão de nossa piedade. 
Rezai' pelo Papa. rezar com ~êrenidade 
e confianra, continua ·a: ser pàra nos o 
grande dever do momznto. 

Os israelitas realizaram na semana 
P,). um dia de expiação .. o fa:to .em si 

· é pouco int~ressante. Mas· releva· uotar 
CJ\Je. certa imprensa · lhe consagrou es
paç'Ó imelisamente màiot do que · às ce
rimonias comemqratilias do primeiro 
aniversario do Congresso Eucarístico, 
que significam infinitamente mais pa
ra ms. bÍ-a,<;ilefros e- católicos. e que se 
revestiram de · brilho '-' importancla in
comparavelmente mal0rcs. 

Fez-se no Rio de Janeiro ma.is uma 
conferencia sobre "o plano Be\/er:dge e 
o Brasil". Ao passo que na ·Inglaterra 
as óposições ao plano foraiu tantas, que 
o a::isunto caiu em relativo silencio, con
tinua a gosar aqui toda a atualidade, 
Até quando havemos de no:. enfeitar com 
as moelas velhas. de outras plagas? 

Primeira Exposição Missionaria 
âe Guritiba 

A Diocese de Curitiha aguarda com 
grande entus1a.,;111u a abertura, no 
p1·ôx mo dia 10 de outubro. da_ 1 Ex
posição i\1 issiomi.1·ia de Cur,tiba. 

Os moç-os da C. i\l da lg1·eja do 
Senhor Uom Jesus. tendo à frénte, 
a,;ora. rlin,un1eo diretor, !-'rei Lü<li;e
rc Ol•'~l. traballian, nu seutido·de s,,1· 
coroado de pleuo êxito o iluportau
te acontecimemo. 

Objetob prel'.Josos. expostos du
rante os glor:osos dias do IV Cong1·es· 
so ~u1;arist:co Ni!ciuual. foram trans
portados para Curitiba. onlle serão 
expostos na ·· 1 l!Jxposição Missioná· 
ria" dessa flores(•ente cidade sulind. 

Esta l!:xposi~:ão Lem por principal 
finali<lad<,J prestar aos missionários 
uma pequeua 1101uenagem. trazendo à 
lut das concienc as. uma parc(!l_a des
sa ol/ra gigantes<·a e alev_antacla que 
vêlll realizando alravés dos .. séculos; 
São eles os heróis esquecidos ciue 
tantas vezes arriscam s4a 1irúpr;a 
vida para tialvaçao da'S almas Co.m.os 
oll1ob voltauos 1iara o alto, -fitus 110 

Criador, nada os detém: vencem to-. 
dot os obstáculos, "xpenmeutam to, 
dos os perigos. 8ofrem- todas as pri· 
vaçôes. Deixam ~f'lla lares, suas p,I.· 
trias seus ent.-s <Jllf'l'l<los para edu
ca,·. ins1.1·11 :'1·. ci vi11~a_1·., n1i.Llg;i1 11s do
res athéias e i·onlla.1· .:vt'daR à. mo1·te. 

l\lustrar -~ 'oÚra ffc,s· 111lss1onários é 
Cllllll)rir Ulll <le1·er d.e solidaricda!)e 
pará' com eHHes lmll1ar1cs. t1ue lahu
tal!l ,~m todos o~ rincf'w~ da terra e 
qi1e faze>m 1wnra ao espfrilo h1imano. 

1\c,s. hrn~il<•lros. <leVPlllOS às i\liS• 
sC,es mn:tu .do que> sorn1Js. pois o 
misslouârio tem sido o propugnados 
e :i iucenth·a,:01 <le i1osso pi·ogres_s;J. 
desde OS primórdios ·de IJOSSa his(Ô· 
ria. 1>olitica. 

Missão de jesuitas mexicanos 
entre os indios tara~umaras 

Obra ck abnc;;açiio e ~acrife!o le
vam a cabo <)lltrc• as tribus tarnhum;;
ras · um png-;lo rir, missionários .Jc
snitas. auxiliados cm seu labor a.po,i
tôlico por pessoas ,;enerosas. 

A evangelizaç~o torna-se excepc'o
nalmCnte dificil em virt111le <lo esta
do ·de completa selvageria em ·que vi• 
vem os selvfcolas. 

Acloram os astros. cultuam os ·ante• 
passàdos, ama1u exc:e8sivame11te a ii
berdade e fogc-m da presença de seus 
semelhantes, etc. 

Os llH. PP. ela Companhia de ,Je
s11s começaram ~ste trallallw 1µ·isslu• 
nàrio no século XVII. Tiveram no en· 
tanto ele alJaudouâ-lo quando Carlos 
III decr~1ou a sua expulsão ele terras 
amcrica.nas. Várias veies -voltarunt 
aos índios tarahumaras mas a· m. s, 
silo só se reorganir.ou defini ti vameu
te em 1910. 

Morre na Golombia um grande 
pedagogo e escritor càtolico 

A morte ele D. Tomaz Ruecta Var
gas, oconida cm l:logotó deu ocasião 
para que to~sern exaltadas suas vir
tuues ele catôlieo, sua sabedoria de 
peúágogo e 3Uas ,1ualielades de escri· 
tot·. t•'oi rc. tor úo U111úsio Moderno e 
ulpmamente <lo Coleg:io Nacional de 
São lla.rtolomcu, e diretor da BJ!Jlio· 
tc,L;a J\lac101,a1. Fu 1111eo11 · vartos li· 
vros: "Vibracioncs·•, "Passand0 el 
rato'', •• Le11tus iu · imbra ", ·• La sabana 
ele Uogotá". Ademais foi as:dduo co
laborador dos principais diários e 
revistas·. de U,ogotà. . 

. "M Catol!cisuw'. semanário arqui
diocesano ele Bogot:i, ao referir-se ao . 
ilus·L!·e morto eiscreve: "Querem,,s 
render homenagem ao católico. ao 
viirào lntegrn_ ao l10111e111 p(1bllco que ,i 

no campo da polit.Jca e nHs posições 
oticiais prestou grandes ~erviços à 
causa católica e todavia ignorados ..• 
Dou fou,ai f<,>J •lll c:atól1co ('.Oll\'C<ll

cido e praticante, U1ai; alheio .a to· 
da or;te:Haçfw e a [()(la t.entauva àe 
tirar· prnveito de seu cristia1\lsmo·', 

Don Tumaz l{ueda Varga::1 inorNll 
corno 11aviia; vivido: como ü111 ·cató, 
lico Poucn antes cte falecer pediu 
w:s· se celebrasse a ::iantà ~lissa e 
pucliu que comungassem durante ela 
todos o~ seus ti lhos e as respectivas 
fai•,ilias Nessa ocasião disse à ~ua 
esposa: "'<Fio tenho mafs'nadá para 
pedir dc;oís · da fclicic;ade qlle, tive 
hojé,'.'-. '\ .. , , ·. ' · · · 

. _._f 

:·Plinio Corrêa· de . Oliveira 
dfa;. nos meios Jurídicos e políticos, o que se procura é Embora sempre de atalaia co11tra os múltiplos perloos 

que podem a_si;<!ltar a S.anta Igreja d.e,,Deul:l; não,devemos 
permitir qu( .. ô. pessím_ís.mo nos domine,. _E isto tanto 
ma:s quant~,· ·llÔ meio de .muitas ·razões para apreensão, 
se encontram inc:ontestave:mente cm'.-nossos dias mo.tives 
:de vivo júbllôl'como já temos cií!o, em· rneiÔ da confu~áo. 
:contemporâniií;\a posição dos datóÍiéos ,dev~ ser d4 um 
perseverant~/~:'..:\naltérãyét r~alismo: Vejamos as .coisas .. 
como são; nem. peíores, nem melhores. Sô ass1m podere: · 
mos desempenhar-nos íliteiramenté. de· nossa obr_igações. 
de apostolaclÓ. 

·. um "ersatz" da civilizà_ç,ão ç:rlstã. E.m. o_~tros te_rn:io_s, algo 
com ares ,cristão,;, feito .de fragl1)(!11tos ,d.!)utrmar1os ar• 
rancado:; ao Catolicismo, sabiamente; rrresclados com pr,n• 
cip:os soc:ialístas e pagãos) um autêntico campo de Joio 
e ele trigo,'que agrade 'aos 'ÍTi.aus peiôjoio, e aos bons pelo 
~rigo. Uma ,.barideira quruiftaste .àtrâ; de si uma adiposa 
unan lmida~_e de pessoas·!' de• todas. a.s. ,c)asses", , de "todas 

-as .. raças"/'de "todos os credos"-. (e aí está o mal), colcha 
·de. retaltips na ·q·ual cada um possa rec;onhecer fran9a
·1hos'de· sêü prôprio estandarte, ê onde a Cruz, a foice· e o 
mart'clci a· swastica e o fase lo, o sol levante e a lua cres· 
c'ente. ó' lema do livre exam.e protestante, ou o autt>-gov_êr
no <;i~mático coexistam, sendo um pouco de t11do isto, e 

Ora, índi.scutivelmente, um dos aspectos mais anirha· 
.dores da sitüâção. con'temporâneâ .está' no fracasso éom0 S, 
pleto da grande ofensiva ídeolôgica ·tentada contra a Igre
ja no· século passado,. e nos três primeiros cJecênios deste 
séçulo. O -ateísmo, o materiat:smo, 0 ceticismo, estão ~m 
franca .decadência. Ha ainda ateus, céticos, materialistas.· 
Mas são soldàdos sem entusiasmo nem· esperança, de wna 
causa ·;que sentem morta, e da. qual começam· a se des
preócu.p'ar; Nos altos circ·ulos intelectuais,_ faria trjste 1i
gura quem quízesse invest:r c:ontra a Igreja c:om a maior 

_parte dos argumentos lançados contra ela ha algu·ns anos 
atraz,. se não,com sucesso c:ientífico, ao menos·com o mais 
pleno· sucesso de ·gàlérias. E, por isto, as produ<;ões ideo
lógicas da incredulidade já não procuram ser o contrário 
da Igreja; Todo o seu esi-õrço cons:ste em dar vida, C:ar 
consistênc'a, dar irradiação, fora do âmbito c!a Igreja, a 
fragmentos rsolados das· verdades que a Igreja pro1essa. 
No fundo de todas as tendências mais modernas elo pensa, 

, m~nlo _coiúemporâneo, ex:ste a afirmação vigoro3a de uma 
ou algumas verelades que ha arios atraz só a lg,~eja de:.;,1 
dia; a tentativa de isolar esta 'vudade, transform,-la, 
oonstruí·r sôbre este fragmen:o de rocha desprendido (li) 

g~aníto catõl)co, ·um eclific o completo. ·Não se combate 
m'ais a Igreja dizend~ que ela e inteiramente errada, mas 
procurandg · arrancar-lhe e fazer vive.r fora dela algumas 
verdades -que ela defende. Neste século de s1.1cedâneos 
sintéticos, de "ersa·tz", a grancle fôrmuta·consiste em.en• 
cen·trar 1Jm ·"ersatz" · fi:osófíco ou ~uiçâ t,eolôgíco para o 
Catolicismo. A impiedade no s:!culo pa5sàdo t•nha como 
tese: a Igreja caverna de t1·cvac; a Igreja-impostora; a 
Igreja-tirana; a lgreja-semeaelora ele erros. A impiedac'e 
con,emporãnea é menos radica(sem ser menos insoléntc, 

· Ela vê a Igreja.com os olhos desdenhosos e cup,clos cM> 
que üma paris,ense ou uma londrina destituiC:a de jó:as 

· con~emplar;a lindos br.lhantes engastados sem ~ôc,to nem 
grí.ça, no pendatítif de uma dama provinciana. Ela pro· 
cura arrancar à Igreja alouns dos seus brilhantes; pa~a 
se enfeitar com eles, achando que a impiedade dará a. 
a:gumas vérdades assim roubaC:as· muito mais brilho e 

11.ão sen~o no fundo nada disto. 

* * 

E a manobra rende. Os filhos éas trevas procuram 
calol-osament·e a amizad~ dos filhos da luz. E estc.s, por 
sua vez,. atiram-se infelizmente, em plena treva ã busca 
dos fillíOs elo êrro ! . 

Assim, 0 gesto diabolicamente sagaz do "camarada" 
Stalin recebendo em visita o ·" patriarca" cismático de 
Mosc:ou, começa a produzir seu fruto que é nos arraiais 
c:sm~ticos uma franca t'Ubordinação de todos os títeres 
que·, sob as vestes de patr:arcas, arquimandritas, etc., o 
govêrr:o soviético instalou n:is i!]rejas ru:.~as, 

A coisa é triste. Jornal· genuína e radíc.almente ca
tólico o LEGIONARIO é o "ín:mígo número um" de tudo 
quant~ signifique dissenção da un'da:le romana, fora da 
qual se e'stâ fora da Igreja. Entretanto, cumpre ac~ntu:ir 

. que F:oma sempre anl,elou com ex:raordinjrio afe~o a 
reversão dos cismáticos ao arêmio c!a ut1-1dade, sob o in~ae 
livel báculo ele l::ão Pedro; E, por is,o, q1:alquer evolução 
ideológica que, a;iroximando-se do comun smo, os _d:s',an
cíe ainda mals de nós, .nos faz c1·uelmente so;rer. Sobre
tudo porque, nesta d!abólíca manobra, o comunismo vai 
tragar ardil.osam9nte a solídariedaae elos. elementos "rus· 
sos brancos", espalliados pelo mundo ·inteiro. 

· E a- manobra já vai tão longe, que a'.é em ~ão Paulo 
produz seus· efeitos. O "DWrlo da Noite",·ccm o alarde que 

, dü a tuclo quan~o ê mau, publicou ha d,as a fotografia 
de um cismático, o presbitero Dmitri Tak'.aciienko,. ínci
tanclo todos os cismáticos russos do Crasíl a se un:rem .:o 
titere .mC>ccov:ta que é um cer:,, ·"patriarca" S6tgio, ' 
ín'Cltando-os ao· mecmo tempo a ab:mdonar a obediência 
~e um '4·concilio C:e •~~rlova!z'\ c:ue' acuca, c~m ou se,:n 
fundamento, C:e nazista! Pobre igreja russa, }'ebelcle ao 
b;ículo do Vigário de Cri:;~o, joguc~e hoje elo comu.n·smo 

· e do na;;ismo ! 
* * * 

prestígio do que o Catolicismo. , ·e em São Pau!o n:\o foi s5 entre os cí~culos c'::;m::'.ti• 
· Seja como for, é:aminh.:mos. É um passo crande, ·que cos que a notic'a teve s11a repercussf:o. Cs jornais de;·am 

vai da· injúfÍa soez à àdmiração c:upida e vc:ac:a. Não s;;í a noticia·, que profunC::a1mcn:e lamentamos, c!e ci,ue os re· 
se com isto o mundo ficou melhor; Mas, ao menos,· poC:e- tratos de Timochenko e Stalin foram pcctos em le:tão 
mos dizer que, ·se nossos· inimigos não· estâo todos conve,·· · ·em ce,rta quermesse, oi1de um doo retra\os checou a al9an-
t dos, estão todos c:onfundíclcs. qra, oc a confucão revol• çar preço superior ·a 5 m.íl . cruzeiros! Em terra cristã, 
tada é .fonte de impiedade, a con'i'us~o penitente é cami• 5 mil cruzeiros i:ara o retr.ato de um comu11;sta! E ís:o 
nho ·ile emenc!a. ·oemos, pois, graças a Deus que glorificou enquanto-ha tan',a i;obreza em tôrno de nés! 
mais uma vez sua Igreja, Dia virá, em qi.1e se. compréen- ·Mas, dirá alguem, os comunistas são aí consíderadqs 
derá que a impiedade não é para a Igreja senão uma carí- apenas como estadis;as e técnicos militares. Não se 
ca:ura, e que a lgreJa, longe de ser a camponca que o atende a suas doutrinas, a~ende-se a. suas obras. o· rac,o-
gôsto elepravado dos néo-paoãos d.e hoje por vezes pro, cin o é especicso. O que predomina em 'um homem i;ão 
cura ver na Igreja, ela é a "dama sem ruga nem mácula", suas ídéiasi Ele nã ovale tanto pelo que faz, (e que não 
.a ''cidade de uma beleza perfeita, alegr:a do mundo lntei- vem à propóriito discutir aqui) qua11tó pe:o ideal ào serviço 
ro'\ de que '.nos falam as Escrítul'as e a' Sa:irada Líturg:a. elo qual ele constróe ... ou. destriie. Por suas idéias, St~lin 

· / e Tímochenko são ín:migos figada:s da doutrina de Nos, 
so s~nhor Jesus Cristo. Fize~sem eles maravilhas, ,:ue 
contlnuari.am a ser para nós antes de tudo os inimigos da 

Demos graças a Deus, pelos dons que recebemos. Igreja de Cristo. 
Mas· não nos es_queça;nos de que um elos modos 111díspe11- Ora, asslm cerno nerhum de nós,dar:a cinco mil. cru-
sáveis que temos de mo~trar nos:::a gratidão ·consiste .:,m ze.ircs pelo .retrato de um. inimigo mortal de· seu próprio 
defen(!er contra terceiros os dons recebidos. A negligên- Pa·i, a'inda que fosse o maior homem· ela terr-a, ninguem 
eia nessa defeza 6er1a um desprêzo destes dons, e,porta11~ poderia ·dar c:ínco mil cru:i:eiros em terras brasile:ras e 
to .a ma.s flagrante iagratidão: . . ·. . .. crlstãs-pelo retrato de um Stalin ou ele um Tinioc:henko, 

" ·_ ·. W'l•- d~~eni~s Dt~?_nh~i:_e,r que,,.i-e n~_te~retk,) d_a/'!IP.~!!t,.;, /iVI'11\GOS,RªPÍ-~ÍS d~ l_gr.eJarc.ue. ~ rí_os~~ _!'l'lãe, o ~acio?it:110 
·.dad~ 1&col6glea, que.m1l.1ta nas ac:ademias e,Jltf;ver.s1dad.es( ~,:s,mp!.es, .. M,as em lia log;ca católica 'naQ ha ou~ro mc:o 
. .o ''Úsat:i:" cultural do Catolic:isnio é o gr.ind<: díplomá·do de raciocinar. · . . .· ·· · - . , .. 

• . . ·'·~ .:. :. :, . ~ .,,r· . . . . 
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Enccrramenfo .:dos trahalhos 

Palavras 
A alocução do Sr. 

de Monsenhor Reitor 
Cônego Mayer 

principalmente, positivamente, impon- catolicos nii.o têm duvida cm aceita'r a 
do o Sagrado Reinado de Jesus Cl-is- colaboração de todos os que se dizem 
to. Servindo-se de conselhos· taticos cristãos, para numa larga e amplissi-
do. proprio· Hitler na. "Minha. Luta", ma cooperação, trabalharem todos de 
salientou o Sr. Côrícgo Mayer a· ne- mãos dadas na recristianização da so-

(Concl11~ã.o da. 1.a. pagina) 
eia aos enfermos, ;tos órfãos e aos 
desamparados. ' 

A Catedral· de São Paulo, essa im· 
ponente . e· grandiosa .obl'.l!- ide Dom 

. Duarte. reçebeu vigoroso ·impulso, ao 
mes1no tempo que nos. ma~s remotos 
bairros eia Capital surgiram, ou . vão 

· surgindo dezenas de templos nov.os, 
- modestos ou· suntuosos, ~ todos 
eles nascidos e alimentados no. zelo 
e uo coração -cio Arcebispo,. 

Com os representantes do Poclcr 
Público obedecendo. ll!lás, a uma 
nom1a 'im·ariavel nas tradições tla 
Igreja, manteve sempre. relações ele 
mú.tua simpatia e elevada compreen
são emprestando-lhes· eficaz e patr;o
tic~ cooperação, todas. as v·ezes que 
o reclamavam os altos interesses Lia 
Familia brasileira. 

.l<'a'.óu à~ clasi;es liberais, aos ho
mens do pensamento, aos trabalhado
res e à mocidade das nossas Escolas; 
foi aos operários, às crianciri!Jas e ao 
coração de todos os que sofrem.· Es· 
timulou o tra))a.1!10, iluminou con
ênc:as,. socorreu . penúrias, consolou 
trislezas e alentou esperanças, 

Metropo,ita de. uma. vasta Provin, 
eia fü:'.esiástica, volveu. tambem para 

0 sentem e o possuem i~ nsh:o Ju~ 
minoso ele sua passagem.; f;:t cogno• 
verunt eum in. fract.ione pánis, (8) 

Nesta piecl.ide el).carfstica, ,nesta 
frâgua do amor divilio ele. aprendett 
a amar os llome1)s,. _com uma _bondade 
imensa e C9ll).PaSsivà, e que. ~onsti
t\ÜU o traço máis · saHenté da sua_ fi. 
sionomia morl!l. · . . , . 

Dai os seus triunfos, morme1He 
esses que são os mais difíceis e .éJ'ne 
consistem em S(lbjÜgar· rebeldiás· -~.o 
eGpírito e inv~teraila.J:l contumáçias 
da vontacte. • · . · 

f: que, para mtl servir d.as palavras 
{!e h1signe pe11~ador .. · i::ri~tão,' "a,~. lu; 
zes da, inteligência têm .algo d.e. ofus
cante que irrita .os .olhos, ·.Não' ass·m 
o darão da bondàdc; que ê. como o 
desprendido· de uma. Tampada· ala· 
bastrilla ". · 

E do coraçã'o do. Arcebispo de .São 
Paulo todos, - todos sei'n exceção, 
-. re~eberam a suâ parcela de )uz 
divina acesa .no .foco sobrena_tural da 
caridade. 

ela as suas solicitudes, promovendo Homem como os outros, mais Ílll· 
anualinente as reuniões dos seus su- pre:;sionavel, ta,lvez, pela €).trema ele· 
fragancos que ele presidia com alto licadeza dos seus · seut;mentos, não 
senso <!e oportunidade e donde ema· sei se foi algum lt:a rei-ido no corá-
navam as momerrtosas Pastorais Co· ção. Se o [oi, some1ite dia1ite de Nos-
letivas como um alertar sereno e gra· so ·Senhor soube levar pro11t.amente 
ve da·' conciência relig:osa do nosso a mão à ·rerida que sangrava, tornan-
povci. - 'do depois ao conv.ívío dos homens 

Tudo isso que apenas se pode,men• com maior abu1idancià de pied;tdE) pa· 
cionar, bastaria parn honrar um rli:a- ra com os pe:éadores e de bálsamo 
tado e fecundo episcopado. No entun- para com os. que sofrem. 
to. ainda lhe sobrava tempo_ a es:;e !'<cm as prosperidades o .obumbra· 
lrabalhador infatigavet para levar. a· ram, uem o abateram os ·iufortí1-

' sua palavra a.us Ceutros ele al.ta-c.ul· . 1110s. Comprazia-se enl repetir aque-
t11ra cio Pais e revreseutar o Epi$cO· la sentença de J\Jons. 1rteppel: "Deus, 
pacto !\acional em soleuluades clvico· não- ex:ge ele nós a . vitória,. mas o 
reiigiosas, de nações americanas. . combate". ~ q11ài1tos triunfos lhe eu-

Seja como (or, assim nas memora- ramai-am a fronte! l\1as uinguem .e.o-
veis campanhas ela fé, como nos ·mo ele tão ·fidalgo e magilailimo' na 

, grandes movimentos cívicos; nos al· vitória. Nunca fez vencidos, porque 
tos prolJlemas da esfera à,d1ninistrali· ao Jnv'ês d.e acorrentá-los ao sê!Í ·car-
va · como em pequenas. mluudê1ícías ro clb triúnfos, conq'uista·va-os· 'para 
de' 01·ganização; dentro ou fÔ1·a dos as fesi:as ui\ s~i'u>cõ1;aç1\Õ. ·· · 
juteresses imediatos da Igreja, -'- Não temia .a morte, nem amtíva a 
agilido, falando ou escrevendo, · nun• vida. Não podia· temer a morte 'esse 
ca o Senhor Dom José foi chamado deslÍravador de ·almas que· atravessou 
a trabalhar que não fizesse c<im· a sem máculas a turbulênci;t pagã do 
superioridade de um talentó fora de séculu, que passou fazendo .o bem, e 
competição e o generoso esforço de éufartot. tão de11ressa o celeiro dos 
uma voutade que inteiraü1enle se tesouros· impereciveis. 
aplicava à verdade e ao bem. E, .morreu como viveu: nas alturas, 

transfigurá do! 
O contraste doloroso entre um tem· 

peramento de a1·mnl110 .. e um tão rude 
se quizermos, entretanto, descobrir, trespasse,, imprimiu-l!ie, aos,. nossos 

ll'.l complexidade dessa vida .úm ceü·· olhos, ,11i1a nova e 1,1.a1:avllllosa .trans· 
tr > ,de equil(brio e unidade, o focô figuração ~. a .da.s .. vitil))'às h~o.ceu-
donde jorrava a luz que clareava. os tes sa.cri'ficadas pelos :Pec.adof.-dos 
seus caminhos; se quizermos devas- . 

110mens,: Bonu~ P.astor· .. animam :dat. sar esse ..a.. spíraculum vhae -. em pro ôvibus suis. (9) 
torno cto\ ciual o Arc:eb·spo ,de São Não teiúaref descrever ·a ·sua cÍle· 
Paulo mobilizava as reservas snrpre- gada a Sãc Paulo. 
endentes ·de suas energ'as, é · Para o· os doures. plangeiites · de. tod\is os. 
Tabernáculo que devemos vo!ta,r os càn,panários evocaria.m' ·muito tne• 
nossos .olhos, para a Eucaristia, 011<1.e .. Jl!or que miuli(ls ·. pobres palavras .a 
sob 'o palor inerte de -pequenina ltO$· dor intensa da Arquldioce~e naquele 
tia Jesus Cristo, ali presente .. esta• 
bei'e.ce ·perenement.e_ ho meio dos h-O· transe, só compara vel aos .sentimen-

tos· do patriarca Jacó, quando, ao en
m.eris, 'a· grande· fm·ça que. ah,1da_pode. ·vês.do, filho ;mspirado, vê entrar-lhe 
reconstrnir o mundo. pel,;:; portas a dentrn a túnica ensan7 

g não é a11e111ts o sautuár1o elas a.h: ,,guentadà,;de 'Jof.é. Non· qu·alis spera-
mas ou a íntimidacle dos 1~1·es_que .S:e, •. ba-t~r'"'àdvenit, (10) . . · 
!Jenef ciam desta. v-iil.a UiV'tna: .·as·. c1-. · .Na: _Catedral pruvisórla, e111., .torno 
tfac!es e OS POVOSr lambem podem OU· do· e°!;Cf Uife . mórttiárfo,' dtfrante·. três 
vir a sua mensagem salvadora. . dias"· São- Panlo inteiro d·esfila sem 

F'oi por· isso decerto, que 110 tropel ces;a,: ·:.grandes. e .. peq uenlnos, ricos 
desconcertante das mais val'iaclas e pobr.es - eram todos ·seus filhos 
ativ.ldadcs em que -se· nlllltiplicavam espirituais. que .. 00111 olhos marejados 
as solicitudes pastorais de 0om José, ele tá«rímas iam hu·scar a derradei-
~olJ as lufadas ela agitação exte_rior; ra bc~çii~ do· Pastqr. · • 
sere~1a crnpltav~ sempre a lampacla A .rudeza lfaquele golpe tremendo 
do Sant1ss n~o Sacramento, no altar é tnopiuado uiio' impressionou a sua 
elo ~e_u coraçao. . lis:onumia serena; nenhum sinal ile 

O Congresso Eucar(stico Nacional; violência nem o· menor vestlgio de 
J:ara ;J qi!3l viveu todas as suas ilorns angústia '.ou 'ele SUl;IJl'CZa. 

foi a sua vida e foi tambem a sua· E assim, sereno. e tranquilo, ninna· 
,mais altz. consagra1,;ão. · · con~agi'a!,âo .~e!ll préceuen.t~s, ·0 'Se-

i::, pois, ai, - ao romper do pão, - . nhor Dom José Gaspar de Afonse~a 
qne melhor podemos medir o porte e ::l!lva. · ·atravessando. as nrnltidô<?s 
a3iga11tado ela sua alma, a sua piecia- compactas do seu povo _em pranlos, 
de e inteligência. esta incomparavef foi conduzido para a cripta da sua 
capr.cldade de organização e de tra• · c'atedral alinhândo-se naquele ·ma
balho. a intensidade e a fibra de uma jestoso Ítemiciclu em que repousam 
fó corajosa que se sobrepõe a todos 
os obstáculos. os veuerauí:lus .despojos elos B:spüs 

Ai tambem, nesse quarlro luminoso de São f'a_ulo. · 
âo Congresso Eucaristlco, é que lia-
vemos de emolclura,lo para as ben-
ç:los da posteridade e para a nossa 
Íon.liraoça lmperecivel como aque. 
los discípulos de lfülllÍJ~lÍS - na .téla 
sugestiva de Henbrandt que ailicla · 

. sentem a prcsen~a elo suave per<"gri·. 
no que caminhou com eles;. - ainda 

Seu historiador poa'erâ repetir o 
que escreveu Possilllo Te11ratando a 
vida de Santo Ago:;ti'nho: Não tez 
testameutu, · porque ua.da tinha que 

, legar. Testamentum nullum tecit, 
quia non nabebat únae .co·nderet, (1). 

Conforme noticiou esta folha, rea
lizou-se no Seminado Central elo Ipi-
1·anga. uma semana de estudo sobre· o 
Cômuüisn'.io e o ':Nazismo, nos dias 2,5 
a 3:J do mês p1·oximo passado. P1·csi~ 
diu às sessões é orientou os trabalhos 
o Revmo. Sr, Conego Antonio f4!me 
Machado, professor de Ciencias So
ciais no mesmo estabelecimento ecle
siastico de ensino· superior, Foram os 
alunos que se encarregaram do· de
s.envolvimento dos varios temas; as 
assembleias, no entanto, contarnm com 
o comparecimento .dos Revmos. Srs. 
Padres .Professores, bem como com 
lentes do Instituto Superior de Ensi
no dos Padres Dominicanos. 

ccssidaclc de Únidade de qoutrina, por ciedade. Esta concessão é irma capi-
wna adesão entusiasta ~. Santa Sé, e . tulação deante da tentação do exito. do 'à terra. Mas esta. renúnda, esta 
a toda~ as determinações pontifícias, Com ela poder-se-á conseguir um dedicação heroica Jesus Cristo a me-

E nós acrescentaremos com o Pa.· 
dre Vieir~: Não. teve ele gtie testar 
purgue. to1los os- .tleus que possma os 
levou consigo. 

Nesses dias, expuseram os alunos 
de Ciencias Sociais aos seus colegas 
o resultado . de seus estudos sobre o 
Comunismo e Ó Naz;ismo, e.ncarando 
estas dum. heresias sociais à luz dos 
Documentos ·Pontificios ultimamente 

• p.ublicados sobre as mesmas. Houve, 
por isso, não apenas uma · exposição 
dos sistemas comunil;ta e nazista, mas 
um verdadeiro, .. erudito e _sólido co
mentario às encíclicas "Divini Reclem-

· ptoris", "Mit Brennender Sorge", ·bem 
como· ao silabus anti-nazista proposto 
pela Sagrada Congregação dos Seml
narios e dos ll:studos das Universida
des ao estudo dos Éstabelecimentos de 
Ensino· Eclesiasticos . 

· Ao encerrar a semana, na Assem
bléia de quinta-feii;a proxima passa
da; a. pedido do Exmo. Sr. Conego 
presidente dos trabalhos, o Sr. Concgo 
Antonio de Castro Mayer, Assistente 

· Geral da Ação· Catoljca na Arquidio
·cese · fez ·am~ exortação 'em que deu 
varios confelhos aos seminarístas a 

. 1"espeito da' maneira como adentar os 
trabalhos. apostolicos. no coml;iate ao 

· Cóttiuni~mo· e !lo Nazismo. Di~se Sua 
. 'Revrna. que. como assistente geral da 

Ação Catolica tomava a liberdade de 
com a devida venia dos diretores do 
Seminario. propôr aos seminaristas al
:gurriaS :c_onsiderações para orienta-lçs 
no combati:! . pelo Reinado de .Jesus 
Cristo; pois que 9 Nazismo e o Co-

' 'munismo se vcncein não apenas, üe
' '.'.!\al{v.?m~iiii. . çon,l;i~ter1dó::-os/ . . !)luS 

ainda àquelas que dizem respeito a- fruto aparente, jamais uma-verdadeira rece muito mais do que-qÚalquer oú-.· 
penas a questões d.e o_rdem P,rática, difusão do Reinado de Jesus Cristo, tra idéia politica, ou social'. Si·, pois, 
Salientou como o excesso da apologe- porque contraría · 'determinações ela- no Nazismn e no Comunismo encon-
tica divide os catulicos, e coloca nos ras e explicitas dii Santa Sé .. É preci- tramos dedicações com semelhante he-
espiritos uma tendencia naturalista, so pois ter a fortaleza de encarar a roiciclade; porque nós não a havemos 
incapaz de · excitar as grandes gene- tarefa. como ardua, po1·que ela é ar- de ter, nós que lutamos com · certeza 
rosidacles, necessarias hoje mais do dua; e não ceder à pusilanimidade, da vitoria porque 'conosco luta a grá-
que nunca, que são fruto de uma doa- com intuito de triunfar logo. Outro ça de Deus? 
ção total. Ora este dêvotamento pro- escolho que é neé:essario evitar é o Uma prolongada e calorosa salva 
cede de ullla adesão profunda à Fé .medo da cdtica. Deante da ·critica cos- de palmas mostrou como calaram na 
Catolica cm que o individuo se en- tumamos tomar uma destas cluas ati- alma dos seminaristas as pala~ras do. 
trcga à Igreja de· corpo' e alma, sem tudes. Um despreso absoluto; uma Sr, Cônego Mayer. bPm como a esti-
prctender examinar a rácionàlidade atenção completa. Dois extremos vi- ma em que é ele titio no Semirlario. 
de seus dogmas, como para salvar a ciosos. O que dev=os, é examinar as Encerrou a sessão Mons. · Reitor, 
sua autonomia, o seu eu. Mostrou criticas. Si elas procedem, atendê-las, Mons. Dr. Manuel .'edro da Cunha· 
em seguida •que essa formação pene- ainda que não o digamos explicita- Cintra. Disse Sua Exeia. que era ne-
trada ele entusiasmo generoso; sadio .mente, agindo ele maneira a tirar os cessario pronunciar ali uma palavra 
e ativo não é apanagio de 'todos os motivos que as justificavam. Si elas que ainda não fõra dita. Era preciso 
catolicos. De maneira que nos comba- não procedem, desprezá-las, ainda que que se decbrasse que a alma .de to-
tes em que devemos empregar. ele- elas tenham -eco, limitem nossa ação, da aque1a semana de estudos tinha 
mentos leigos ,é mister rigorosa se- ponham mesmo em perigo nosso tra- si rio o Sr. Cône.ví- Leme. Fô,·a o · Sr. 
leção, à exemplo do que fez o proprio . balho. Pois que, atendendo-as, cede- Cônego Leme, que com uma dedicação 
Hitler, distinguindo os adesistas do mos a umá tentação, terminamos sa- pet·foita acompanhara com zelo e ca-
movimento nacional-socialista dos crifieando princípios, ist0 . é, introdu- rinho todos os trabalhos da sér,1;;na; 
combatentes. Aqueles aceitavam a zindo uma frincha no unieo·· elemento linha por linha, conceito · por concei-
douti-ina do .partido, estes davam a vi- de resistencia ·verdadeira que pos- to tudo tinha sido ponderado por Su.a 
da pela vito1:ia do partido. Na Ação suimos. Não tenhamos pressa. em ven- Revma. De manf'ira que. aquelel' trar 
Catolica só servem aqueles que estão ccr, Nossa perseverança e firmeza na balhos todos, "consideratís omnibus 
dispostos a .dar a vic!à pela Igreja, adesão a Santa Sé terminará triun- considerandis", ótimos todos eles; ti-
ou séia a uma renuncia .. completa a fando. É. necessario' tambem mµita nham tido como alma de sua -feitura 
seu modo de pensar, às suas manei- .maleabilidade na maneira de tratar os ao Sr. Cônego Leme, Aliás o Sr.· Cô-
ras de apostolado para em tudo segui- . homens. Assim. fazendo respeitar nego Leme cost11ma consagrar-se. des-
ren1 só a Igreja: · · sempre ·nQssa autoridade, · quando as sa maneira a todas as obras que em- . 
· · Passou depois o Sr. Cônego Mayer circuiistaridas o. exigem, pela Igreja e pre~nde. "[.011vado seia 'Deus". A li-
a dar alguns conselhos a respeito dos por Nosso· ·sen_hor. não.ter receio em ção 'que nos deu o Cônefl~ Mayer n\l-:- . 
perigos que evitar nesta· campanha pas8ar por cima dé. atitude,; menos ma "exortação de Capela'', ..,. assim 

·de· formar elementos leigos. e mes- corretas, ou de. nào; agir imediàtamen- . terminou Mons, Reitor - praticou-'a 
mo ·no combate pela causa de Nosso te. É o interessé da caµsa que ha ele· o Cônego Leme. "Bendito ·seja· Deüs!" · 
Senhor. O primeiro perigo que evitar ditar nossa. atitude; o que melhor con- Ctim as palavras de Mons. Cintra 
é a fascinação do exito. J,t, esta fasci- correr para .·a difusão do Reinado de encerrou-se esta semana de estudos, 
nação do exito que 'tem levado· mui- Nosso Senhor, denb·o dos principios cujo fruto maior talvez tenha sido ·a. 

' tos espíritos a fecharem os ouvidos · acima e~postos, isso é o .que devemos convicção, em que todos ficaram, de 
a reiteradas . recomendações . da Santa · fazer. Para ·tudo· isso torna-se neces- que. abominandos amboS os · sistemas; · 
Sé, no sentido .de Qlle' os catolicos se · saria uma dedicação to~al, uma renun- não deixa o Nazismo de ser ainda 
rctma;m a càtollcos ptfra ·bs :combates eia .absoluta que Jesus Cri;;to compa- pior; que o. Comunismo, pois este faz. 

· dé No~so · Senhêir; É asrun'" óile' muitos · rou ao apodrecimento . do trigo !anca• martires e aquele apostatas, . 
,. .• , •· ·, .·--. • ·• - ····e- ' •' · ~.:-"'. , ... ,., :: ;":"" ·' :··,:,-·· '--!':..· , · ·• · ··· · · · ·• · .f ·· ' · · · · ·-~. 

.. '~ ·. "- . 

Silll. Porque 'ha·. tiro tesouro <1ue a 
morte nào arrelJa~a çle no~sas .mãos; 
uma beleza d1,1· que não seremos dss· 
pojados, mesmo quando ·as· dobras 
frias de um sudário· já relarem a nos
sa face se111 cllauias, e lla um amúr 
que não se partira com · as ü!Umas 
palpitaçôes de nosso· peito para sern
pre imobilizado. ili a nossa santidade, 
é a graça, esta semente de vida div'i
na que tanç!ld;t nos soml.lrlos cantei' 
ros desta terra. lla de frutificar para 
os claros festins da bem a venturan~a • 

* . ~: ;i: 

E assim partiu o segundo Arcebis, 
po de Hão l'aUlo. . . 

E partiu nun, i-uflar de asas, como 
o condor ferido em pleno arremesso 
pelas. alturas. Lá no alto já se lluml, 
nava' o novo panora!llll,,'..4\l.:t!ldo da 
terra subiam ainda as.:preces Uturgi. 
cas, como se t'os~m ·ai;· lôas [estfvas 
da sua lmorta.llclacle: ElUGE SlilHVE 

· BONE ET l•'W.ELJS, IN'l'U.AlN GAU• 
DIUl\1 UOS11Nl Tl,.il, ' 

(1) 
(2) 
(3) 

. (4) 

(5) 
(6) 
(7) 

Job ;_ XXX - 15. 
Eph. l -:- 18;' . 
U. José(- Pastoral de Sau• 
clação: ·· · 
üom Duarte. Past. apresent • 
R Auxiliar. 
Uorn Uuarte. lbtd 
li l:leg. 1 - 21, • 
Dom ,Jpsé. - Pastoral cfo 
sauclaçiio; . 

(8) I.uc: XXIV·-- 35; 
{9). Jõall. X - 11. 

(10) · Ambr. ,a<:J Valent. 
{11). Possicl. Vit~ ...., ~~~I; 

/ 



São Paulo, 3 de Outubro de 1943 

F'f S lA D E SANTA TER E.Z t·N H A 
NO SAN TU AR I O O E T.A U B ATÉ 

/ 
Tiveram inicio dia 24 ultimo, sexta

:feíra em· homenagem a Sta. Terez!nha 
do· Menino Jesus na cidad" de Tauba• 
té grandes festa.s. 

O -~rograma elaborado pela Comissão 
org.ânizadora para os· festejos é o se
guinte:· -

Dü. 24. de Setembro - Sexta-feira -
lnicl6 fe$tivo e piedoso da solene no
ve~ Salva, 'alvorada, e repique festivo 
de 'todos os sln. s do San tua.rio e Cape
las filia,Ls aa Paroquia. 

is· 7 hs. ·. Missa. com canticos e Co
munhão geral da Irmandade do Rosa
l'iQ, da. Catedral, e devotos de Sta. Te• 
re~ülha. -

Ãs ·19 hs, _reza. _solene, com sermão de 
al:ij!rtura· pelo Revmo. Pe. Ascanio _da 
·cu11ha Braridão, 'e ladainha cantada 
:pela_ orqµestra do Santuario. Beijamen
to das r'~iquias da· excelsa homenagea
da. 

·ma 25 -' Sabado - Às 7 hs. Missa 
com cali.ticos ·e Comunhão geral do Pa
tronàto das casas Pias. Beijamento das 
Relíquias. 

Às 1,9.hs. reza solene, com sermão pelo 
Revmo. Pe. · José Maria da SÍlva Ra
mos, 

:Oia 26 - Domingo - ÀS 5 hs. Mi.Ssa 
coin .recitação do terço. 

Às··7 hs. Missa com canticos e Co• 
-munllão .·geral. _ 

· Ãll ·9 ·hs, Missa Paroquial c:im hOmi
lia. - . 

·.3s. 19 hs. · Continuação ela. novena 
com ·sermão pelo Revmo. Pe. A.scanio 

-d~_ C!Jllllll, -Brandão. 
"Dia,'.27 __ Segunda-feira - Às 7 hs. 

,Mlssà. com cant!cos e .Comunhão geral 
. da. ·Arqu!confrarla das Mães crt.stãs. 

' ÀS 3 hs. Missa por alrna de s_. Excia. 
· Reyma,. D. José Gaspar de Afonseca e 
suva, DO. ArcebisP9 Metropolitano de 
Siw Paulo. 

- Às 19' hs. hs. novena solene com ser
mão pelo Revmo. Pe. João Matcondes 
Guimarães- , 

Dia.--28 - Terça-feira - Às 7 bs, 
Missa; CO!ll cantloos e Comunhão -geral. 

Às ,19 hs. reza solene com sermão )')e· 
10 Revmo. Pe, ·Ascanlo da Cunha Bran
·dão{" 

: Iiia. · :i9 -- Quarta-feira - Às 7 !Ís. 
utss·a com· cânticos e comunhão geral 

Às' 3 hs; Missa por alma. d€; D. Olga 
de .Matos. a cuja. memoria se- deve o 
Altar Mór cio· nosso Templo, 

Ã-'i 19 J:ls. reza solene com sermão pe
lo Revmo, Pe. Ascanlo da Cunha Bran• 
dão; 

Dl:i. -SO - Quint:i.-feira - Aniversa
rb -da Sa,nta Morte de_ S. Tereza do 
Menino Jesus. 
, Às 7, hs;: Missa com canticos pela or

q1,1es~ra do Santuarto. Sólenis.sima Prl
, melra C_omunhão de 103 crianças do 

o:ruJ)O Escoiar da Companhia Tauba• 

tê Industrial;· Comunhão _geral das de. 
dicadas e piedosas ~ras. Zzladoras e 
Zeladas de Santa Te~eZinha. · 

Às 8 · hs. Missa do · SS. Sacramento. O 
reiicario de Santa .Terezinha ficou ex
posto à -veneração dos fieis: 

Às ·19- hs.-novena. solene -com ·sermão 
pelo Revmo. J?e. Eurico de Oliveira. Ga
licho, benção · e . distribuição da rosas. 

Às 23 hs. piedoso exerclclo da Hora 
Sa.rlta; segundo ó Esp!rito · de Sa~ta Te
rezinha. 

Dia 1,0 
· de Outubro· - Sexta-fcil'a -

Às 7 hs. Missa com canticos. -Comunhão 
geral do Apostol.:edo da Oração e Cru-
zada Eucarística. 

Às 19 hs. ~za- solene com _ sermão 
pelo Revmo. Pe. Leonardo dé campos, 
e Consagração ao Sagr;i,clo Coração d~ 
Jesus. 

Dia. 2 -- Sabado - Dia -das Terezi
nhas da. Ta.uba.té. 

Às 7 hs. Missa com cantices. Sa.ba• 
do do -Sacerdote. Comunhão, geral .da.s 
Sras. e meninas· que têín o nome da ti
tular do Santuario, Pia. União das Fi
ll"la& .de Maria e demais fie~. Beija-
~nto das reliquias. •· _ 

Àll 19 hs. reza, solene com sermãó pe
lo Exmo. Mons. Vigarl'o Capitular, .e 
beija.menta das reliquias. 

Dia 3 de Outubro -- Domingo -
Grandioso dia da festa de Santa Tere• 
zinha.. 

Ãs 4 hs. salva,· alvorada. 
Ãs S hs. M!.ssa -com recitação do t<ir• 

ço e. canticos pelos -fle!.s. _ 
As 7 hs. Missa com cantlcos, · Comu

nhões gerais. 
Às 8 -hs. Missa com cantfcos pelos 

CÓngi'<lgados Marianos e Filhas de -Ma• 
ria.. Comunhões gerais, 

Às 9 hs. Missa. cantada SOfene, ofi• 
ciando o Exmo. Mons. Vigário C_apitu
lar. sermão pelo Revmo. sr. Conego. Dr, 
Antonio de Castro Mayér, DD. Assis
tm1te Geral da Ação Católica. de São 
Pa.ulci, - \ 

Às 14 hs. Crisma pelo Exmo. Mons. Vi-
ga.rio Capitular. · 

As 16.30 hs. em ponto, será organi
sada. a. imponente proci.5são que perco1·
rerá o seguinte· itinera_1·!0: Ruas Eng, 
Fernando· de àl~&.tos, Cel, qomes Noguei
ra. _ Dr. Winther. São José, Dr. Pedro 
Costa. Marquez do Hervat Bosque, Vill• 
conde do Rio· Branco, Largo do Rosa.
rio. Dr. EmiJlo Wlnther e l;'raça San
ta Terezlnha. 

À entrada, fará o sermãó de encer
ramento, · o Revmó. Conego, Mayer. 

As festas estiveram. sob . a:- sábia di
reção do Revmo. Pe. Ciéero de Alva
renga. 

M L (<; (; , - o N A H . J o ., 
TODO CAJOLICO 

d-eve Ili' o 

O ULTIMO SERMÃO DE.· D. JOSÉ 
V._ Melillo 

Vinte e sete de Agosto. Em Campos de Congonhas. 
Um-trilo de sineta. ~' "Passageiros do Rio 1 
Tomem .o seu lugar." Entre algumas tristo;has 
Figuras, a sorrir. para o a vião subiu. 
Sereno e varonil o nosso Bom Pastor. 

E dentro da carlinga, enquanto os tripulantes 
No espaço a contemplar, por entre o lirio em 
Das nevoas, o tapiz das matas verdejantes 
Sonhavam cousas mil, Ele, no Breviario, · 
l\'lergulhott a sua alma, atenta à voz de De.us. 

J ii ·prestes a alcançar o fim do itinerario 
As azas. do condor encontram densos veus. · 
tJi11a 'angustia mortal assalta os corações 
E o monstro aéreo treme, e vibra, e bufa e empin.a, 

]:<'ebril cm convulsões, 
Buscando um pouso acaso, aflito, sem- rotina .•• 

De repente o avião na sua marcha fatal 
· i\ catastrbfe 'encontra e, ferido .de morte·, 

De encontre vae bater à Escola. Naval!!! 
O impul~c, que trazia o 1111,:icie p.)ra o norte, 

o arrasta para o mar. 

N·esse minuto. horrendo apenas D. José 
De_ feito, enéara e ,·é a tragcdia eminente, 

E -ergúcndu-sc de vê, 
Solenemenle, 
Ouviram-no exclamar: 

flor 

' i 

'' Lembremo-nos de Deus! Lembremo-nos de Deus!'' 
H alçando para os ceus 

Seus olhos tristes, negros de veludo, 
Donde r. flama da fé se transmitb a tudo, 

Traçott no ar a Cruz. 
Em que morreu J esns. 

: r-: nesse mesmo ins_tantc um estrondo se ouviu;.•: 
Desfez--se soure o rnar a "Cidade Jo Riv" 

Cadetes, marinheiros, 
Barcas e h:::r(]ttciros 

Procuram socorrer os nautrn;;os cio ar. 

E11contrara111, porem. D. José a boiar, 
Erfabalado nàs ondas de s..;,fira. ) 

Sua. alma peregrina já subira, 
Afoita como fôra a sa.cri [i;;ios tantos, 
A gloriosa mánsão c!os ju:,Lo;; e dos sautos l 

E quando aqui chegou o pesado ataúde 
Com ós restos mortais desse que fôra em vida . 
O exémplo do tr~balho. o exemplo da Virtude; 
0 povo inteir0· em maS5cl encheu todli. a avenfda 
Da estação <lo :'forte ~t Sé. 1w cspe:-:.nr,:l lútica 
De· de,memir-se acaso a tetdca vc;·dade. 

A .dor tornada cspa1~tc, errou ·c1e boca em boca -
E p0z cm funerai toda ;i debele. 

S b_- < 1 ,-eu corpo, em -a,sr.;,n:.aco. ne~,,,e c;:a 
!'ia· Igreja Episcopu] r.0ude ser visto. 
Sereuo e _nobre, C tr:::b?, '.1ele a gente Via 

t\ sombra tutelar de Jesus Cristo l 

E Ele que a seu rebanho dera tudo, 
Ponde pregar ainda em seu caixão, 

F,mbora inerte e mudo, 
Seu ultimo sermão: 

· Pois calado falava, e _ calado d~zia 
Louv~do seja Deus, Ave Marial 

LEGIONARIO -- 3--

~-1 Festa de Nossa Senhora do Rosarin de Fatima 

PHA QUARTA VEZ, DESDE O INICIO DA GUERRA, REUNE-SE 
O EPISCOPADO AlEMÃD DIANTE DO lUMUlO UE SÃO BONlf A-CIO 

.-
Mais um documento oficial da Igreja contra 

desencadeada -pelo Terceiro 
a perseguição __ religiosa 
Reich. 

Segundo noticias que nos chegam da. 
Suissa atravez do serviço -de informa
ções da N. e., acaba d~ ser publicada 
mais uma Carta Pastoral do Episcopa
do Alemão, como resultado da Confe• 
rencia Anual este ano realizada. em -
Fulda; daa-nte do túmulo de São Bonifa-
cso. · .. _ 

Nesse documento, os Prelados Ale• 
mães fazem um apelo ao povo pára que 
apressem seu -regresso a Deus, e de
ploram a atividade dos que querem co
locar, em .lugar do amor, o ódio; em 
lugar do direito e' da Justiça, a. vio~ 
lencia; e em lugar da nioral, a utilida
de. 

CONTINUA A LUTA CONTRA A 
IGREJA 

ça, a Deus, o Creador do Mundo, o 
Rei e Legislador de todos · -os povos, 
deante cuja grandeza i.s , Nações são 
como · 11, gota. de_ agua - de um cantara 
(Isa.las,· 40, -15) ". 

"Deus não existe para honra e ser• 
viçJ nossos; pelo ·contrario:· :i,; dev_er 
nosso, e razão_ de ser de _nossa . p~·opria 
vida,. honrar", louvar· e servir a _ Deus. 
O maior dentre os inzndamentos, que 
serve de base a todos os cutios diz; 
•· Adorarás ao · Senhor teu Dzus·, e Só · a 
Ele servirás';:_ A oração e ·o serv,lço a._ 
Deus são deveres sagrados de todÓ ho-

. 1nem, .em todos os tempos.· orar com 
frequen.clJl. é com convicção e profup
da fé; ·é -néce35arlo, particularmente nos_ 
do_lorcsos tempos em gue vivemos. 

A ORAÇÃO El\1 CO!l-lUM . 
"Desgraçadamente, afirmam os Bis• "Hoje ê ,mister alimentar e reforçar o 

pos Alemães, temos. que dizer, com pro- vinculo que ncs ·une concientemente. a 
funda dõr, que ainda nestes momentos Deus .A -oração em familia, a,: oraçii.o 
continua a luta contra a he1·a,nça de em comum e rmbl:ca, devem ser con-
no:i5a. Fé Crista, contra a Fé de Jesus sideradas como deveres sagrados, dlg-
C1:lsto; e que a escola e a educação es- nos de· alta estim-.. consequentemente 
tão sendo empregadas parn -descristiani- deve-se_ dar toda. lmportanc~· à prece 
zar o povo, especialmente a Juventude.;• e à piedade. Nos domingos, dia· do_ se-

A Pastoral sz refere, em· seguida, à nhor, é preciso conceder preferencia à 
separação dos filhos, imposta aos paL$', oraçãs> e ao senlço de Deu~. acima de 
:l. proibição de ministrar. educação re- tudo; a.c:ma de qualquer. ocupàção. A 
!igiosà. nas escolas, e aos obstaculos para juventude deve educar-se de tal. manei-
a assistencia à Santa Missa e pa.r_a· a ra. que em conclencia considere que 
recepção dos Sacramentos. e de gravlsslma obrigação santificar os 

Ao comentar a situação crcada pela dias de festa.~ e servir à Deus; à Ju· 
guerra, os Prelados A!emã(ls declaram: ventude não se · deve dar a se:isação de 
"Não podemos, amados filhos, deixar que orar, servir a neús· e ·frequentar os 
de €Xp1-essar nossa dor profunda pela. sacramentoS, são atos que -carecem de 
fcirma. ein verdade desiiumana., com que importancia, -superfluos e antiquados". 
está sendo -conduzidà esta guerra. Não- A Pasto1·a1 fala, em seguida, dá. prep• 
contamos com forças para dar <;;1bo de cupação dos Bispos, pila Patria, por seu 
tão espantosa obra de destruição, mas _ poYo e pelos soldad,s. Elogia os Sacrl
'.evantamos nossa. voz para. _ vos admoes- !leios que pelo pa!.s fazem os cidadãos 
ta-r, para. chrunar vossa atenção.·_e orar, , . e.,os;,soldapos.,,Oe .mQ4o espec)al os Bis
i:lOmci sempre O fizemos, e; tambem, Je• p6Íi pedem. pêlos qÚ1i."sofreµÍ: OS enfure•· 
vantamos nossa voz contra os que se · cidos · a.táqUe$ aéreos .e reclamam· com 
arrog_~1n o .. clire!t9 .. õe. P~l!!L sobr~ , l!- ..... urgencia que se preite -toda asslstencia. 
vida humana." Em seguida a· Pastoral àos refugiados_ e aos ·que- necellSitam de · · 
manifesta e. gi·a tidão.:-:dM, católlcosa,a,le.~.·-- lar,- como . manda -a. _ ca.ridáde cat61ica:; · · 
mães --a- Suà Santidade· o"Papa Pio XII'· E;m_- segu;da a. Pastoral adverte liobre os 
pelos:,1nce.<'.5antes êsr.orçôs em ravor:.dã '- perigcs éiue hoje a:.meaçam a fé e a m,-

A LUZ DO l\IUNDú 

Re1midos dea_nte do tunmlo de São 
Bonifaclo, venerado ha. i:iOO anos C()m.O 
o apostolo do povo alemão, os Bispos i11• 
voca.m a proteção dcss_3. patrono. A Fé 
que el prclamou e· pela q~ morreu 
martir, .foi preservada. atravez dos se~ 
culos, como lne?-tinguivel fonte de luz 
dMna, de be~ estar temporal e de sal
vação : eterna. 

"Esta Fé, nos, tempos ·em que flores~ 
ceram a religião e a moral cristãs; ir".' 
radiou bençãos em todos ·os recantos da 
vida_ tanto lndlvidua'l como social. Só_- a 
lgnorancl-. e a mentira podem pretender 
que para a Alemanha o Cristianismo 
haja sido uma desgraça." 

. ra!, - e -pecle aos. ·sacerdotes_ e_ aos pals 
'de familias, que 'comba.tafü com ardor 

·_,,-todos os males, d_e maneira especial 
quando afetam .as c1·ianças· que foram 
iifastadas de seus lares. Na c9rr€$P3n-, 
de11cia com os filhos o primeiro dever 
dos pais deve ser a. preocupação. pelas 
almas; advertem os -Bispos. Os p'aiS de -
familia :.... insistem - · devem defender 
os dlre:tos de seus· filhos ainda qu!),nd'.> 
este3 se encontrem ·cm acan1pame~tos; 
em todo caso devem exigir que se !Ms 
permita. assistir à Missa . e receber a ne
cessaria instrução religiosa. 

"Lutai pi:>r estes direitos e não des
ca-nseis até· que sejam concedid:s" 
cxhor.ta a. Pa~toral. 

A guerra é uma luta· cavallleiresca en
tre exercitas adversarios; no· entanto o 
ataqu;: aos que não combát<im, aos m,
centcs e até às criança.e, velhos- é eri
fzrino!, a destruição õss Igrejas_ e obras· 
de cultura e caridade cristã QU<l até 
hoj;: todo inimigo havia respeitado, já. 
não pode definir-se coi110 -guerra, por
que esta horrenda pala vrn é damasiado 
brand& .para. ela. ., 

'.'Não contamos com forças para dar 
ternilno a tão espanto.ra- • obra :de des
t1·uição, mas ievantamos n.~ssa 'voz -para 
a.dmozsta.:', para ·chamai: vossa atenção 
e parà orar, como teme>s feito sempre e 
tambem, levantamos· nossa·· voz· contra 
os que se outorgaram o direito de Deus 
sobre a vida humana. 

"Até para a. guen·a como para as au~ 
toridade~ publicas, · existe a êonclencia 

. e- a· responsabilidade, pérant; Deus e ·a 
histeria. A injust;ça szmpre é injustiça 
até na. guerra, ·c:eznta · elo ·inimigo, mais 
ainda. deante do Inimigo Indefeso.· Do 
fundo do -n-~sso coração àgradecemos ao 
Santo Padre P:o XII po~que expte~sou 
cic maneira tão-_ comovedora. Suá. angus• 
tia pela devastação que causam: os ata
ques aereos: porque intervé!o' com de
clarações ·solenes urgindo qqe 'se, ci:m
·servem como cousa · sagrada os · senti
mentos e as obrigações humanltal'ias da 
guena e porque advertiu · com' tod11, a 
autoridade da i,iua pessoa. e de Seu ·_oii
c:o 'a todos, os beligerantes qud -~ deve 
con.~ervar a dignidade sagrada -dais na
çõss e a honra das · armas. -

O SAN'TO PADRE E A JiAZ . 

"Do fundo de nossas almas. _agrade• 
cemos com sentimentos de imensa. gra
tidão e_ afetos sincer:::s,. todos · os esfor
ços que o Sll-nto Padre fez para alcan• 
çar _a paz entre- -0s bal!g~~an~s, uma. -
paz que_ seja em verdade. justa, bem re
cebida e duradoura. Façamos: nossa· a; 
admoestação éiue · s. _ · s; dirigiu ao seu 
pr_o_prio pov.o.em Roma, depo·s deste ter 
pàd-ecido severlssimas ·_ aflições: Que a 
!Jl'OV8, sej~ -UÜl "'r,onvite "para que puri• 

_ fiqueis vossas almas, para que façais 
penitencia por - todas as _ YÔssas ra,1tas, 
para qúe v;ilvais a D~us e vos mia.Eis a· 
Ele cada -vez mais Intimamente. · . 

."Ma'.s, perto 'de Ti, meu Deus, ma_is 
pert-a de Ti; que -esta Invocação bi-ote 
de no.'lSas almas. eri1 todas as provas 
e. em _todas os sofrimentos que._-nos cau, 
sam a ·guerra. Nestes momentos ·de preo
cupação as palavras d) - Apostolo po: 
dem nos ~-ervir d,tauxilio: todas as cou• 
ta:; contribuem ao bem dos que amam 
a Deus. 

"Nós vos .&.bençoamos de todo cora• 
ção, : amados irmãos· e ora.mos fervoros.'.1,
mente · i>or t:dos para que '"De.us .vo. ou
torgue as _ graças; auxl!lo e 'copsolo q11e 
tanto ncce..ssitais. Qu2 Deus vos conce• 
da Sua paz e -à vida eterna. 

(A Pastoral, com data de 19 de Agos
to d~ corrente áno, foi firmada P9r_ 3 
Cardeal~. e por Z3 Arcebispos e Bispos 
da Confsrencia. e . por 6 Delega!los do 
Protetorado de Warthegau). 

Come.rnoràrido o 26.o aniversario· da ·ultima apariçao de Nossa SenhorÍf:·dé, 
Fátima, cm Portugal, serão realizadas- no Santuario; ·no alto · do Surriaré, ,no · 
dia 13 p. f., _às seis e meia e sete e meia hoi'as, missas em ·ação de graças a · 
Nossa Senhora .e às oito e meia horas, por intenção da Confraria de Nossa· Se-_ 
nhora de·.-.Fátima. _ _ _ 

A's 15 horas será dada a benção solene aos doentes,- com o SS. Sacramento. 
A' tarde·, -às 17 horas, haverá a reza_ do terço e a tradicional procissão_ das 

velas, finalizando co111 a benção do SS; Sacramento. 
. Essas solenidades. serão realizadas na Ig1·eja nova, cujas· obras 'já se. acham 

bastante adiantadas como :se v~ · no dichê acima. 

Sagrnção Episcopal de MQns. Uelf im Ribeiro 
Gt!edes1 Bispo eleito · de Leopoldina 

. Hoje; 3 de. outubro, será s_a.grado 
Bispo de Leopoldina, na Catedral de 
Pouso Alegre; Sua Excia. _ Revma. 
:l,>Ions. Delfim Ribeiro Guedes. 
, O novo antístite estudou em Ro

n1a, · faúreando-se pela famosa. Uni· 
vers;dade . Gregoriana. Em s_egttida 
veio _para o Brasil; ocupando -última
mente o cargo de Reitor do Seminá• 
rio de Pouso Alegre, on-de a· Santa 
Sé foi buscá'\o. afim ele o elegei· Bis• 
po de Leopoldina. _ ·_ 

S. ·Excia. já marcou a data de 31 
de outubro, dia. de Cristo Rei, para 
a tomada ele posse _de sua· Diocese. 

' _ AS AR_MAs· 'EP1scoPA·1s 
DE S_. E_XClA : 

Eis a descrição <),as. arma,s episéo
pa·s de S. Excia, Re.vma.: 

"EscuiÍo esquartelado: ao primeiro· 
quartel, em· campo _de ouro, as cinco 
Chagás de Nosso Senlíor, de goles 
(vennelbo) postas em .santór; ao se
gundo, o escudo dos Gu_edes: em 
canipo de blau (azul), cinco flores de' 
llz de ouro, postas ém santor; ao' ter
ceiro, em campo de· blau, uma. estre-. 
la d.e ouro velada por. uma nuvem de 
pi·ata; ao quarto; em campo de ouro; 
uni.coração de goles, floi·escendo· num 
fü'io de prata, folhado de sinop1a· 
(verde).- O escudo é si,s~entado., por 
uma cruz pastoral de, oui·o, que lhe 
serve de. timbre, e vem coberto pelo· 
chavéu, episcopal desábado de sable 
(negro), forra.do '.de sirtopl;, bordaelo 
de ouro e guarnecido de cordões de 
sinop-Ja, entrelaçados em lisonja e pen 
dentes de um e outi:o lado, com três 
ordens .. de ·borlas .seis de 0 cada lado e 
postas-1, 2 e_ 3, Lema: e1ú .sinopla, 
serv:nào de_ base. a toda a. .composi
ção: CON'fRÁ SP,EM IN ,SPEM. _ 

-A forma esquai-telada'dó -escudo- re
pete a Cruz que cortando-o em toda 

a sua extensão, significa a plenitudi 
do sentimento cristão. · 

Nos quartéis :de _ouro, -metal ·que 
corresponde, nas virtudes. c1·lstãs,- a 
J<'é e a Caridade. estão ll} invocações 
JJrincipals: a Paixão de Nosso Se· 
nhor Jesus. ·-Cristo. simbolizada nas 
cinco Qhagas, e o lmaculàdo -Coração_ 
de · 11-Iaria, representado pelo· . cora
t:ão que floresce num lírio,· símbolo 
da pureza. : -. _ _ 

Nos quartéis de )>lau (azul), es1úal• 
te que co,rrespoude, nas virtudes cris
tãs, 'à Justi.çjl- e à P~rseverança, estão 
representados: a pesso:Cdo-Bispo; pe~ 
lo seu brazão,_ de. faW!lia, e a Pàdroei
l'à dé seü'sácerd~c-fo;'santa Terezlnha. 
·do Menii;i9 , Jes11s, · sim~oliz_ada. pela: 
-estrela màtutina no mé!o·-de" u'n'i:ii. 
pequena nuvem: ·•\stella màtutitüt in 
medio: nebuíae" -<Éé1esiãst1co, L s). 
Esse símbolo, . tão -~ignificativ.Ó da. 
santid.ade - de Ter_ezinha·."dcÍ. l\teninÔ 
Jesus mal oculta nô recato e-no re·· 
colhimento · de sua clausura :no· C~r-· 
melo, se inspirou _- numa comovente 
profecia dEi um ,Yéneravel. religioso· 
Pa.ss:_oni/lta, - citado 110 p_refaclo · da 
maravilhosa "Histoire·, d'une â·me" 
profecia essa. ratificada solenemente 
p01' S. S. Pio xr. que chamou a doce 
Santinha de "querida Estrela de· seu 
Pontificado"; · · · 

"Em verdade, as palavras do Aposto
lo -se1rtpre demonstraram que "fóra de 
J ,sus Cristo não ha. salvação" e que 
"não foi dado aos homens outro nome 
debaixo do céu pelo qual possam sal• 
va1·-se ". Todas as con·entes esJJirltuais 
e· '8.S ideologias meramente - humanas, 
que se afastaram da Fé católica., acaba
ram por demo11strar que são enoneas, 
oara te1·mü1ar _ na. desilusão m~i.s amar• 
ga.· -Defrontam-se, enfim. com esta. ad~ 
moestaç:lo: "Vcivci a Cristo, porque só 
Ele é a 11:z do Mundo, só Ele é ~ ca.
ntinho, a ve:-da_cte e a Vida ... " 

Os Bispos elogiam o intenso trabalho 
·dos -. sacerdotes· e -assegqram. qui oram 
para que ~s prova.çõ2s que .sofrem os que 
emigram dentr;> do_ proprio' pais, sirvam 
para honrar _ a Deus. -fortalecendo e 
fazendo progredir a _virtude cristã. Os 
sofrimentos· e ·cs perigos padecidos -
aáescentam - · eidgem colaboração bar
xmoniosa, evitando toda cíasse de dis
senções internas e em tudo procurando 
a união e a paz 

A-LUTA CONTRA -A FÊ 

· "De.sgraçadamente - continuam 
te1rios que· dizer, com· profunda dor, que 
ainda nestes nibmentos continua_ à lula 
contra a herança ds nessa Fé · Cr!.stã, 
contra a Fé em Jesus Cristo; e que a 
escola e a educação_ estão sendo em-

U PAPA DEVE . SER CONVIDADO A PAR
TICIPAR DA CONFERENCIA DE PAZ 

- Ha ai-nda rio escudo dois. símbolo!l 
e duas hpmenagens: exercendo o 
Bispo, à pater11idàde em Cristo, Justo 
ê que reverencie a sua· filiação esi,i• 
ritul3.l e a sua filiação · hÚniana. - As• 
s'm,· adotando 'as cinco Chagas. das 
armas episcopais. de -D. Otãvio Chà.· 
gas cie l\liràn d!!,, "'Significa cont' isso 
·l]Ue Se COilSidé'r~--:filllo. esp!rituaÍ de> 
Bispo que o -vai_ ·sagrar, dando-lhe ·a. 
Plenitude ·sacerdotal. Do mesmo· tno.; 
cio, inclu_lndo no seu brazão um sim• 
bolo de··fainrna, as armas· cios Gúe• 
eles, presta :comovido tributo de vé
lleração aos· entes que lhe deram. o · 
ser, fo.rmando-o para o ministério qÜe 
a vrovidência lhe rei;;ervou · , 

O lema CONTRA_SPE'i\i.lN SPEN! 
em sinàpla, esmalte que correspond~ 
à Esperança; é tirado da Epfstolà. dê 
São Paulo aos Romanos (lV 18) e 
Sií,·nHfr•a não SÓ ;Ulll saudá,vei'otimis• 
mo ·çristâo,-eo1uo tambem, que·. o nó, 
vo-Bls110,: a exeinplo de Abraão refe, 
rido Pdo Ap/lsti.-üo, espera un;a- fe, 

·cunda _ 1.iaternidado espiritual e que 
seus ri!hos, em sua nova Diocese -se, 
iam todo o relmnho, ·sem -exceçã~ de 
nm:i s6 ovelba, que lhe foi confiado 
llara _apascentar~~. 

VERDADEIRO 'FUNDAMENTO 

Só a Fé Cristã· e os Mandamentos ae 
Deus const-ituem a -rcicl:ta sobre a. qual 
se apoiara firmemente a. verdade, o di~ 
reito tl e. j_u.~tlça, a autoridade a obe
diência, e to<Jo -sistema de vida justo e 
benfeitor. tanto para o individuo como
para a_ ordem· social. Todo poder· neces
sita de um fundamento que o sustente 
e de uma fo1·ça que o una a Jesus Cris
to, a Quem o Pa.1 Celestial deu todo ·. 
.poder e todo juizo, - e _ante _ Quem, se
gundo as palavrns do Apostolo, "todo 
joelho deve dobr3r-se, no céu, na terra 
a no 11:!c:·no '". ' 

"Volta ao Senhor, vosso Deus, tal ê 
3 chamado _que, com toda gravidade, se 
desprend.i do momento impregnado de 

_ 3dio maligno. em que vivemos, envolto 
em _ miserias · destruidora.s, no pecado e 
~lll p1·ovas _ espantosas. -Este chamado_ se 
dirig;, aqueles que abandonaram o Deus 
Uno, verdadeiro e· Vivo, Creador, Pai e 
Juiz; ~.qucle~ que.não se preocu~a.m com 
Deus nem com · seus Mandamentos; 
aqueles - como lei de vida e como lei 

- humanà - que .pretendem colocar o 
odio no luga1, .do a.mor; em lugar do 
direito e da justiça: a ·~lolencia; e em 
mga1· da mo1·a1, a_ utilidade". 

"Este chamado t.ambem se dirige 
aqueles que forjam um_ deus ,que con• 
carde com , suas proprla~ ideias e dese
jos, ou um deus ~ue exista tão só pará 
a propria · nação e para a. proprla i·aça. 
A estes sua santidade o Papa Pio XI 
dirigiu-lhes um· clamor, dr alerta:_ "S(> 
os que pensam superficlalmenté podem 
cair no erro de falàr d1;; um deus na
cional. de. uma_ religião nacional; so
mente estes pÓdem il1tentar restringir 
dentro das fronteil·as de um pai,,, ou_ se
i:tÍndo a h§.rança, dQ ~n-~e de uma. ra.;. 

. pregadas para descristianizar o povo, 
especialmente a juventu_de; que aos jo~ 
veris ·que se _enviam-· acis acampamentos 
do interior, aos internatos e co!egios, ne
ga-se-lhes a. instruçãÓ religiosa; que .se 
poem obstacuJos. quando não se tori1a 
impossível, a. . assistencia à/ Santa Mis• 
sa. e a recepção ·.dos Sacramentos; que 
constantemente se faz pressão às con
ciencias de muitos ci·i~tãcs qL1e se ·acham 
em Wa.rthégau;- de forma tal que pode
se qualificar de a1,füda. total. 

CONTRA O CULTO CATÓLICO 
"Com_ profunda. angustia. devemos de

plorar o fato de que, ainda agora, em 
numerosàs localidades fez-se lrnpossiveJ 
organizar funções religiosas ou pelo me~ 
nos de tal maneira -foram --elas dificul
tadas que já não se pode · ce~ebrar a 
santa· Missa depois _de \tm alarma aereo 
por proibição legal, mesmo que o' ata
que ocorra _ em - dias 1,antos de guarda 
e assim -ta.mbem estão sujeitas a. opres
soras limitações as festividades religio
sas. 

'' Quão triste é que estes ,e outros ata
ques ao direito e a liberdade da religião 
..,atólica Impeçam a paz Interna ·e a 
harmonia do !)O\'O ale.mão ér1 tão graves 
tempos'. Praza Deus que chegue a seu 
fim toda.· esta opre:;.;;ão que afoga a 
Igreja. e $. cr1s1.auuade, e que ·O povo 
alemão volte a ·senti;-sa wlido, para en
freútar a, <lificuldade~ e oo· perigos 
comum.·" 

AS ATROClD:\.DES l>A GUERRA 
"Não-_ podem,1s. amados Irmãos, -_· dei

xar de expressn no.;sa dor ·i'.r nossa a.fli
'..ção pe!a. fôrma, em verdade deshuma
na, com· que ~ deturpou .csca. g1,1el'.J.'A-, 

Considerações dum jornal norte-americano 
·o secular diario "Hémston Post" 

editado na capital do Estado_· norte;, 
americano de Texas, em recente edi
torial reproduzido · pela agencia noti
ciosa N. C. reivindica para a Santa 
Igreja, uma ação decisiva na futura 
Conferencia dá Paz. · 

"A ação pacificadora da Igreja Ca
tolica deverá se exercer nos traba-
lhos de paz". · . 

"Só S. S. o Papa corihece·bs princi• 
pios· duma paz duradoura. Os Sumos 
Pontifices vem trabalhando 'em favor 
da paz, permanentei11ente, durante os 
s~culos. S. Santidade se encontra em 
quia de 47 Cardeais, 13 Patriarcas, e 
2.000 bispos e - arcebispos,.' _estes por 
sua .vez, estão -estreitamente vincula"
dos aos 300.000 sacerdotes e estes diri
intima· comunicação com uma Hierar
gem 365.000.000 de Catolicos que ·exis-
tem no mundo. · 

"Através dos tempos -é notavel - o 
esforço dispend.ido pelos Sumos Pon
tífices contra qualquer · forma de to
talitarismo e contra qua!quE!r. tenden• 
eia de governo que conduza. a dita-
dura". ·' · 
QUALQUER SOCJAUSMO _ E' MAU 
' "Leão XIII em 1891 có.ridenoii ve• 

ementemente . as tcndencias' . socialis
tas- de seu tempo. O grandiLpontifice 
declarava então "Os princípios fim
dameritai,; do socialismo, que preten
dem fazer àa propriedade. : privada, 
possessão publica, c!P.vem ser afasta
dos complet.amenti:>, porque: vem em 
prejuízo dos que eles pretendem aju
dar, contrar,õemese aos dh'eitos na•' 
t1,1rais do individuo e precipitam na 
confúsão, as funções dl) · ~ado e à . paz da sóéiedaàe", ,- . . . 

"Os -P.mtifices insistem em afirmar 
sua inamovível fé nos direitos do in
dhridúo · e da' iniciativa orivada. Con
denam as pretensões d::, Estado em 
1·estringir estes direitos. outorgados· 
por Deu~; e afírmam que · 1iem uma 

. µaz. duradoura, nem um governo jus
to entre as nações podem ~e~ construi• 

. dos e subsistir sobre ii::.1 1islema -que 
tolha a iniciativa e a p=opricdade -dó' 
cidádão".' · · 
PIO Xlt REAFmMA A CONDENA-

ÇÃO AO SOCIALISMO . 
Em sua Mensagem de Natal ·de 1942, 

s.· S. -o. Papa -Pio XII exprimiu seus 
postulados para a Ordem Social, _ com 
as seguintes palavras: "Aqueles que 
desejarem · ver a Estrela da .Paz der;. 
ramando sua luz sobre a sociedade, · 
· soa humana. a -dignidade que lhe foi 
deveriam cooperar, devolvendo à 'pes- ' 
atribuida por Deus. desde· o princi'." 
pio; deveriam. · opor~se· à" excessiva 
-despersonalisaçã~ dos homens, como 
se fossem uma simpl.~s massa; sem al
ma'~. 

NÃO SE REPITA O ERRO 
DE VERSALHES' 

,Assim termina o citado· editorial: 
"Bento XV _ foi- excluido expressa

-mente de Versalhes, segundo clausu
la secreta do tratado 'de Londres. Res
ta -agora saber. se Pio XII será_ ou 11ão 
convidado {)ara as Conferencias que 
i;eguirão à Se,E!unda· Guerra Mundial. 
Sem o Swno ·· Pontífice não se · pode
rá fazer 'üm ,programa de paz verda
deiro- . e sincero e todos, os hori1ens 
pem intencionados esperam que · seja 
ouvida .a vós maternal e justa, da $an•. 
_ia Igreja Catolica", 

Otímo -fortificante' 
,,-· feminino exclÚSi• 

. 
--~--

1

_" _____ ,t. __ ..... ___ . __ vâmente, femfoino.· Mêrce de· seus hor• 
-monios · especiais · 
Tuoa~ran rejuve- _.-

- - ::;,,o nP.sce _a mulher. 
· '· Tanagran é o re• ' 

·1uédio indicado em 
toc1os os casos de_ abatimento;· 
rugas precoces, en\•elheoiménto. 
prematuro, cabelM brancos M• 
tes do temr,Ó. · F.m todas as 

drogarias. 

Padre belga fuzilado pelos 
' -oázistas 

Segundo notiéia a 6 de.julho., à 
<<Religious News Service». um- .Sa• 

. ccrdote belga L; Cordonnieré, · _ da 
Paroquia. de Henri Chàpelle, pertQ 
de Liége, fo_i fuzilado pelos alemães, 

Os alemães ord<'uura.m que fosse 
rortada a fleel1a. 4l& Igreja de 
Diegheni do scc~Jo X'v, sob (> ui·ctex
fo de; que atmpalhuvu us · ma'nobràs 
dos. aviões. · · 

Pela mesma razão deram ordéns 
pará que fossem destruidas as' Igre~ 
jas de Schaerbeeck e. a ·!l~ Ma1:héJCD 
perto. ae Yilv.9i;de, 



t .E Gt O N A R. l O, São Paul<>, 3 de Outuoro· de 1943 . • "' 

DECRETADA A HEROICIDADE DAS VIRTUDES 
U,A V E N E R A V E L T E K A K W I T H A 

sua.'•motté, il COlltinUOU crC$Céndo até 
' riowis dias, tomo se'. comprova pe!âs ' 
!humeras cartas dirigidas pelos fieis; e 
até ·por . lllgullS que rtão ,P,ert.enccm à 
morla, implora:ndo ··ciue .tQsse · con6'dlqa 
nossa Fé, ao Pa.1>a. Pio XI, de . feUZ m;,, 
a honra. dos ,altares a. esta/' virgem, -a. 
primeira entre os · povos :a.bor!gene:i , d~ 
Aimrica dó Norte.· , · . , · · 

"'CÓruiequentément~ de. acordo coin 
tudo quanto dispõem' os Canones, No~o · 
Santíssimo' ~nhor· o Pa.pa. _pio, :itll, au
torizou a. Comluão ·,para. a. Introdução 
da' Cáusá., a 19 de Maio. de 1939, depois 
dé ter rtéebido e áprovadcl' a.: decisão 
da· Secção Historica; desta. Sagr'ada. Con-_ 
grega.ção. Desd11·.q11e esta; Ca\l.51\ ~- cop~ 
siderou 'historfoa.; .désenvolvé'nd~se, · o 
Process& Apostolico. de acordi> com:, o 
detel'lninado , pelo )ifotu · ·ProP,rió' do Pa.~ 
pa Pio XI a.cerca !la;i .. caumi,a hist~cas, 
foi elà. ·confiada a , est,a. nosa{I. · Sei:.ção. 
Depois de haver reéolh!dd cXÍi~iiÓsa~ · 
mente. todos os documen~. e logo,qwi 
no .seu justo valor, expediÚ-se -Íruortnà~ 
estes · . foram estritamente· considerados 
ç~o ftWQravei, contida rítima. decli\ração 
pJ.enamente satlsfatoria.-Tudo Isto, mais 
as objeções do R .. P. Promotor Ge~.t ~a. 
Fé, foi · 5Ubmetido ao éxam~ da. f3ecção 
Anti-Prepara.tor!a desta Sagra.da . Con
gregação,· dta.nte · do sub.scrlto. Carde_al 
Propon~nte, · dÔ Relatór ·_da, Causa, a 26 . 
de N,Jvembro de 1940: logo. à.. secção 
Prepa.ratoria de 10 de Novembro, do a.no 
~gulnt&; ,.e pcir fim, à. Secção Geral. em 
nre~ença de· Nci&o santlssbno Padre, a 
9 de Junho, cio ano ·paa.sa;do. Ne~a.·Sec
ção o .c~rdeal Rdator propôs que· se. 
co11.slderasse . essa · questão: Provou-re 
1iesta. Íristancia. e .. para. ói · firiS cons!d~
·ra.dos, que . rui virtudes teologals de Fé, 
Espera.nçe. e, Amor de ~us e do proxi
íno, . as .'virtudes , cardeà!s da. Prudencia, 
.J111Stlça, Temperança _e Forta;ieza,,. e sµaa 
subJrdinadas, foram de :_grau hét'olco? .. 

Pe. Valerítim>A. de'.:Marià:C:. M. F. 
- .1 ' • ' •. 

'PONTO DE l'Ã.lt'l'IbA. 
, ' 

se ~vote . em espíral, on~ea.nt:e. de odo
rlflcq incenso: a salva, ·de' presiosos dia
ma;ntu incrúst..da; on'de'- os. anjd,i . da 
isua -guarda i?fereçam ao : Deus Altissimo 
M ;florea·. e o.s doura.d~s frutos da;s· sUa.s 

DO:M J·osE· 
'A figura: tão simpatica dei nosso pran

teado Arcebispo, conquistara . cor~ções 
.em todas as camadas de nossa socieda
de e em todas as idades, desde as mais 
tenras até as mais avançadas; 'a ·prova 
disto. são as manifestaçõ'es de pczar que 
'partem dos mais heterogcneos grupos, 
·dando, :uma no~ tocante,. o sentimen~o 
,da· mocidade que. em, singelas compos1 .. 
çõ_es. teín demo11strado como amavam o 
~eu Pastor. . . . . 

Pai. .. D . .José o {pi na sµa solicitu·de. 
110. seu zelo, por seus filhos,nesta vas:.. 
ta metl·ôpole ·pa,11lista. Nem um. só dilf 
abandônou o seu· posto,· acompanlWld~ 
solicito, todas as necessidades de sua 
grei. • Seu ·coração paternal está','.a 
sempre abert9 às supliéas e ~os. 
nunca·' deixando vasías as mãos q'iJe . se 
lhe . estendiam. E. no entanto qu~nto 
deve ter chorado.• sobre gnµide nw\le
r.o de alma~· qúe. apezar de todos s-.',l~ 
csÍ01•gos abandonaram· voluntariame1,
te o càminho de Cristo. 

A: primeira in4ia americana que recebe essa gloria. 
,. 
t · "Noticias Católicas",~ intorma; de' ~o
va Yo.rk .que o decreto. sobre a. heroi•. 
cidade das virtudes da Veneravei' Cata• 
1·i112. Tekakwitha, · ó · "lirlo ,dos ·Moh~ 
;i.wks'\' inclue tim' ·resumó: de toda. a' 

-yida •<WSSà. admtravel. americana.. . 

A CHEGADA DOS JESUITAS 
"Quando ~ CO!lMlgUiU a, paz entre: OS 

índios e os ·colonizadores fra.nceres, êin 
1667, 'três . m!ssionarios da. compal'lhla 
de Jesus· sç , llOspêdarain durante três 
diá.s no lar do tio da· Tekakwitha, na 
aldeia de Ca.ughn?,Waga (hoje: Fond9;, 
p.1rt,o de, 4uriesville) que-· foi. fundada· 

o Exmo. e Re\!!llo. Mons. Amletó Gio
vanni· Cicognani, •'Delegado' Apostollco 
nos Está.doa . ·uuidoo, tra.nsmltiu ao · R. 
!' .. John J: · ·Wynne. s; J.,: Vice-:Postu-· 
lante ·da.• Causa; uma; coplá. 'do 1-exto em. 
latim .do decreto que; a.provado· por sua. 
$antida.de o Papa. Pio ·. XII, é firmádo 
pelo Eminentissimo . Cardéaf Ca.rlo, sa
lotti, PrefeitQ da , Sagrada. ,Congrega-

· após à· guerra, Fói-,detenriina.do; ctU9 a 
j111vem india os serv~: ·desõe 'então, 
!àcllmente -~ ,compreende. ' iii>rendeu os 
primeiros · rud'°.mentos. da Fé· cristã: Três' · 

· anos depois ·.se estabeleceu ná: iriesma 
aldeia UJ;n centro mil'.sio:na,rio, ainda: que 

, ção' dos Ritos, .foi enviado· à Delegação 
\ ' : ' . '. 
Apostolie& . dos 'Estados Unidos. Puoll· 
camos 'abaixo ' a, tradução desse dccre• 
to. . . . . : .' . 

''Maravilhoso. é· :peus nos Seus san
tuarioa;,porélri muito ··mais o é em Seus 
Santos, "pol'.i!ue .os•Santos ~- como dil! 
São. Roberto. Belarmino . - era verdade 
são· sa.ntuarios .genulnos' de ·0ewi"i pc.s• 
to 'qtie se conatltuem em templos vivos 
do E:spirito santo, que. IJ,abita,' neles, re~ 
2a_o decreto. · 

.\S' VJR~Ul>ES :HEROICAS 

"De modo. particular Peus. :;e' 111ostra 
)nariv1U1oso ria. inCÍià. '.catarliii . Tekak• 
,_.itlia,-:a quem guiou cóin.·suit graça; ~n
~re os ·povos córro~piqos ~ué. haviam 
~ido'.elJl barbaros ·erros: ·rsto· ciirtaillen-
1e ·· sobresaáé ~a Vida. . da . virgem, 

.. i. famosa virgem. ÓbJit<i 'deate' de-
' ereto, .na.sceu em .1656, na· aldeiá. de 
Ossemenon (hoje Aurlesvllle, · Nova 
Yo.rk); da •. nação iroquesa, que povoava 
"' Norte da ·America, em uma: trlbu cha.-' 
!lua.da agniers pelos· ~·anceses .e moh• 
• wks peloa ingleses, de pai pagão e .ínãe 
cristã .. Foi-lhe posto o nome 'do· 'l'eka
'kwitha:· Ao perder seus íia~-e aeu Irmão 
- _quando tinha quatro· imos de ida.de 
- foi reé~bida. por um tio, inimigo da 
Religião Cristã, e educada ~gunclo os 
-0ostumes de sUA'tribu. · · -

!' A011 oito anos· foi P;Osta: em cotnpa.
hhia.' de um . rapaz de -~u& idade; não 
l)t'lo ,rito foa.tr1monial, · ma.s ,pàta. que 
ambos se conhe~ e· para. ,que i;e 
<:asassem .depÓls., A· medlcÍa qué se .apro• 
:i,:ima.va a data do ma~r1~on10; Tékak• 
~vitha., · que toda.via. nã-0. ~ra. cristã, mo
't'ida por um impulso 4lvi110, de tal ma.
ll_eira. . amava -conservar sua; vlrgln<la.de 
que ·de. nenhum ipodo · pode-sê a,partar 
da datenilinação de permanecer vitg~. 
:;ofrendo -por i.Sso 'ás' provas' ma.is cruels, 
na. forma de -ameaças e. maus tratos. 
Como explicar a origem de semelhante 
,·irtude? ' 

"O . sangue .dos martire$ é semente 
de cristãos ·~ disse .Tel'túllano; não . $e 

_admira., conseqitentememte,· · que a.pós o 
inartirio de oito· missiona.rios da. Com
p~nhla. de Jesus, -que :deram a .vida. põr 
Cristo, entre os ános de. 1642. e 1649, 
pregando aôs indios · dessa.,· regiõeli ·. -
entre · oo gua!s · Santo I&\r-:: -Jogues . e 
João . de LaJande, sofreraJll· o: .martírio, 
, nà propria. aideia .. de Osse111enon: não 
espanta. que n~ lugares- brota;;se .um 
brancó µtio, e qu~ J10~~ ·.ma.ra.vi,,o 
lhosamente, Jia;r. Jt>go ·dl!undir' *' ~aia' ' 
doce fragancià.' de, Vil-tude, primeiro, en• .; 
tre . os da. 311a. lrib_u; · e,. dei,o!s- '.na Igi~, 
ja.. 

· !AO REVI)10. _CLERO ;E· AO$ FliiÍS 
DE NOSSA'- I;>IOCESE 

Gràtia.vobis et'paX' 'à Deo Patre et 
Domino Nastro.• Jesu Christo -
Graças e paz vos·sejan'Í·dad~ da 

. parte de Deus Padie e do · Senhol' 
Jesus C1·isto. 

\renerâveis Irmã.os: .e amados fi· 
.lhos; . · .· . . . . 

Era esta, geralmente, a sa.udil.çii.O 
efusiva. que· o Apóstol-0 das gentes 
<lirigia; em suas prin19rosa~ epis~O· 
)a.1:1, às comunidades cristãs por (lle 
íundadas.' ' 

E ê a. ,mesma ,qµe nos apraz enÍle-
1·eça~·-vós; .neate 'pdméiro ~nêontro de 
<i-0ração, .porque·. nela ·se ·-coneubatan· 
eia. o nosso pensa.i11ento, o·, a.ssui;~o 
1>recipu'o ,, desta carta pastoral .. 
, ~ã.o e1'à;: s~~: razão que S-· Pa11lo; 

:ao começar as ·suaa exortações, .c1Jn• 
$elhos e exposições · do.11.triuái-la·s, 1m• 
':nha .no :frontispício .de. suis. ca:'tas 
essa verdade · fÚnclaniéntal ue· no;;sa 
Fé: - Jesus Cristo·· é Deus .como o 
i: o Pai. . 

Por isso coloca. ambas as- ·pes3ôas. 
;.:.. 0110 PatrL ·et t>oinino noi.tro J, 
Chriato --- .a do Pai. a. a. de .N'Õsso l:le· 
11hor Jesus Cl'lsto, n,o ine.smo,. plilUO, 
110. mesmo .Pé· de·. tgualdacle, como ron• 
te que. é desses dona dlvfüos· .... a 
paz dê conciência e. a graça $Ob,•e.· 
J1atural. · · 

Na Y.érdade, & c1·ença em Jesus 
Cristo como De11s ,é a peclra 'à.ngular 

não na. mesma mora.da. · . , 
"Em 167*, o. l"a.dre· James de t.àmber• 

ville, cuca.rregado 'da.' missão; sé dedicou 
todo ao .ensl110.1to catecismo. :No ano 
segulnt,e, por extraordlnarla disposição, 
da. Providcn~ia Divina., ·,esre· mtsslona.rio 
se poz ineá~ra.da1nente ern •contato ·com 
Tekákwttha,. Mirih·a<lÓ pelos extr.«or
d inarios dotes 'de · sua intel!geÍ).cla e de. 
sua., alma . itnpregnà.da, por wn .001tido 
cristão de. vida., ante&. dos 'demais ca.: 
tecumenos uniu-a. ao corpo_ da. Igreja 
cJm o Saci-amento -do; Batismo, no' do
:m~· de• Pascoa. .de·,J676,. cha1na.nd()-a 
Catarina.. · · · 

"Após haver oooefrado ·a, piedade fer
vorooa d~ ÍleOfita.; · o miss!onarlo :fez 
quanto iioudê J)Qr cumprir '() 'designió de 

. Deu~: proporcionando ã. nova. cristã· unia · 
'regra e -um metodo. de vida mais · per:.: 
!eltoa, , que · Catarin!I, começou a. seguir 
fidelis.sinia,mente. 'Eàta. ma.neir&· de. vi
ver enfureceu. o Inimigo ··do genero hÚ· 
m.ano. que com tentações ás mais varia
das tratou de deaàhima-ta ·e .de afa.<;ta .. 
la da pratica dá· virtude;' todavia: as 
·calun!àà, os c.ast!gos continu<-s no lar, o 
ridiculo, 88 ameaças de morte ·C'.-as pr!,
va.ções de a.3.lmcnto foram em víi.o; com 
confiança. em Deu,s, .$em dl.m!nulçáo da 
Fé, a valente virgem tudo 'v<:nceu. Po• 
1·om refletindo acerca dos perigos & que 
se exporia. se continuasse vivendo nq 
m-esmo 1u·ga.r, receio~ i:lé · arriscar sua 
Fé e aua. moral, e acollSélbada · pelo 'P, 
de LamberVUle, fugiu secretâmenre' e 
mudou pare. a missão de São Francisco· 
Xavier (La Prair!e, ,Ca.nadâ), onde· só 
móravam fie!s cristãos,. Ali, debaixo 'da 
direção dos Padres ··çta, . Compan,hla. de 
JesU8, fez tal,!! progresso~· na.· pratica. da 
virtude que, contra. os ha.bltils de en• 
tão, pennltlu-se-lhe, receber j)éla, prl-
111elra veii o Corpo de Ctisto, apétili:l 
vinte .méses depois de ~ recêbido o 

· Batismo. · · 
"A estes acontEletmentos · Catarina só 

sobreviveu ,trê., anos,, em que br!lbara.m 
esplendorooamente todas as virtudes. e 
todo seu . corpo tói:turado por ,dorts 
ma.is 110s ultln'los anos da sua. .vida.. Com. 
violenti.Wma& frequentemente dt cama· 
por dla.s l,nteiros, coilsumlda por umà 
febre ardente que. nio concedlà dW)art-. 
ço nem alivio,' se dedicou à.. oração . e 
à contemplaçãó ,dás cousas celestlà!B. 
dia da Semana Sal.'\tà,' cio à.no de 16BQ, 

"Finalmente, a. 17 dl: /Í.brll, quarto 
fortificada pe10 &11tlasilho Corpo. de · 
Cristo. e .pela i:xttelna UMão, te_petin• 
do u · jaculatoriJL !'Jesus. eu vos àmo '\ . 
e a~ J>reve :qónill,, entrégfo ao ceu, . 
.sua alma. privlleglada. 
,. , ODOR DE SANTID,WE· 
. "A falllâ de santlllwe· em que .Ca:ta• 

., riua. vivéU se ~palhou ripi()r.niente a.pó:!' 

É qu~ a verdade 'teve• se~~ré ae-íís 
contradltores, como nuvens que pns, 
sam diante do sol. tentando obscuré· 
cê-lo. Detiofs .l'!é desfazem, urúi a 
uma; e o ·Sol .resplandece 'em toda a 
sua plenitude e beleza. 

RAZOES 'PORQUE PREFERIMOS 
ÉSTE TEMA ' . 

Ao iniciarmos o nosso· munus pas
tornl, ue~ta Importante, circunscrição 
eclesiásticia/julgarnos de· bom alvitre, 
em tien'e!!c_lo da-~ a~iuas qué nos ~s
tão con.rladas, tratar dêste momento• 
so assunto, ele .modo mais amplo do 
que se costuma 'fazer nas cartas p~.s
torals. 

El isto por três motivos; 1.0) inr
que é preclso -Pt'eYénlr, os filho& <'ia 
Igreja contra -a ·propaganda · eona
telra qus se está fazendo ·contra e;;sa, 

. verdade da fé, aprei;eutandci, em 
roupagens $edutoras, um .!a!so cl'iQ• 
tiauismo e Inoculando-o como a nova 
revélagão· cristi, . 

Segundo, porque. negada . Qu po.sta. 
em dúvida a divindade de JeJus 
Cristo, nada resta; da· rellglilo reve; 
laela; nada 1·csta elo·. sobrenàtúral. · · 

'l'erceiro, porque é necessárlÓ qúà · 
os católicos· tenham um conhecilne11, 
to mala pérfélto (lesta verdàde, l.l'to . 
sô para defe11dê-la, como· para til· 
meza de sua própria fé. 

Com estc.s propósitos entra!UeiS no 
assunto. 

ela fé :cristã, ô ponto sôore ·o qual a Para 'precisal'ínos bem tooa a ,v,· 
ninguem era.' dado. duvidar' entre !;li, desta expressão - Jesus <..:ris.to é 
:aqueles que faziam" parte das coiXIU· Deus - é llll$ter déte\•mtnanilos qt11tl 

, Didades c1·:s'tãs. o conceito exato que .,õore. a pe.;;;Oa. 
éon~tituiu ela !> ten1a especial elo de (Msto forma a fé católica. 

. cvang~lista São ·,Joíl,ô, que ·esc1·eveu o li:ste coucefto; tê-lo-en).'os, retêm-' 
,seu Enngêlho confra, os eb!onitas· brando o que ellsiua a lgreja a l'ts· 
llerejes do 1.0 sêculo, que·. a, üe~a'. peito elo mistério da. Incarnacão; éo'. 
,·am. ; . · sino êsse compeuôiaclo uo simllofo 
· Os demais evangelhos,'embora·d,~I~ atauasiano. 
'não ti·ateiu ex professo, co·ntên1,· c.oil· El·lo. •:Quem. que1· ·sa!V'ar-se, llir. 
tudo; inúnie1·as:, 1iassagens que 1.io~- ariuele.-sfmbolo, é·necessârio crer na 
tram como. ela entra.va· .lla urdiutua. Incarnação de Nosso Senhor Jesus· 
.das pregações apostólicas. Cris(o. A fé reta l'la Incarnação cmÍ· 

Com ardor· defenderam-na os és cri• siste em que· creamor; e confessemos· 
-·tores eéiesiâstfoos dos primeiros- sé, que Jesus Cristo o .b'ilho de Deus é 
cul.os cçintra .os a<ÍOC!Pnistas, gnôsti• Deus e homem, Deus, porque gerado;, 
ticos e marcionitas, · · de toda ete1·ntdade, .da s11llstâncla do 
. Entre os adversários desse ·dogma, Pai, e lio111e111, porque nascido, 1,0 

1>orêm. nenhum. surgiu mais tre111en- · º tempo, da substância materna. lil 
do e demolidor, pelas quaUdadel!· ·ra• perfeito Deus e perfeito llomem suti-
1·as. -de eloquência e· erudição que ó sistente na alma racional e no oo:·po 
oi·na.vam, do que Ario, · no século humano. Ii;;uàl ao Pai enquanto Deus;· 
quarto. . ·, _ . menor qúe o Pai e11quanto homem; 

· Os seus- golpes contra a· fé "11·a.m ~mbora seja Deus e homem, nllo 
ll\ais profundos; eni'- vfrtude' de súa há dois, mas um só · Cristo. Um ~ó, 
dência e do grande prestigio que não pela conversão da divindade na 
~ntão gozava. · · natureza hun1ana: .ma-s ·porque oeus 

_ Entretanto, dessa· 1·efrega violcn• assumiu a si à naturl:iza hu1úana, th11 
. tíssima. e solapa.dora das bases do só. não p-e~ confuSào: das naturezas, 

cristianismo, a Fé i;aiu vito1·iosa. mas. pela unidade· rle pi!ssôa. · 
,Outros. adversá1•ios repontariam no Da! esta comparação: assim, como 
'<lecursó dps tempos, re~!,iúao as a alma 1•acional e O corpo formam um 
:mesmas ·negações. e· o·s mesmos so· só honiWl, assim Deu" e o holl\~lll, 
fismas, tentando arra.íiéar da fronte em Cristo; tormam' uma só pe!sôa". 
,de· Cristô a' auréola esplende11te ila Nestas poucas sentenças estâ a 
divindade, .chamem-se êles racicll'l!l· pertefta ~xpo~tção da, doutrina .ia:ó." 
lfatas, ,protestantes 'liberais, modtil'• lica a 1·espeito~de Jesus C1•isto. 
~istas, teoi;ofisfa" ou kardecista.a, O. conceito, portanto, que· devemos 

A- DECISAO ÓO SANTO PADRE 
"Q,'1 .· ,Reve~C!lsstmé( · CiltdeMs, oo 

Prêia.ilos' ,Oficiá.is, e os Padre~ . consul
tores dei;am "'litus votos .que, a,o ;M?'ém 
recel>ldos pelo Santws!mo l'a.drc; d~-. 
a. publlc.i.ção, da sua. decl.sio, com o fün 
termlt'Íarà.m re~rdar -até· o· dia.. d.e. ll1>je . 
dll que, dcpoi~ .de elevar -contlnllllll. p~e
ces, Deus se dign~ ·:11uml1'â,-Jô· cqm. 
13ll\lOl'- l~, . . . 

"DepôúÍ .. d<> . qu<!, .havimdo · cita.do ao 
subscrito Cardei,,l, àO Promof,or Geral 
da l"é, R. I>. :Na.tucci, ·~ '° Secretario; 
e após .· éelebrti.r de'vow.inente à, Mliisa, 
Suá -sai:ttldade proclamou: · 

',' PtóVOU•sé, nestà inslancla.. e para. OS 
fins. ·corui!de,:a.dos, • que · as \i'lrt-udes · téô~ 
Jogais de Fé, Espe~aric;a,, e :~or de p2us 
e do próximo, e u virtu.d<:11 cil.rdeals de 
Pr'ildeni:lá.. Ju.stlç.a,, Temperança •. ~orta.-:
leza., .. e ,sitás subordinadas, da. Veneravel. 
serva de· ôeus oa.ta.rl,tlll. ·,ekakwltha, 
.toram lleroÍcas1?. · · · 

CABEI.OS IWt'OS .. ~' 
E11veH"e,1n' 

Cons!de1·ad!' .sob'. b .seu áspeto··~tüno·. 
l~gico, a. -~a.vra "-aP,O°stola:do" e!lttanh& 
à idea. de' mlasâo' pu envia.tura, recebida 
duma. ' a)ltoridàde ,8\lpet'!Or,. a. sei; leva.(\a 
a eie~tó mecliante'a açãó ~mbw.cia das 
p~pria.s f~rças. e: dos. ~il!oi(:e socorroa 
da ii'a9& divina. · ' , , . · . . .... 

. ' 'A 'lll!SOOlaÇ~ do "Apostokdo da. Ora,
'cão'' chima-se ... A])()Gtolado·" porque. o 
i;eu·flm é•fa.zer de todos 0,$ cruitãos ver;; 

' (Jade)ros apcistolos,' dedlcâdos â. glor.ia d~: 
· . Deus_ é a. salv,a.ção d.as almas" (~a~Útçs 

a.rt!go'I). . .... ·, ' , .. 
. · A idea basicâ ·o:u- fundainerital .de to~ 

·. élo apoatolé.dô. cristã(;: i:lesear\lla . G(lbre· · a· 
pedra angu!&r, Cristo Jesus, 'cuja Hum&·. 
nida.da ·_santLssim'!, . f~i-lhe ,dada • e for
mou-se; nó dil'.er dos santos, do sangue 
pul'l~gfmo, . destilado a impuiso dé fervo-

' rlsBimos ates de amt>r .divino do Corição 
de Ma.ria. · . 

Separar, Marta.;-d~ Apostolaá~, importa
ria, no dizer do autor de "à ALMA. DE 
TODO: APOSTOLADO", em desconhecer 
-tuna 'da.:! 'pa.rtes· easencia-i.1 'do plano' da. 
-Econom!ÍI, di\'ina da &dençãq. . 

Todos' os predestina.dos, articula San•· 
to· Agostinho, acham-i;e encerrados, tan• 
to que :~·!vem -~ate· mundo, · no .Coração 
da Santi,ssima, Vlrg~m. onde. deles são .. es
plrltualmente guàrdidos, a!bnên~os e 
fo1mados por es~a · l>!'ía. Mãe, &té: os· gerar 
pa.rF, f, gloria, a1)QB a. morte. 

O ideal perfeito de todo ap011tola.do, · co• 
soánte O ll,utor &eimà citado, devemos en4 
tontrà-}o no --coração· aa:· Sai1t!tS!mà. Vir• 
~m. • .. 

Esse meruno cpnccito.exprlme o P .. Ma.~ 
t~us Cra.wlcy ,no seu' .. REI. DE ~MOR .. : 
"Matia é o modelo. perteito do .a,postolo. 
Ela. é.~ será, atrave:Í/"d~'.seculos, :o ·1ooâ1 
aubúin~.: o profoti}»' do "díapenaad<ir' ·da 
"ida ·dMne. .e da graça, que se chama. o 
apostolo" ... · · · · 

.Por lseô, o "Apostolado ,da, 01'$,ÇãO", 
quer .o ,cdns!derem~ na. ·sua nàt111~r.a in.:· 
tlma~ quer 'O estudem~ na IÍUa. :a.anurs.,-· 
. vel õrganlsa.ção' e ·tunc1ona:mento, ·é e . ~' rá, sempre, no dizêL"' dCS seus l.lU&tres fun-
4S.CÍoreii, a. "J.;IOA'DOS SAORADOS.CO• 
RAxôES,ÓE .JESUS E DE MAltl-A"• 

ANÀUS,\.~DÓ .É ·PONTJLJIANDO 

Segundo se infere dos. Estatutos que 
·regem essa provk)encla,I .. instituição, · o 
Apostola dó ·. &- .· uma. .·r>l!)dosa, . ÚSOClaçã.o, . 
de-stinÍ!,da·. à , promóver, á; ·.g1or1& de . :óetlll 
e a -Bàlvaçã.o da~ &llnàs, i:riedia.ltié o .exer:
cleio· da Oração &l)Olltollca e à ·praticá 
~e óbrM pias, ;em unlJ.o; e<fut· () divl.iµs

)iJnO Coração de, Jeiillll, ,pelo IldACU· 
LADó CORAÇÃO DÉ MAttiA.. . 
, . cond!Qãc> essencial . para. se· · alll$,l:, 
·co:l'lO soldado; 'na, .esp4"~úáJ tnlllcia.. do· 
Ai,o.,tolado, é·.o o!ereclmento. quotidla-. 
m>,' feito em · urilio cóm <1. Sa.nt\alllmO 

boas .óbru. · , . , . 
. O& mÚita.nte& no, 2.ó grau' do Apos
tol&d(I; -.ftin de' tornarem a sua. úuião 
eóm o di'\'ÍnG Coração mMS·iritµna e es• . 
tré1t&, recôrmn ta.mbeni .ao Imacula.do 
·ciora.çâó 'de ~.fá,. mediante a teza. ·de 
uma, dezena ou. mistério do. Rosa,rio ma.• 
riatlo; .. . 

E' a. · pi-atfoa. dessa. ,~cvoção ínariai-ia.,' 
nã.o serã. íuna·vérdadeú-à·e jubilosa. afir· 
mação; úm&, proclamação .. desatsombra
d& 'do 'grande -prlncipll); de. ma:rlologia, 

., ideal· de· todo &.poBtolado mariano: "A.d 
Jesum per Mariam"? Quer· dizer, que 
párá., a.chagarmo-nos a.o trono -~- gr)t~ 
ça. <itie é o sagrado coração, não, na ca., 
:n-JnllO de a.talho ma.is · $UAVe nem mais 
11eguro cíue o corá.ção .de ~aria, .cami

. nho juncado, das r~mi aimbollcaa que o 
engrinaldam, e apregoam suas ~xcelsas 

'virtudes. 
Nun(& poderemos separar d',) COraç~o 

de· Mé.rla e.ssas duas ideas fundamenta.is 
do Apostolado da Ora.çãp: COMUNHÃO 
E REPARAÇÃO. · · ·. ' . · 
· De feito, ao, Cora!,!ão de M.aria' de

·\•emos não só a. instltuição da. Eucarm
·tia., corno também, . o Corpo e Sangue 
nue. riesu sacramento se ncs dá. ·em· ali• 
ment~. 

No Coração Iinacula.do de . i1&l'ia., .as,
uver& o grande BoslÍµet, devemôl\' ir 
procura,r a origem · do sangue de Jét.-ifo, 
e .porisso,· d<1Vê ser .co_ngideracto como a. 
.1'011~ da. Eucarlstta, a qual encerra. e 
contem ,ós ine~os elementos que · a 
Enca.rna.çi.o. · , . · 

No seio da.. Ben1a.venturada Virgem 
:to! á.nwisado Aquéle ·que .é,·ô ·rliÔ dcs 
AnJ04, par.a converter.-re e!)} ·Pão dos 
homeM, no ,d!J:er de Santo-Agostinho, 

"A ,carne ;de Jesu.s, .diz. o inesmo~ Dou• 
· tól', i carnil de Maria· e o Salva.dor· noo 

0

Óll. ai carne di ~aria;'como•.aUmento· de 
nOSÃ' salvação'.'. ·.. . ·. 

"o• sangue que Jesus -recebeu · de Mà~. 
ria, dl:Í Sa.nto ,Auselmo, é-n9S dado pe~ 
la. Igi:eja, itodos os dll!S. no Santo· 5a .. 

A· idea. . reparador&· que. va,i . .aliada 'à 
coinunhi.<i . doo associados d6 Aj>Ol;tola.~. 
(!O da. , ,Qráção, não ·, é 'possivel 0Í;!,mbem 
separa-lá, de Aquela/ que· é denomina.dá 
})&la.· .IéTéja a: <REPA:R.ADQRA· de; hu• 

'mana, llnh,agem; ,função :êiisa. stlblimá do' 
áeU Côração;de Corte<J.eutora'dO mundo; 

. ~egundõ Ela me.mia >o declarou à .santa. 
~rlgl~~: · . · 

•• Si Adfo ·-e Eva l)(Írderàm o· mundo 
por·· causa:/i:1111 trúti .proibida,. cristo e 
'.Eu "õ compramos e ·. rémimoo sofrendo · 
·num s6 COra.ção. QUASI UNO.CORDE ... 

• • / ' y . • ·. -:. . _.·' ' " 

:1'IISSAÓ CORDI~ARIANA. ' 

· Num dQs nossos colegios catolic~s,. 
uma jovem"aluna assim se .expressou: . 

"+\ morte, rapida CO!Ilº um raio, acaba · 
de. levar- a vida preciosa· de. \l!ll gran• · 
de Arooblspo, c(eixando em_ nossps ~Q,,. 
'rações saudades imens~ daquclé que 
foi·Pai,·Sacerdote e Amigo de todos os 
seus· diocesanos, 

Sacerdote... "Ecce ·sàcerdos mag• 
nus.",· diz- a Igreja quando louva 
seus Bispos. D. José ·era colll efeito. "o 

. grande Sacerdote" que com suas vir-· 
tudes, seus coru;elhos, seus sermões 
e svas pastorais, mostrav.i. eomo a Fá 

As atividades dos · vioen1inos 
· de · Bogotá. 

. -Notícias dà ·N'. C. de Bogotá/inf0t'· 
'.l'nam ·que a Sociedade de São Vlcente 
de· Paulo dessa cidade ·desenvolveu 
no ano de' 1942- como já.Vinha fa• 
zendo nos demais - uma grande 
atividade. apostólica. Nesse ano. re:t• 
Iizou. essa Sociedade 43 sessões e· 4 
assemblé:à.s geràls. Compareceram. a 
suas escolàs, 2908 ahinoa. Favoreceu 
com alojamento a 73· familias, nuin 
to.t?,l de 38ó pessoas. O ·restàurante 

. escolar 1úendeu diariamente a· cerca 
de 200, crianças; Funcionaraiu salões 
dê costura, com 20 . n.1áq u!nàs ele co
li.ér. O serviço médico. p1•estoµ contf~ 
nuos serviços, propÓrcionaµdo aos 
enfermos os ' rem'édios necesi,ários. 

· Em Bogotá lia 23 CoriterêncfaS VI• 
centlna11, A prévtsão orça1n·eotária pa
ra 194.2, ascendeu a cem mil pesos 
colombhm9s. 

Mas, o que é máls importaúte e edi· 
fiéànte · é ·o movimento-· espiritual; 
15,757 visitas ao Saotlssimo Sacra
mento, _6.828 Comun.hões e 12.737· 
Sántas Missas. 

· za., ,. da.s . seguinies . palavras .que · d~ta
cá.nios da. -fpn,mla oficial' do MANUAL 
DO APOSTOLAOO, xxnt edição bra• 
sileira . dé 1942, · pag1na 99. ' 

"Alam dlsso,-escolho a Bemaventura
. de. Virgem Maria., Rainha <;los·; Aposto
lados e :Ítefugio dos pecadoreB, para. ser 
minha -M~ de um modo especl;l,I. 
· EU . ME . CONSAGRO E DEDICO, 
COM TUDO O QUE' ME PERTENCE, 
AO: SEU PURISSIMO CORAÇAO, E 
PROPONf'IO . ESPECIALMENTE IM1• 
TAR SEU TER.MO AMOR PEOOS. PE· . 
CADORES: e ,af4n de ós socorrét m.ai_s 
·eticasmente, . PROMJ!:I'O ESP/1:liHAR 

. C,OMO PU'DER O CULTO DO .. SEU, 
-IMACULADO E COMPASSIVO CORA-

· norteava suas ·idéias, como a Esperan• 
ça · fortalecia seu: boníssimo coraçã~,
coiuo a Caridade- abrazava suas, .óbm. 

Amigo. . . A Caridade' foi -~ virtuqé. 
por excelencia .de· D: José. Por umar 
simpatia éaracteristica, o riosso Ar~
bispo atraia a todos,'serne~cepç-ão, dafl
do a cada . um toda a atenção e afeto 
de ·um coração generoso P' ardente: 

Pela Caridade quis a união de to:.. 
dos "Ut omnes unum sint". "Que to
dos sejam ·um", era o seu lei.na, ;i;,Qi
visa de, seu brazão. Por de lutou,. por 
e1e. morreu .. Çolri efeito, não sabemos 
n6s, sue pelo exito do Congfesso 
E. ucarlsti"-° .... b.·aço de uniãi> espirit_u. al 
entre' os ~sileiros, e' a· magna reali.,. 
z;ição. de sei! frutuosl~simo. goyé,~o -
D. José· oferec~ a DetJS, a su~ · pro-
pria vida? . 

E esta vida .· tão cheia de mentós, 
foi aceita. D. José mo~u · numa ri.e..; 
voe..!),ta manhã dé. agosto, egcerrq11dó· o 
curto prazo 'de merecimentos., inician
do no Céu uma et(jfflidade d~ Glo- · 
rias!" 

JABOTICA~,µ; 

Por iutermedio do LEGIONARIC) 
'queremos agradecer profundatnente a 
carta ·d~ éondolencias pelo f::)lecim~
tó de S. Excia; Revma, I'>. José· Gaspai::
de Afonseca ·e ,SiÍva, qúe nos enviou ao' 
Fedéra~ão Marial).à dá Diqcese de ~a-, 
boticab'II, bein como as. orações, Sàn-' 
ta ·Missa e comunhões feitas .pot in- · 
tenção Jo nosso taro' Arcebispo. 

BOLS,\ "D. JOSE' GASPAR DE 
AFONSECA E'. SILVÁ" 

'Recé,bemos nesta semàna· · o ,dónati
vo da Pia União do Colegio de. sion 
que atinge à impcirta11cia de ,.Cr.$.' •.• 
1.600,00. Somado com total em ;caixa, 
perfaz a quaHtia. de Cr.$ · 13A89,60, , 

IMPRESSOS?. 

F ãz dtsepateeer e 
Etltl.OS SEI tlRGIR 

Coração .de J~ e pelo lma.cul!ltlo'.Oo- A todo esse· ,glori~ó oorpÓ:~peéia.1:1-
,!'8.Ção de l\iàrlà, de . toda.a aa,. orações, .!Wlo, a. 'briooa.' :oficla]tdade' do ira.lide . 
obraa e sofrixnenios. . . e'Í:erelto. (ia. Igreja, integi'!UiOª;pelós' dlre• -

ÇÃO. . Ofici11~s gráficas do · 
LEGIONARIO s; A. 

.' Dr. ·UúrvarPrado 
M6illco ueu.U11ta 

l1. · -~~~,. ,l'à~lo ,,.11:at~~ 1• 
i.11 11,ncL ,. ~l•• 1111 • n • u 

u,;sq. 4a Kuil · ,Jo•t tJ/llllf~.e>lót 
~on.., 14,811 " u.,,e llorae 

. 'l'el,I t•tllll , 

: Oé,sorte que o coraçff-9\dé .M~lalde- tores -é 'r.elad.oreà db. 'Apostplado~ ~tá. 
\'~. ser pa.rs, t<>doivos 35 milh~ de iru~ reservada. uma verda.tlt!rá. m!ss~--cofdi· 
Utan~ · I\O gioi;iolio êxétetió do Ápó/Jto- mana,na.. ·· · · · ·" · . 
ladÔ, a, COLUNA 'lON!:A ·que. nórtefo· SMa·;n~íi.~ sag~ada., -.dec<1rrenté ,do 

· para bêlÍl! .é 'dirija., rwµo "à t,éria, l}rôfüt~ e,to, de. conságràção ·preceituado. i:,eloa 
tida. da glori&, todós os seus dti!éJO$ e: E&t,a,tutôs (la Associàção, atirange 'deis 
péMa,niéntos; · ~ LIÍJITO · óu · AL Vl!:ó· s;tos ln\pOrta.ritl.ss!nios.: · uma. · Cónsar,ta· 
AJ.ABÀST1tINO,,J')ór ondê corra áó·i\à· táct a.o· Cór~§.o· de Maria. ·o Ul)l ~-
ral$G dá.4-étél'l:la!B :deUc!.a.il, Q r!ó, clà sua proffiÚ!!IÔ ,,dé zelar 'pelo S(lu cUlto a.~n.:. 
vida, com .cs ar!u~nte!H:l$- :Suas·,t>?telicWi .- , ,. çó~01 ,.· · :, ,: , . ', "'.' . , .. " • . < 

·. e $éntidos; õ . 'I'tl1W'JUJ.,O DJ!/ 13liA~ .' - :. T&nto. ,;.. ·co.~sa,gr,a.çílo Ç911lQ o c0,n')pro~ 
· sAb, donde· O ar1fi)a dab ·sua.f r,~ n'!~o, re~ltam;.;em · t«li'I<' ~ _sua,._ elàre-

C.ARTA L 
i()J·LJO 

Por mercê de D~us e da Santa Sé_ ApostoUca, Bispo de· ~a.ntos 
, . : ., . . . • r . • 

formar de'li é que, ê!li Cristo, há duà,S num êstudo. n1als aprO~u!lrlàd!>, · lie• ~oderjá ~révér, 'porquanto; ~omo 11t,1:'.• 
1faturezas'· - . humana e' cliYlna, li\lb: véls. pedir e21pllca\;õ$s. 1natrt- 03· própi·los. adve,rsárlos, era. ,lo· 
sl~tfiido em· 11.nia só pessôa, e, cônio, tado de , grande 'cifocla 'é; como' :ÍU·. 
. a natureza, coàrorme em;ina a nlo, 'JESUS-CRISTO lt-DltU$...; EIS SUA déli 1::ÓJ.ihecia 'bém a lei que coniina• 
soria, é o principiei pró:x:(mo d<l,s ove· PROPRIA AFIRMAÇÃO- ,·a. Í,ena. de morte a quem, eni nom~ 
ràçôes, daí a raz~o por que os EVll11• de· Deus, :pr~g'ass.e cou~as-Jalsas (5), 
.gelhos-. ora apresentam c·r:istó agi:trlo ·001110 preliminar, térthamó!! cm Amn.ênta-~e a >malícia o ter,. di· 
·e falando' como ho.mém, orá lhe .atl'i• v!s:ta que ó. test~muuho ,cfo · unia pes, 'V'étsas .. vezes, · aflrína.do,. ·com> Nra-
buem coU$lt!l. ptópr!as dé Deus; MUl · SÔá, merectdé. q\J.à11do .consüi.;de írna· meutó, e,suje[tàndo-s'e à morté, ~0D10 
(1110· haja nls~o·, nenhum.a confracllç;ãu. idoneidade tanto fisiéil:; tiuanto· filo• 'quê se\ou a 0sua .. doutF!na e, éom .dl-
, · crer poli .em Jeims Crl11to não e ral; isto é, quando é feito em drcuns_•,. versos mHa,ti·es, procurou funclam\.n· · 
tê-lo ua conta de um hoinelil •Jnll tâ'ncias ta.Is . quê nilo se pôdé preau• tàr· às suas á'rirmâções. , · _,. . 
Deus tenha· cumulado dê .todos é,~ m.Ir esieja louca ou ténha· iii.tê\lção · Poi:- outra ~arte; como· escaparia ~o· 
dóns tle · .Inteligência, e - do co_ra.çii6, de enganar. . · ferrete dê insan6 quem afirma de ti 
dando-lhe niio. só o 1 pod!!)r. de çonhe: · -T1·atando-se de Nosso. Sênhôr '. J e: co·usa, ext1·ao1·d!nárias que, d.e · 110• 

. cer o »resente como o futuro,. i>e.~e-, -~us C1·isto, podemos recebê~ ·,o à,;j.1 nhuín· modo, po4el,'ia .provar; ·como, 
tràr os· mistérios d~ nature.za, como testemunho por mais aurprêendMta pôi· exemplo, :ser lo'ilho '.de Deus (li), 

,também Jazê-lo um santo exceric'o· que'seJa, desde que'o ·p1•ovel,nos in1u- ser- Ullt' Mm seu I'.af (7),:. conbe-eer 
·na! .cuja alm_a'jamais se tenha _afasta- ne de todas .as ,causas· de ê,rro. ,.. . aquelas· cousas qU:ê só é dado ào. Pai 
do do bem; Não será êSte o Cristo E:;cluiúclo-sé QS judeus .malêvçilr,3, conhecer. (8), a necessidade' do pão 
do Ev.angélllo, porél11e será a.pen:i.s que, não .podendo · i11crüiliúá-lo,: de; celeste,. sua .morte-;'futura (9 )', e,:arn• 
um iíomem, um bomem- semelh:mto ram-no ·como possesso .do ()ernônio;. da. atiripà cousas. ta.is que, .a 1uizo 
aos 'dema.is, embora enriquecido de como ·ag!ta.d.or daà turbe.a -. e ouu•as dos. adversâi-los .são ·certa.mente· ab· 
muitos d.ons e graças. qnejandas aéiuiiações geral é ai co- surdas, v. i., que -'vê tutlo 'que J>eus 

Dá. mesrna for-ma, se o éonside\·nr• 1·ôa de louvores que.'.· lhe tecem os taz,' existiu antes de Abrão, etc. Ora, 
mos como um espirito, éonio µ1U rnen.· próprios aclversârios,'ten~o-o na c'.m· essa:à ·~usas, poderia· tacihúente co· 
·sagefro · de ,Deus, que pará:· se. corou- ta do maior vulto .. aparecido Mste nl:Íecê-las cômó .falsas,. por exper;ên'. 
:uíéár com 0$• homens tivesse toma:,fo. 'mu1,1clo; quer~ por·, súa doutrina. aut)Ji, ela externa. QU Interna. Como . teria · 
um· c&rpo à semel!Íançà .do. anjo de me, quer•por sua., vida ilibada. . . chegàdo. a· 'essa..· convieção, quando 
Tobias e, desta forma, · 11roduzisse '·. 01·a, de· pessôa cié tal q:uUat.e n~.o ·ne1n a prlori as pode1•1a ter decJuzulo, 
ata áqueles grandes' milagres, ol'a se pode presumir uma asserção roeu; poi•que se trata, de fatos; nem a pos-
Ill'aticasse ações· hunl.aµa§, seriá êr,te tirosa; nem ·tão póuco jJJlgá-Ia vitlr.ia t'criori, poi$ .a que-. ll_ome~.· iie ID,'Jllle 

0 . Ct·isto dó Evángelbo? D~··nenhi1n1 de érro inconciente. · sã testemunhos ei.ternos óu fàCos rw· 
modo. Não serâ o Homem-Deus, ma~; . A.· 1.11ent1ra,nele, tra.tando:s~ de cou- deriam convencê,lo de,"qúe el'ti "ln• 
se quise1:cles, um 'anjo' cori501•ifi,C::ll10. )!as de sumà· í_mportância pài•a, a c,m• terna.mente ouvindo O que realn1eute 
. Se dissesseis. que ·o· Cristo em·que ciência humau,a, qual, seja a dlret:•iz · não .ouve, 'Ou.v·endo ~ que-dl!l'.·tato n~o 

, credes é O !!'ilho de, Deus .que assu- , pai·a a vida espiritual (1); a, obed,ên· vê? Nem· mesmo uni amor. extra.,ji·ili· 
,miu. um corpo hti1111111.o \nas fanth·. :eia; ;:iob pena de êondenaçã,o, à sua ná.riÓ a Deus poderia levá.·lo· a tal 
. tico, aparentando todos :aq_ueles i,\WS dci'utrina e· p1:eceitos (2), a apí'lls1rn; ·oonviêção, · p1·iµcifiillmente· quando .&e· 

pró!iitios dá natureza humana,. êoiuo. tação · de -si'. mesmo co.;110 .objetei (le trata da dignidade messiânica uü a. 
se !e(Un' noi. Evangelhos,: co.nciliaudo fê· (3), razendo·o er.er como legado 11e de I<'ilho de Deus. , · 

· assim, .. essa dupla maneira: 1<lé' fal,ir ·. Delis, como àquele q'ué 'tem todd o Tudo Isso, eútr~ta.nto, Cristo teria· 
de Jesus que .ora se: faz, l;)eus e ora :Poder no céu é na terra ( ~) ,)t me1i'J· âdu1itido cotn máxima certeza e ,et·ia 
roe éolocâ como· servo de Deus,. de ra, ·1·epito.: o ·(a1·ia o mais celei'l\110 1>1·oposto pai·a· eer c1·ido. por auLol'i-
quem· depende, estarieis eri·ados, pc,r• · dos homens. . dacle divina.· Ora., . tal e.stado d& àe'- ' 
que não é' êsse· o Cristo do l!:n1\• ·. Na verdadé, mentindo assim, curirn• ,ll'lência não se ppde atribuir Kqúefe 
gelho. • . . ' ' . ' . lâria o gênero humano de. males ir~' que poude apreseüta'r ào mundo uura 
. Se.-corriglndo· o vosso pensamento; rell)ediáveie:,.- destrui:udo quanto me doutrina sublime pelá. seu coutetíclo; 

fossei.s adiante,' tendo-o na. oorita c1!1 .ei·a pós1Jivel, a própria dignidade h)l· admi1•âv:et por sua conexão,- o códtgo 
um· Deus que 'tomou a Eis a nat111·~ .• :a · ·mana. venerassem ritos in ventallôll moral n1.ais pe1;feito que 01Lu em mãos 
humana, .mas destituidá de alma ótt por um i111pqstor -cómo necessário$ do llo.inem. Déli.faís, Cristo• foi um 
uma' de suas taculdades, (se ;sto· 11a1·a a vida eterna e. adorassem como .admírâvél éxe111'plo de sallt.idade.~ :le 
tosse _possível) para que se pudeJ~B Deus um·slmples·llômem. Mnesti,dadé; '\leia ·col1fissão de se11s 
'dizer que nele 1lâ uma só pessoa; alÚ; . :aiais ai.nda~ exigiria que, 1,a.ra ma'!1- próprios. Inimigos. Ora, .conhJ conci· 
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ria e prudência, como fez. em Mla
ção àos poderes civis, na exposição 
de sua doutrina, que atendia à capa
cidade e disposições dos s_eus. Úu• 
vintes. . 

Um exemplar de santidade como 
-foi. Jesus não teria usaclõ '.de.· tanta 
malk:ia,. simulando grande amor a 
Deus e 'aos ho111eus, paciência, com
·ilaixão e zêlo · das almas. Se ta.l si• 
mulação houvesse, não poder!a ,fo1·ar 
tanto· 'tempo, conforme as.· leis. : 1110· 
ra.ls • 

Demais que mot!vo O induziria a 
usar do dolo? Não· procurou rique
zas, não foi arrastado por ue1,1huiua 
paixão nem de. i;lórias ne1n de · hon." 

ras; · aô contrá1·iu, desprezou-a:s,. quan
do' lllas quizeram dar. Operando mi
lagres, militas vez e~ pedia: que · nfio 
·os ·pub!lcass<,)IJl;. Não p1·ocuró11 ta.ma 
dé sa.utidade, . nem se . adaptou . li.os 
juizos · de seu1:1 coutemtiorâneo::1, -ó.e1u 

· 1H·ocurou r,opuláridade, · 
Donde se segue que, não. sendo- J e

sus um .pdrtento de malicia, nem um· 
.insano; devemos crêr na sua · autôn
dade, aceitando, na integra, suas ·ufil'• 
mações. . · 
. Cl'llSTO AFIR_MOU SER FILHO DE 

DEUS 
Um dos belos tltulos que Jesus l'Pi: 

. V.indicou pat·a si, frequentes .vez1;1s, 
quer confirmando o que os outros· rti
ziam, ·quer fazendo uso dêle, ·é· o ele· 
!!'ilho de -Deus. · 

Se, peir ·essa asserção, slmplesnwn. 
. te. quizessemos togo deduzir sua fl. 

liação · divíua, certo, estariamos r,ro
cedendo - lel'ianamente. _pofguanto, 
pela carência de vo(;âbulos na lin· 
guagt,rn humana, acontece u -mes1üo 
têrmo, ser u~acJo para significar cua,· 
sas que apre~enta.111 alguma, analo~ía, 
.cabeilldo ao exegeta discernir o s@· 
tido verdadefro dà expressão., fJ o· que 
se dr. com a palavra - filho. 

l\ o seu sentielo 1wõpr10 sign\ifoa 
aquele que nice!,e de outrn111, poi· via 
de gentçâo, a. mesma uaturéza, A 
mesma especificamente, embo1·a di
versa numericamente, tnUaucJo-se ,J..is 

. criaLul'a~; em rela<,:âu a.. ·uêus, como 
.êste é úliico, a · natureza deve <1er a 
mesma uun\:ericamente. Pela geração. 
uwdo próprio de reprodução pàra -<is 
viventes, o gei·.tdo toma a semelhaiwa 
do ·seu progenitor. - Que· é gera!.'iÍo · 
em Deus e como seja possivel não 
cabe, nos limites desta pastorá1, de, 
lineá-lo. 

1''1/1.lo de Deus, pois, no senêldo 

. . ' .. 
'<!e outrem, tem relação tle seinêlllail
ça com êste, qualquer que·seja,'.à cau,. 
sa. que a produzá.. • Donde, fil)los á.ei 
De.us, somos· todos 'nós, enquanto ma• 
,llifestamos alguma s~melliança C!Jl\1 
Deus, no módo de operar ·e 1>rinct1,:1al• 
·menté quando, pela graça sànt,fican
té, participamos, 'de a.Igitm modo, da. 
natureza divina, , 

Ora; Cristo, quando se afirma Ji'i• 
lho de Deus, nãó: 0 diz 110 sentido im• 
pi·õprio, como vamos ver no ·est11qo · 
de díversàs passagens evài1gélicas. 

·Assim, tenhàmos diante ·dos olhos 
aquela cena comovente· desenrolada 
em Cesaréa de . .b'ilipe, quando o i',%es• 
tr.,, querendo firmar o âucerce · .d~ 
s_ua igreja·, aquelá tgreja que ser:la, a 
,depos/.tá1ia de sua doutrll').a e cont.í
nuadora ·da sua missão, ao dar·ll'e 
uma autoridade suprema, Vislvel, re-· 
lanceia o olhar sôbre os seus· disd· 
pulos e :oergunta,lhes: que dizem us 
homens· de mim? · 

Aquele que sempre se Ulostrou ~U• 
1ieri.oi· ao juiz o . elos homens, parece 
agorá: se Inquietar e desejar ou'v\v a 
opinião prrbhca sôbre o conceito qlie 
Jazem dele. Que dizem os · llouren~ 
éfo mi,11? Sabeis qual foi. a resposta • 
. Quem o' julgou. ser li:.llas, quem; Je, 
remias, quem Joã.o Batista.. ('fodos 

"êsses profetas.já tinham morrido. São 
i>s . pàrtldárias da · metempsicose que 
assim . errada.mentt1 j]Jlgavaru Cristo 
ser um daqueles profetas ressus1:lta> 
do) .. b,; vós quem jµÍgals que eu séJa'? 

· Nesta per.;unta, diz . s. · João Cri• 
sostomo, Cl'isto c:omo· que está à ln· 
citar os apósLólos a que eieve1'n rua1a 
alto o pensamento a respeito dêle, 
porquanto aquelas respostas estll.o 
muito dh;tantes de sua verclao.le1ra 
dignidade. ' 
.. l!J Pedro, falando, em némé dos. de· 

. mais, uão porqua soubess~ ser asta 
a opinião delés. diz s.•Jerô11lmo, UÍit-s 

· porque julga l'a. qµé · assim·. deviam 
.êles p_ensar !ló ~testre, uuin tom. eJo, 
quente l solene; respondeu: ,;Tu -~s 
o Ci'isto, o lt'i!ho rle Uéus vivo". ú•)). 
. Cristo, isto é,· o Messias prometido, 
acú1ele ·que ilev\a exercer as funções 
do Doutor, PonUtice, ;Profeta e 1-tei, 
ao ser uÍlgiêio pela unção da .gra~a 

.da união blpostát!ea com o Verbo-

da, não protessa1•ie!s a fé verdadeira, ter .. a fé em suir pessôa, ser t>L·ivassem llar tais qualidades, que pt·essupqom 
porquê netíirieis · que Jesus seja ,ver- dos bens: te1·ren_os·· é, até, de1;ra.1úall- a v11·tude ela :·prudência, em um in· · · 
dadeiro homem. · · · sem o p1·õprio !ilal,lgue, como .aco:ite· sanQ'f. , . . . · 

1irõ111·10, é aquele que receoe do Í!lter, 
110 Pal a mesma natureza numerlca, 
meu te, comunicada, por geratão eter
na. Ooijde se segue· ,,ue o !!'ilho ·ee 

Filho de Deus vivo. Não se tráta 
aqui da. tillaçâo luiprqprlamente aí,. 
ta, pot·que esta convinha também 
àque•es profetas mericlonados. ,:é Q:!o . 
havia 1·azão para Jesus louva'i' a e.fh··· 
maçã.o de Pedl'O, chamà.udô-0 . beÜla• 
venturado, e tomá-la corilo motlvciii·a· 
ra conceder-lhe tão grande dignidade,· 
a de .chefe da Igreja, e asséverar ain." 
da que esse conlreeimeúto não lbé 
viera. de fontes humanas, mas ó 't,inba 
sido t1or ilumtnação · e insplraçã()' di· 

. O ·cristo do Evangelho 'tem .duàs ceu com milbareà /le mártires ctis• Por· outro lado, onde estão os si:1àis 
nalurl)zas· perfeitfssiwall, ·11uu1an,1 e tãos, fato que.foi l}01;·~le,profetizado, de iasãnia? ·Não :hi vestígios ,lêles 
djviua, cada. uma com todas as 'pro.• Aqueles _que não dessem fé a sua" uos Sántos .Evangelhos, c.outoi·me sé 
priedades 1nseparâveis d.a mesm·a ,tta• ·pali,.vra·•éotrer~am horrendos easti;;o.s, intere do: groceder · de seus cont1:!lil· 
tuteza. !Útellgência, .vontade :·e · 'Qtit1; como' afirmou de ·Jerusatem. porânêos, quer séJam eles a1.Ui;".'>s ou 
rações, nature2as q1.1e são unida~:· na · Vàlendo·s11 ,d~ todos os I motivos 1.fe inimito's, Os amlgos não o· te>:iàui se· 
'únldade de ·i;essôa., sem se coa!11ndi• credlbl)idade.' to.1·~ar1a· lmposslvel ue · gÚld<> e lbe devotado tanta dedka· 
rem;s~µi _absorver uma a. outra.·. . , óra .em diante. qualquer revelação dl; ,ção .. Os seus_ iu!Í:Í)lgós não teriaoi ú 

Como possa· um homem verdade!- vina, q~"".r da .parte de Deus,.,quer úa trabalho de gu'erreâ-lo. com tanto 
1·0, em tirtude da união com o Verbo parta do homem, danificando, as,ún, .al'dor, mas lhe ·teriam .votado com 
.Divino. não :constituir pessoa; eis: af · a 'pról)ria religiã9 natural; . pleto d~sprêzo. Demai$, . ~ão é p1,õ 
o arn~io do 11listél'io e aos teólogos. 01•a, .tõdos,essea male:LC1·iàto bem prio d~ um insano agir co~i sabcdli.· ., 

Deus, sendo idêntico e111 naturei:a iio 
Eterno Pai. tem a túesma · ciênciá., o 

· mesmo poder, o mesmo modo de Ól!e· 
rar; etc,· · · 
· ,\ias, .:.lém da expressão p1·ópiia, 

ha outras, em sentido figurado e. de· 
las se taz me-.uçâo amiudadamente, 
11<1s livros· sagrados. importa.; 1,~rtan• 
i.ii. t1111 exame .atento 'do texto, ràra 
,,. ~'Abfll em que sentido o _autor ó 
,:11 , . .,, Assim, ~ilho pode signifi<".a1· 
.p1e:e ,.ue, recebendo algum in!lu:to 

vina. . . 
"Bemaventurado és· tú, Simão, . fi, 

lho de João,. porque não foi a. cát'ne· 
e o i;àngue que t9 ·r~velo,u, mas meu 

-l'al que está·no céu" (11). 

Oi-à, em oútra ·passageni, afitma 
Jesus qui 'O conhééimento perr~ito 
'do ll'Ilho s«Fo tel,ll o Pai ·é· aquele: a 
quen1 Deus: queira r~'l"elar, (12) · cv1-

.. denciando~ assim; que. se tratª 4.2 ~-
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DIA DAS JIIISSÕES 
vocar pelo presontc comunicado, os 
Revmos. Sacerdotes do. Clero secular' da 
Arquidiocese, ordenados nos anos· de •.• 

Na. ultima, 1·cunião do Cleró presidida 194tt, 19U · e 1942, para os_ exames· ca-

e 

1 nstituto Moderno 
PRAÇA DA SE N." 163 
- SAU PAULO -
Fiscalizado pelo Governo 

JUVENTUDE FEMININA CATOUfA 
COMPROMISSO' EM' STO. ANDRt pelos nucleos de, Santa. .Cecília,. CO• 

ração de. Maria, São Rafael, . Santo 
Anto'nio ·.do Pari, Agua·-Raza e· São· 
·J oãb .Batista. . 

;: 
-5"""" : 

·E' V A N ·G: E L H o 

OECIMO, SEXTO 'DOMINGO 1>i::,eo1s:0E ,PÉNTECOSTe~ 
l')e!o . Exmo. e _nàvmo. Sr. Arcebispo 11onicos que se _realizarão na Cúria Me--
Metropolitano, de_ santa e saudosa me- tropolitana, -no dia 23 <Íe _ OutubrÕ; .à.-5 
:moria, em 1& de !.gosto, S. Excia. 14 hora,.;. 

DA<.:TI tUU H.A.L<'IA 
TAQUIGH.Aif'JA · 

Reàlizou-se, domingo" _passado, con-· 
forme fõi'a· ànunciado solene compro
misso de novos·-membros. jcicistas da 
Paróquia de Nossa. Senhora do Cai;· 
mo, ·eti1 Sanfo André. . _ 

Encerrando .â 'sessão .. .falaram · o 
Rev1110. Pe, Silvestre,Mu1·ari, IÚ); .Vi• (Sio•Lucal!, 14,.1•}1) 
gário de J_aboticabal- e o -Revmo. Sr, _ . • ... ·- . · __ .. . · . . · _ . . · . . ., .•.. 

Revnia. recomendava, vivamente, ao As materias são a.s :,eguintcs: O Melho1 · Ensino pelo Melhor 
Pt'eço 

Antes do ato procedeu-se a. benção 
da bandeira. ·c1a JOCF <Jferecida po1· 
várias <serihoras,i .daquela- -·loc,alidàde 
às valorosas moças da· Ação-1Católi'. 
ca que conftanto ·acrdor e entusiasmo> 
se 'dedfoam _aó apostolado de' Nosso. 

Cônego Antonio_ de• Castro: Mayer.' · Naquer~ tempo, entrou Jesus_-em c;asa de_ u~_c;hef~ -dos far1uus para eomt.i, 
· .· : ·, · '. . · i:,ã.o, e eles 0 .õbsei-vavam, Els·que-u.m .homem. hldr(?prco est_ava na.sua f~nte~ '.Revllio, Clero, as camr-anhas do "Dia Teclo;,ia I"uncLamenta.J: De Religione,. 

das Mi.!s!'.ie.s" no mês de Outubro, pe- p~ Ecclesia, de Fcintibus Fidei. Teolo-
c!indo oos. set.w carissinlos Sacer.dotcs 1:'a Moral: 'De Ba~ismo;· Dt Eucharlstiá, 

_- FóLH_INHAS PARA. 1944, . . . . E, diri$Jlndo,sé ao(homená,perlt111 n.~ ·Lel,ie a~s farlsêus, ~1sse-!hea Jesus: ~ 
Acaba c1e e~ltar .. a __ Juventude·_ I<e· "t licito curar ein dia do aAb_adci_?" ·...;. e: .e!es·_f1ca_ram em.,s1lê11c10,.- i:;.Jeaus~ 

·m:niua C~tóli.~a .. a.s tr~dicipnai~ __ !0° _ têndo tcmadó: o: h,Íd~bplc'~, Í:u!'Ou·o e ~ê~pe_d\u-o. E ,fa_land_o a _elíi~, disse-lhes:J 1:!Ue tudo f~ssem, afim de que, a ex~m- De Penitencia. Direitô caoonlco: Li-
;plo d0$ l!,nos anteriores, frutuosas e be- vro V - r:>e Dellctis et Poeni~ (Do ca11 
;neficas fossem · as jornadas _de propa,· 2._195 a.t.é 2.414). 

M êS ·.OE_ OUlU:BH.0-
Se1.1hor; -jésú.â Cristo ,Rei.' . · 

1_1unha_s qu~· ??mo. nos anos ante~lo• "~uem ha éntrejôi que:!médiP,t~ent~, em dil! ~e ;sal);iido, n~J1re. a um bot 
1es ah~t~ ª?. fino gosto uma, i1ota de que tenha çaldi> nu".' pogo?".~.ª:~sta·Jnt~rpelaçao não lhe PP~'!I~ responder-. 

;anda. ri1!ssionàr1a; Aliai, "o apostola- Estão convocados os Revmos. · Srs.: 
_PAROQUIA DE VILA. POMPtlA 

·ontem, 30 .de setembro, início do 
mês do · s. Rosário cónstandó. do se
guinte: ·às 19,30 horas - Exposição 
do_ SS, Sacramento. Recíta1ão do• 
Santo Rosário. Breve prática. Cllnto 
das Ladainha.'! de Nossa Senhora. 
·Bênção Eucarística. 

Antes· da imposição do _distil,tlvo, 
falou às jocistas; o liévmo .. Sr. Cô·' · 
nego Dr. Antônio de· Castro: Mayer~ 
DD, Assistente Gei·al da Açã:o Cató. 
~L • . . .. 

autênt1.ca p1eda_de. , . . _ -. Peréebendo no _entanto comct ~a convidados ,esc:o!J,iam os_ pr1me1ros· lugarts 
._,Quem ad~uirir 3:s !olhmhas _da ~\l· à mesa, dÍ~ê-lhes 'estiÍ''p~rábofa: ,(:tuartdo fo~s co,nvrdado a fes!a ~e núpcias, do das_ Mis.sões errí países católicos. -'- 194-0 - Padres ·Luiz Fai·la. Cardoso, Ma-

ci!z Pio XI, :ii.a.-enciclica "Rerum Ecclé• ·rio' Marqoos. e Sena, l\fall.UCll SalvadoL• 
tiiae ", iinpõe-se àos fiéis em nome do de CarYalho Neves· e José dai Costa 

ventude•tei:a _oportumdade _de .cole~_10· nã·~ te ·reclinés no_ primeiro.: lugar; .,yão aoont~ça; que _tenha sido c;o~v/dado1 
llª1'. as _ma1,s c_éleb1·es IgreJas_ de :R~- alguení màls dlgrio'.do qll:: tu.,. eyenh!I b 1311,0 te .con_vldC?t1 e a ~!e,,e te ~hg.i: -, _ 

iamor que dewmos a Deus e· em nome Stipp; 1941, - Padrés Rubens Amvedo 
cio amor- ,quc devemos ao ·nos..so proxi- llOS Santos, Manuel Pereira de Almeida, Com palavra,s cheias _de pieclade e 

dé ·vigor doutrinário incitou a's néo· 
·jocistas num amor-.cada vez mais . 
crescente pel,a Igreja. dé · Nosso Se-
nhor Jesus Crlsto, nà figura .excel· 
sa ·do· Santo Padre, o Papa, o Vigário 
de Noss<J Senhor '.Jesus. Cristo' na 
terra. -Suplicou pal'a. Suá. Sant'.dade' 
as orações· de todos os presentes .no 
momento · difieil que atl·avessamo.s 
agr'avaçto dia. á, dia.-' .pelos '.honores 

ma }ium adm~rayei tra~al~~ 1e -eh, Dá O lugar. a c:ate; ": E então, :c:n.vorgon~do;· vás tomar o ultrm_o tugai-. -
cheua ela ac1ed1tada t1po.,1af.a Po• Mas, _qlia.n.do fores çO!lvl.d~d~, vai .e aienta-t,fli!l_ ú,tttmo !uga,:, para.que, ~uand? 

:mo". E acrescenta Sua Sa11tidacte: "Não Luiz Gonzaga. Fernandeif Quadra 'e ·An-. 
:seriamos dignos da caridade evangelica tonio de Padua Ferraz;' 19.42 - ·Padres 

cal. chegar o que te -con)(ídou1 tec:diga_: --· Amigo, so;;,,e :111a 1s acima, """'.~ntao sera 
CAMPANH.A. PRO-.SEDI:: gtoriffoado'entré.lodos. 01 eoriyJv.its,'.·Pprque.todo o . .!llile se exaltiil'.:.era .!1umllha-

~e, cont:intes de_ pertencermos ao reba- Miguel Pedroso, Joaquim AntoniCl Neto, 
:nho · de- Cristo, não nos· importassemos Antonio Neri Junior e José Tu11er .. 

Este programa será observado du· 
rante todo O • mês: · 

1s 18 horas elo. diá 25 de .setembro .do, e .o quo_-se humilha scrii·ex~ltado''•,, · ·- · 
vi, .. · após a a;uià .de r.ellgiãct, . reali• 
ZO\l·SC Ô sorteio da; rifa da toalha ,(le 
cluí. · estando p,reserites alunas do_ 
Curso de Religião, membros- d'e J:IJJC; 
JJ.C, JOC, alem de pessoas da Dire

<:om OS que anqam errando fora dei seu São Paulo, 25 de Setembro _de 1943. 
i·edU". : · Cônego Paulo Rolim Loureiro -· 

Domingo - 3 . .,... .\s 6, 7, 8, !l, 10,30 
e 11,30 l1ora'.s, Santas Missas. Às 12 
11 ·ras .....,.: Recitação da Súplica: .Ã,s 
16 ,horas· - Solene procissão,· que 
desfilará pela Avenida Pompéia. Ao 
recoiher-se da pi·ocissão, Sermão é_ 

íl, pCl!.s, precilio 'um trabalho bem ór- Chanceler do Arcebispado. · 
iganlzado em favor desta obra vltal par1t 
a -San.ta, Igreja. Mercê de Deus, na Ar- ÉXFEDIENTE DA ·CURIA toria. · 
quidJ!:icese de São Paulo, já é grande e. - · • · 
ba&';a;nte •. consolador o movimento cm Mons. Jooé M. Monteiro, VigariQ Ca- Foi premiado o ·nnmero ·. 318 per• 

pitular, despachou os ,seguintes papel.s: . 
Pr~1 do "Dia das'Mi.ssões". Viga1io {la Paroquia de. São Francis-

N~te anô maiores e mais intensas de- co xavier, a favor do Revmo: Frei Da-

Bênção. · da presente ... gu~rra. - · 
Desenvólveü,se dep.ois, no salão de'' 

festas . da. paróquia iµteressaúte pro
grama oade pudemos.verificar o apos• 
tolàdó que exerce a JOC de_ Santo · 
Àndré, junto· a o~tras entidades lo· 
cai.s, cousa altamente· significativa 
'àqueles_ que- se ded:cam aos labores 
apostólicos .. ·' 

tencente a uma jucista. 
CAMPANH'I', 'MISSI_O.NÀRIA 

'rerão' ser as atividades, pois são mais - . maso Venker, O. F. M. 
clflceis as circuristancias por que passa Vigario cooperador da Paroquia de 

dos 01·actorcs: Antonio COquéto, Luiz 
Gonz..s.ga. · de Ollyelra, .Wilson Foll, José · 
Ferreira Cesar' e Maria Aparedda do 
ca1·mo, Dener Mediei o Ester Calviti. · 

Durante o mês dé 011t11bro a.Juven
ttida :V'em:'nina ca:tólica emp1•egá.râ· 
toda sua aUvi<lade no· desetÍvolvimeni 
to.de tão util e apostólica Campanlia. 

:i._ Santa. Igreja. Diversos paises qqe vi• santo .Anto1lio da Barra Funda, _a fá· 
nham . eontribuln·dd com largueza para voi· do Revmo. Pactr2 MlgÚeí · Piler. 
a. obra. m_issionaria_·, : agora, devido ·à - · Pleno uso de ordens: por fjuinze, dia.s, Oratorio particular a favor dos ora

dores: Osvaldo D'Ella. e Palmira Borba, 
Ama1·l!io Augusto Pereirá e. EmUià An
gelac Pascoal, Gumercindo Fablano _ e· 

.Francisca Raza.no: , · . 

Já _existe em nossa sede grande có· 
pia.. de ma~erial de. propae;anda mis; .
sionárla que pode ser procurado pe,. 
las acistas eni todos Qs dias· uteis 

guéi:ro;-' já não poderão mais contribuir a favor dos Revmos. Padre:;· Itamar 
co,n s~u generoso .obulo. 'urge, portan- Fen·e!ta Costa e Arito11!.:í ;rosé Dias; por, As' jocistas da Capital hem.ena• 

geando suas· irmãs tomaram' pat'te. 
1:1um · programa que níes, fo( dediéaclo 

1,0;_ da_. nO&Sa ·~arte,. tudo_ façamos -pa"ra . , um ano. a favor dos Revmost Mons. 
'nas· terras·· de Pi.J:atlninga, outrora be- Artur de Moura, padre' Ani,clo Scafa.tl, das 14 às 18 ht>ras; 
ncflciadas ·pela. áção ml.sslónaria dos No- Fi·ei O(lilon stump, , o. F. _ .M., Fr.el Vi-
bregà e Anchieta, grànde e frutuoso se• cente Peluso, Frei Adriar.o Ger_aldo. T!ll· 

-Dlspensa de impedimento a fayor dos 
oro.doics Antonio Benedito e -Teresa Ma
rra Spor'*1ia, , _ _ 

Testemunhal .de casamento a favor 
dos oradores: Jooé Fra"ncl.scÔ dos Santos, 

ja. O resulta.do--do' "Dia das Ml:;sões". · · - · · · o dta._· 2·4 de __ O_utubro, por conscquen- i.-eira. e Padre Ben~dito Ma.ria· Car_doso, Pelá terceira vez se outorga um· premio na
cional às óbrassocia~ rla. lgre~ na Calombia 

Ausentu-:;e da Arquidiocesa, por maill 
ci.a, ·~m _todas·ai Paroquias. Igrejas, ca- um ano, . a. favor .do' Revmo. · Padre 
;pela~. coleglos e · a&ociações religiosas ·Afonsà Pozzi. João Batista. Donatt · 
do Arcebispado, deve ter um dia de Pl'O· Tést-emunhal para. !ngress'à.r -em or-
;pagallc!& 'a.tl\·a ·e' ef!ciente, de sign!fi- dem Religiosa, a favor. doa· srs .. José 

Ora;tor!o paí'Ucular a favor .dos 'ora
dores: Antonio ·oaJ.le. e T;rindal!~ ni..'1cia. 

cativa .generosidade. e· sobretudo de mui- Maria Pereira Maier e Doriilngoo tepo-
ta.. oraçãÓ · em prol da obra maxima da re. _ _ . _ . FEDER.l\ÇÃO D,\IS ÚGAS CA'JÕLI• 
5anta. lgreja ..... as .. Missões.• capela, por tim · ano, a, tavúr da ca-

E, pàra que, o seja promissor. 0 'Exmo. pelá ·de São Sebastião do bairro .:do- Bo• 
. CAS JESliS .llAlU \ ,JOS2 

. ' ' .. ... 
Foi ou'tcirgado _ o prêmii:> /.'.Jimenez fantfs;·· cpmo "a· reconhécimento _ófi• 

Moí.senhor Vigal'io Capitular ha por !>em roré, na Paroquia _de santo, Ama-to: 
'Íazer :as segúlritcs 1·ccomimdaçõcs ao Capelão da.· Santa CMa.. de Mlserlcor-

. A Feilê~ação das_ Ligas càtolkas Jc-. 
sus Maria. José está c.'J,wida-nclo tOdQs 
os Ugulstas "de S. Paulo· i,afa _ a'. M!..<-s~. 
que ·fará · celebrar ·hoje· âs ·3 horas, 11â.. · 

igreja de s. Fra.ncisco (largo dé s. h·:.u
cisco),. por !ntenç1i-> do_, saudoso Arce•;. 
bispo D. 'José· Gaspar de A!oll6aci. e. 
Silva. éçlebrará- o Révmo. ·Frei Dama
·so, o. F. !'II. 

de Quesada" do Govêrno da CO]Ôlll• ela!• e do mais alto jvalcir à Obl'a ISO• 
bia, ao Paclre· Joaquhn Lunà SeÍ'ra,' eia.! da -Igreja Católica". . 

Revmo. ·.clero secular e regular: dia. de Santo Amaro,·a_favor do .Revmo. 
l) Durante o rriês de Outub1·0 ficam Padre Germano Justten. 

no; ·pela fundação. e sustento·da. obra. "0 Pe: Luna, Serrano. :..... esci,eve 
das Granjas Infa'lltís, . . "0 Catol!cismô" - recebe essa; alta 

A. notfclá prov'.inda de BogotâAor- clistinção em nome dà Igi·eja,' de<qi1e 
r,t·oibidos fcs_t!va!s,' ciilermesse.s, cujos re- Exame canonico a favor , das· rellg!o-
11ult,ados rião se dest111em às Missões. sas: rrniãs Passlonlstas _- de São Pa.u1o 

U()C!da"pe1a N: C, continua: por este ~ ri1inlstro,; en'l cuja cloutriha 'ençón~ 

2> ~o dia· 24 de Outubro - D!a. das da cruz. com residenclà à rua Cônego 
'.Mbsões - em todas as lgrej11s nlatri- Euge.nio Leite, 825, e rUhas· de Maria 

niotivo, o - flem_anário · "Q Catot1c!s· 'trou a idéia fundamental <Í(l 11uas .ad· 
ino", desta. 'cidade. faz um comentãi·io· m.'râvels· atividades, e em, cujo ··sa.' 

fl:M e' capelas do Arceblspado; os Revmos. Auxllladora; com res!dencia. à. rua T1·ês 
!':Írocoa, Reitores de Igrejas e, ~pelães · Havei·á às 15:horas, na Curla. ·Metro-.' 

a .obra social ,dai Jgreja .. na .Cólõnib'.a.. cerdóclo receb·eu a missão de <fazer .. 
." As Instituições fundadas peÍO _ zlllo ó bem; e a energia. para_ réálizâ-la/'; 

·são convidados a celebrar Santas Mlssa.s Rios, 362• . - • · Mons. Dr. Nicolau · Cosent-lno, Eco; 
· polltaua, a reunião mensal d.;l._ Fedéra~ 
ção, devendo co:n1,arecer os -repre;;entan- · 
tes dé todas as Ligas Católic.a.s do Ar· . 
ceblspado: 

elo .Clero Ér da_s· ·comunidades ,Reli· Mais adiante· acrescenta~· "A. obrá 
glosas ---.diz. o. artigo ...;, . produzem é de imI)ortaricia -'transcendental nà 

.!ClltlV113· ·_ pelas Missões. e as:xorto.r os nomo Capitular, despachou és $égulnt<:s 
fieis· sobre. tão ·unportante assunto. papeill: - . 

boje excelentes ,resul.tados:í basta Colômbia, já que néste: pafs' .de caÍrF 

3) Durànte a •• Semana Missionaria", Trinação a · fávor ,dos .R~vmos. Pa~ 
_ de 1·7 ·a. . 24 de Outubro, JSempre que as dres Miguel ·pmér e Mateus. :!-l:erkom-

_recordar a Eséola_ AgrícQla d_ 0 · São pes!nos · e· agricúltores não ha nenbü· 
ma· necessidàde tão grànde com9 a 

J.orge, . dos :Padres Salesiano!! _ ll1u d_ e f_o_· menta. r. a_ pro_ duçãó · il,grlco_ la, e_·-
·:rubrica.s O permltire1n, OS Re\'DiOS, Sl'S, 
·Sacerdotes' deverão r"z. na Santa Mis- mei·. Binação ,:i: ·tavôr dos ,Revmos. Frei 

A IWVA IGREJA_ D'OS r..Eil{EDIOS·. 
· :, ·A Veneravel Cohfrarli ele. N. seuhorá 

·lbagué: a ·de· Tulua, <la niesma ccm-
gregação;. cm Cundinama: aqui a o.rientar à juventude para a _vida.:;dl) 
G_ ranja Agrícola- de.· F_omegila, funda. campo e· a exploração: das riquezàs' 

:;a.'a oração "Pró Propagatione Fidei". Pedro Alvares e ·C<inégo. Benedito ,Mai'-
4) Todos os que confessa.dos recebe- · - - · 

· díis Remedlcs, fará · reali?..ar no proxliriu · 
dià- 10 ·de ·outubro, às· 16 liot;as; à rua 
Tenente A;1evedo n. 132, Cambuci, o sc
len·e lançamento da. pedra fundam~ntal 
de sua nova igreja., que substítulrá o1 

t1·adicional templo da praça · joãO Men
des,· rzcentemen,te ··déniolido. 

do _solo ... ". '' A Igreja· Católica foi 
ila e ·suste11tida p~la. inviincivel ener- seinpre a grande benfeitora· da hu· 

· :ram:a.. sagrada· comiinh~ ... pela conversão cos. de Freit,is. _ 
o Conego· Dr. Antonio de· castro gia•de seu nustre pároco, -Motis·enh'or .manidade, porem .especialmente tios' 

dos .. !nfiels, ·tendo. assistido a:os a tos do Maye;•, auxUla.r do -EJOno; MôJl.S. · Viga-
" Dia_ Ml.ssionario" poderão lucrar in- · , - -

Ai,:ustfü Gutierrez; ·a de -Loiola, fun•- tempos modemos; compreendend·o 
dada , pela l~esquechlel 

0

benfe:tor . da bem as grandes necessidades so: dutgericta. -plenarla . ajilicavcl às almas rio Capitular, ,despachou o~· S<'lgu~t~s, 
_ dó Purgàtol'fo; · (S.R.C. 14 de Abrll de pape;.,.: -. , 

,cidaclé, dr. J\ilio ·z. Torres; e dirigi; biais; e dispondo, tambem de ma.:o. 
lll26). - - Procissão a. favor ~s pa:to'qu'a:~;' de 

Chora· Menino_, :par!, ltú, Çabreuva., Mo~ 
llà peloa.Pa4res Terceiras Càpuchl'.- ries meios de ação, considei,a .como 
11hos; ·.e. Ultltuawente, -as Granjas Jn; Il!ulto Importante a sua. missão de 

s. Paulo,· 25' de ·.Setembro· de 1913 oca e HiglenopPlls.··' . • .· · __ 
Cônego Paulo Rolim Loureiro, . - Dll;pen,5a dé '1mpedimE!nto ·a. fávor · dOII 

l;AROQUÍA OE S. GERALDO DAS fanUs, ,reiaU:iadàs ÍJf'.!lo·· Pe. Luna Ser• melhorar a t;ituação dr »obres, dan-
. PERDIZES! - 1'ano, ~ re~!)fl.11ecidaa hoje como as dó-lhes meios de vida 1st.a, e, pré· 

Chanceler do- Arcebispado, orad<n:es:' .-João de'•.Sôw,àiDow1t1gues· e 
EXAMiS. FXR'A'óS' REVritos'. 'SACER~ ..• ' Cà.n11él!n1Ccia Cotfoêiç'ãô, BT~!Nuní:s Uê 

l\lt:i·do Itosarlo 'instttuições mais bénéficas para a.<:i· _. ,pa.ranrlo-os pa.ra:oc\Jpa, · ;a sociedade.' 
llàde'' .. ,,'._.• • · .. , ... " :r•·--- -... , _ _.,..,,, .. , .•. ~ um.!ugàrde h01·fr1t:.'·No·apôs-g11erra:• ..... 

DOTES ORDENADOS NOS ANOS . S\qúéir& e Vicentina. Mari.& Celeste": Ar- -. 
· DE 1910, 1941 E 1912 :,/: 1nando D_'AÍdoil e· ·Marià, Maàalena 

·Francescllinellt, Bene'd!to Venaí1cjo .e 

De de .,Outubro· a. 2 'de N:ivembró, - O Prêmio "Jlmenéz ·d.é Quesada", conclue .o ecl!tor.:al -· a grande obra; 
d\arlamente, às 19 e.·45 minutos, ~lJWérâ. · dé~!ilsutuiçãó iecente, foi óútor,:aclo· · de<,rec(.):nstr~~k.?,qt(e, ,ter;o:de empre
na mak!z -local â :soJeúiiiàde'--ôl'i~lllfs ... -:tté o prllsenté, à três obr.a·s ecl'esiás• ... ender'.{odas'·M rtaçõe~. qôntarji, entré 
.da l'looario,, constandÓ' -dé, recitaç,ão ·,do J:ica.s:, ,~ · Cfrcu)o ·de Operários, . do. t;e.11s Pi:incJpal,S -_ 'ha.t'álhaclóres·· o Cle· _ 
tcrç~, Jitaniasx.ori!,çii.Ó 11· São,José e b~n- · Revmo. Pe. J.osé ll'lar;a. · da l\fadre . ro· Catõilco e as associações· religioi 

De conformidade com o Avmo .. n.· 408, Maria LlJIM de Ollvélra, João Bati.sta 
i:1é ;30 de Junho Ultiino, o Exmo. Mon- Oloffi e Zi)da ,Pascoal, 
_senhor· v_iga1·io· Capitular. manda con- Testemunhal para, ~asamentci , a favor ção elo Santíssimo sàci;ameni.o: + ·---- . 'íüiirirítridá. FÓnse~a;. e as Grariiás Tü:- . i\iis;;:: ···-., .. . . ·.·· . '" ' . -· . 

. -~ . •'*- --~ ,,1 ·- '::.. .,,-. ~~ \· 

nheciiriento · de (fri~to, como Jn!ho- de 
Deu·, no sentido -próJ>rio. 

f · Não- se· diga que l:'eàro como os 011· 
tro~ apóstolos só podia ter de Cri$t o 
:aquele conceito que tinham os ;de· 

· mais ·judeus; isto e, que Ele, Cristo, 
1·elvindicava· iJa:fa si -o titulo de Mes· 
sras que outra cousa .não sii:;nffka\'a 

~senão· a· de um rei teocrãtioo, ".!(·lll 

qÚem se coaduna· bem a, e.-pres.,ão 
,._; Filho, de· Deus. 

:. Isto, é• falso, porque os· apóstolos já 
tinham ·antés ·óuv.ido de Cristo a afa• 
inação de·sua dlvindade_(l3). Demais, 
()S pr6pl'ios judeus, -0uvi11do nea:;a 

:ucas!ão, a a[il'riiação de Nosso .i:e,. 
nhor, -a -tinham _entendido em seni.iclo 
próprio e,· por. isso, quizeram apedre-
Já-lo. . : _ . · 

·:Oonde. se. SJ?gUe ind,ubitavelmente
- F!lllo · de Deus - ·significar a vm·· 
'íl.adeira: filiação 11atural que lhe f6ra 
cómµnicàda p_efo Pai, por geração 
eterna, sendo Cristo verdadeiro 
Deus. 

_ lf: .. por isso que, no texto grer;o 
_deste Evang-elho; antes dá palavra 
Filho . . (óui6s) usa-se o artigo, ,.mja · 
função é determinar I melhor a ex
pressão, sfgniflcando não qualquer 
f:lho, · Il!a.s aquele que é único, nat11· 
nl, consubstaueial ao Pai (14). 

Confimiando est-a lntet'pretaçã:,, o 
1lróprio Cristo tmediatameate· ·reivill· 
diclí. para si obras próprias de Deu ô, 

. como seja a· instituição da Igreja, 
prometendo dar-lhe tal assistência 
qué o: érro jàmais a contagiaria. IAS 
portas do inferno não prevalecerin.~n 
(;ontra- ela). 

Não · há 111ister se exibirem :1qul 
todos os textos qne asseveram a ti· 
líação divina- ·de Cristo, porquanto 
são inúmeras· as citações dos 3 Evau• 
.i:;elhos, pa.ra não. se falar no de São 
Joii.o, que foi composto com o fi:n 
péincipal de ·defendê-la contra os he· 
1·cjes. 

·Queremos, entretanto, relemln·at', 
Q/{tJf, aquela passagem que serviq de 
pretexto ilº Sfnédrlo para coq.deuá-lo 
à. tnorte. . 
· Jesus está adiante_ de Calfâs, prfn• 
,cipe dos sacerdotes, o qual o inter· 
':i'oga depois de ouvir testemunhas 
_que se COlltt"adizem. 
,. O .Mestre, entretanto. guarda silên· 
cio _a_tcrrador. Ue pé, o poutmce Vii'-!'· 

be1•a · seu silêncio d!an te dos que de· 
-11õem contra·· êle. Mas Jesus nacJa 
1·esponde. Caifá:s, então indignado, se 
formaliza ê, em tom dep'recatório, 
usando o nome de Deus, por ser d!Dle 
1·epresentante, lhe diz: Conjuro-te pe
lo Deus vivo, para que we digas se 
tú és o Cristo, filho d e Deus. 

E o Mestre dÍvi'nÔ, que em sua p1·e· 
gação sempre ,procurou Inculcar a 

·1uái.:ima reverê11cia.ao oome de Ueus, 
e o respeito e obediência às .aut.ori· 
dades. legítimas, mesmo Indignas, as
sim solicitado, quebrou o silêncio e 
lhe replicOll; tu o disseste'; ~u o 
sou; acrescenta: 

\ Em :Vel'~ad~ vo~ digo que vereis 
tf,evo.!ê Q fillifl QQ l!.«?melJl í!l'óAet.lt!l!!~ . 

à. dextra do poder '<le [leµs Vit' fl~l>::'e 111eit1a vi5ta, parece OPôr-si, _ qu;i1t,i' }-;~Iâé ·os p1;egadorea dessà dout~iJ!!l, , · -ples· . pala Vl;a. Para CÍ1'iar (> munuÓ 
as nuvens do céu l15). · . . _ ao sentido, à express~o - Filho <ia · afrontan.do o ódio ainda .llão extinto crfstão, · desceu do Alto, reyest·l~He 

Nessa ocasíão o pontífice, v!ql<l!I•. .Deus, dbs Judeús, levando" sua- audãc'a a ' de no_ssa carne, fez•se, homem. e>. en• 
do a lei estabelecida pará o. chefe <1o Nãci é assim, porém. :f;- uni· têhurf' 'r~crlínhiar-lhes. o g!'ancie crime ele tre os hómens e .com os homens, llm· 
Sinédrio, rasga as' vestes, ·.em i.>inal galileu-aramaico que _foi vertidí:> .1i~ :·a tàem dado à inerte o·Filho de b,~un: çôu as .bases do-se11 reiuo !las alúÚ,s. 
de ·1H·otesto e indignação,' ctzeml.O: o gi·ego (6 uiós toú anthrôpou),' <!-'ela . , Ex.tràord!.nárlo _é aqueles lton1cns; Ao influx,:Hla sua_ do_ütrirta, fütn'a.-
hiast'en1011, e· de Juiz passaudo a sua etin)ologia,. significa. "M.u'eie.·de·. ··s(lm ,o prestfglo da clêi1cia, ,destitni· da uos milagres- que operou, entre os 
acusador, acreséeutà: quê neec~!,i· - termlnado- filho de à.lgum homeni". _ dos· de eloquência ou· de outros r.:iqui.' ti.uals avÚlta o dà 1pr6pria ress1u:te1: 
dado temos 'de· ·ma.Is testetnunlia,á · .e um 'tios, t.erm9s usil,dos pór-Je.3ns, sitos com os quais pudessétn levar .a·· ção, · é que· surg'11 a· nova ·ordem· 110· 

nã.o.ouvistes á blasfê1ilia? HevoltnrJ,k;, para· signi(icar-lhe a dignidade .. :~és· · couv:cçã0 ,a:os cspfritos, ·Mm1 con•. mnndo, contra a qu.al nada:valeu llf'lll' 

os circunstantes decfaram Jesus rén siânica. ·1:; 1iortanto um Ut11l0 incs· quistando pará. <Jrlsto novos prciaéli· a ·espada· do tira,no, nem o desenca-
de morte.. siâ.nico .. I•'ol tirado do livro (le JJa. fos;-1!.1 o'.n1undo pa.gã.o/a.i>êsar do sou dear das paixões -humanas eníurecl-

'l'lnlla coasegulclo seu intento o as, ni.el, -ao qual se reporta. Jesus qu_i\ll•lÓ apêgó às iustituições é aos i,eus deu,. das, nem às• ·-argúclas dos filõsótos, . 
tut0 magistrado do .Sinédrio: cond<i· . (Ma( 26-64) ·raia:· ,de sua vinda 11·0 ses,. senté-se· desmoronar anté a.·. luz 11em os cscárneos dos implos, 
nat· Jesus, ~em necéssidade- de um -n1n ·do_ mundo. _ , ·._ _ _ - <la uova doutrina; .cuja .base· é a· (li'vÍ· , Desd.e. então; a. hutnánidàde· ·sl;l 11· 
longo e fatigante processo judi<:iãL · Era. ·1nu:fo conhecido. dofl pró~·i;is 11ização-de um Judeu mo1:to nàl)rv.i. vtdiu'" "ein dois· can'lpos:-' o daq11éfos 
A sua afirmação de ser :b'ilho de Oeus, judeus nessa acepção, .tanto as,;i:u, Que fôrça:· té1µ essa ·d_outrlna, p,mi que ó seguem, consàgrantll'i-lhe amo1· 
afirmação que. ao ver dbs · slnedris.· que o ouvindo dos lábios de Jes11à, produzir efeitos tão' e±trao1;díll.ários? · e obediência, procurando iin:tar as 
tas, era blasfematória; valei·a-ille <l!S· nunca lhe perguntam que c.:o_usu sig- É note-se que a. adesão :.o _cr:sttanis-, suas Vil'tudes, e estês. co.nstit11,ém à 
sa _senten(:a. . nWqúe.. · .. · : 11.10. impotta:va Sllbniis!\Íid absoluta a• '>.nelhor porção -dii. 111).manidade; ond,e 

Não se pode duvidar, portanto; que Nele há uma singular ·e sunireen•:~ precêltos mais rigorosos, mudança ele Ó espírito ·ae fraternidade nã<f-é .. pa,. 
. Cristo, aC!rmaudo-se F'llho de Deus, deu te revelação· _dé sua - verdadiJit a costumes· e de .. idéias, quando n:io lavra 'vã,. oncl.e_ tudo prosperá, ~l~m· 
coufessa sua divindade. . . , . natut·eza .. "De· onde, pergunta ;\1olls. _ . imolação, dá própria vida, ,forno :1c,.lll· elas, letrM'. e artes, onde a v!(]a· :Jilo 

Isto se-deduz da intenção dos ::siue· Bougaud (16), lhe 1,1;cderia ter· vjn,fo - tecéu. com bs mártires <:ristãt>s. · ·6. ·um· rastejar constante, 'mas to:1n 
dristas: queriam que Cristo taf; cousa essa sublime singú.Íaridade: de 11110 · Naila pôde, entreta1J.to, .impedi.r qr.e expi'essão, tem ideal, · 
afinnasse de si, que. [osse, causa :bt,K• ser apenas um filtro do homôm _ c:P· ela ganhi:i terreno .e, o mundo t0do Outro - o dos que, odelarri o, nome 
tante de coudenação. Ora, se a. :ifir· mo todos_ os desc·endeutes de Ad~o,. s.e 'ajoelhe ags pés da· cruz: , · .cristão, pergeguem os ora.culos do Evan-
mação de Jesus significasse· _.,im-' mas o filho do· ho1_11irm1 0 ho1Mm -Es·sa transformação do mundo, iw.s Sêll10, odota.m outra. moral e outros prín• 

· piei.mente· a dignidade messiânica· se• perre:to, em que se realiza :e,: por·· circúnstâliclas em qu~ foi. feit.a,,..sem · cípicis, abraçando uma. religião da otl• 
guado o conceito dos judeus,, não se- essa (!nica vezr O ideal ·bumauo? De meios bumauos ·favoráveis, meél:anto gem humana e, por isso mesmo. eivada.· 
ria causa suficiente para· tal coud~· que modo _·só Ele realizou. tudo ciue· uma doutrina refretadora .d_as paixúas de erros· e absurdos, cheia_ dt condescen• 
nação. • contem a idéia .do homem? _ humanás, que condena a· ·ambh~ã.o, dêncla aos instintos· elo .homem. · 

Na verdade, alguem se .intitular E como se sabe Ele e se.· diz. a . p1•ega a llumlldàde, o despreendimt>n·- Aí nã" vicejam a:; virtudes, .não·.cres• 
l\Ies·sias, excluindo· dessa , dignida.ile cabeça da humaniclàde, ·a qual s_ô l~le- to dos bens terrenos, é um fato lrn· cem os, !frios dos· campos, a. ,oo.rtda.cúi, 
a filiação (!ivina não era crime pu11l· . pode levantar, curat, esclarecer, 1inia manamente lnexpllcâ,vel, nã·:> existe, a perso!UÍ,!idade humana é 
vel com pena de morte ,a .não ser vez· que a humanidade se lhe ent,·e-. E: tudo isso. se ·prende àquela ufir~ deprin1ida.. e· o dir~ito e a justiça i:csi-
que · se provasse -ter de mã fé UHa• i;a '/- 111ação'dé Cristo, _absurda se J<Jle uiio dem na. vontade dos tlranoo. 
do dêsse título. Tal afirmação <ista• Seu .Pai deu-lhe todo o poder, pllr· tosse Deus: 0 Depois. _de morto .itl'ai- São· povos .sami-bárbarós,' c_ujas leii! 
ria portanto ,sujeita a um- prQc,..sso que Ele é o _b'ilho llo Homem 117).. rei a miní todos os honiens" (20). não Sl' inspiraram nas.páginas do Evan~ 
e, só depois de Provada a. intençio O Filbo do homem veiu.·salvar o que: A t•evoluçãoepérada no mundo pela gelho· e·cujos costumes não honram a 
ser punido .com ;t· pena capftaJ. Não· estava perdido (18). Se·• não comer•. pregação do Evangelho• não foi uma.· espécie hu'n111na. 
11oucas vezes Jesus seh1titulou 1\Jes· · des ·a carne do Filho' do homem e cousa superficial, ,lJm movimento que ponde se conclue que ., Evangelho, 
sias, pubUcame1He, ·como_ tamhém . não bebeides o seu sangue, não· tê- apenas atingisse. as cousas · extedo• isto. é a doutrlna cujo autor se procla.~ 

· outros o proclamaram çomo tál~ nes• reis a vida· em vós. (19). Todos es~e,; rt::J, por tim ·1,rurldo de noviàa.de, não.' mou -Deus, é a causa lmedia.ta. ou íne• _ 
sus ocasiões, todavia, 111.1m ·Jesus foi textos e tantos ·outros que exprim,im Influiu no cerne da ·socie'dade, foi o diáta. deMCs efeitos admiráveiil. no· ·mun~ 
inquietado. nem os. seus admii'?dorns · uns a sua posição sobrehuniana 11d• íeriuentci que levedou toda a ntaisa '1-º· Tais' eréitos,. então, têm. uma· causa· 
foram tidos' como cúmp_lices de um 1µa do .nível universal; outros a to· hllllÍUlla, crfaric)o uovà mentalidade proporcional. 
crime. · · ' ·cante condesceQ.dêncfa .e voluntâ1'io e nova· dil'e,çâq n_a vida e costmiÍ.P.s Na hipótese porem, de Qhis~o não; set 

Era, entretanto, passível de· tal apoucamento-parn descer ao pó_ de dos homens. . Peus, mas_ um im[)OStor, un1 alucinado, 
pena, quando, com a '.a(innação da nossa· raça, const1tueri1 já, ao meu Para cada problema teve uma so; que explicação ·adequàdà. se poderá._ dar, 
dignidade méssiánica, algúem qul~es· · ver, · o frontis11icfo, o pórtico .r.,!ul_• Iução humana, ·equitativa, racional nesse caro, d.a, ·exi.stência· .:o munclo 
so passar por uma divindade. 'rai é. gente· de sua divin.dade".. · · e; desta forma., substituiu r.adicnl• cristão? . , . _ 
a expressão - Filho de Deus - ser . m_en.te a civilização pagã pela civi; -se Cristo não ê- Deus, "nos envolve.!' 
um com seu Pai,· operar do· mésmo SE JESUS CRISTO NÃ_O lt DEUS,· Jiza· "ã<> crista.· , · - · - ~ remos em · densas trevu, caminharemos 
modo que Deus opera, etc. · O CRISTIANISMO t .UM ENIGMA . 'J;udo isto, repitamos, subordinado dé absurdo em absurdo; déveremos es-· 

Nessas afirmações, segundo o en• INDECIFRAVEL àquela verdadll que Ql'Otou dos lábi_os · Cl'.e.ver na fronte do mais sábio e mais 
tender dêles, havia um crime. hor; ·Até aqui ouvimos· a declaràção lu- puríssimos de Jesus: tu o disseste, s11,nto dos· homens; nio s.6 a palàV1·a. 
rendo, porque Jesus se fazia Igual ruinosa, peremptória,' insofismável de eu ,sou o Filho -de Deus.· Admitida mistéi-io, mas tambem a palavra. iínpos-
ao Deus verdadeiro, o que colistiluia Jesus, de cuja idoneidade moral aâú essa verdade, tudo se -explica fa~íl· tut·a. · · · 
0 máximo desprêzo à magestade di· se pode duvidar, de q_ue El_e é Det.1s. mente. · · .. Dizia Napoleão éom multa ênfl!,Se:. eu· 
vina. JiJ O que os judetls exprimem· A tal declaração não foi a.rra.stado Elssé Deus que pof·stia onipotência conheço bem. os homens, por, isSO> pós.so 
guaJido atirmaui Jesus ter blasfemá- por· , uma explosãCl de -refinadQ. OI'• e : sabédorià - criou esse mundo visi·. . CÍizer-l11e., :_ "se Crll!to não é Deus .. não 
do. Com efeito, blasfêmia é toda ·ló· gulho, nem pela sêda ~e glórias, pois ,vel, encanto para ·os uossos olhos, llâ Deus no céu"~ 1!: uma·exprersãq.for-
cução injuriosa a. Deus, Ora, ·séllle• tudo isso não se coaat1na c·om _ 0 s~u maràvil.ha e asso1nbro para ·nossa i·a-- te, inas verdai:leil'!l.-. · __ _ 
lha1ite injúria existe quando .. alg!lem ·. carater, com o i:iCU espil·ito de i:tbne'. zão, é_ p· mesmo que,. servindo-se tie Se Cristo ri.ão é Deus, diz Moris. Bo• . 
quer se apresentar como Dêus; iiiro _. gaçã,a, co01 sua santidade, éxt1:aordi· ,insti·umeiltos tão- me~quinhos como ·11omei11 <21>. é um simples ;ornem que, 
é reduzir à divindarkl aos H-mites·àa· - nâria mas !ê-la suave, firme e inti·e· ,.oram. oi. emlss;!.rfos.·do Evang~lllo, .. servirido-se do embus~ e ·da. ma.ritira.: 
c;·íatura, 0 que ·na vétdade ·é uinà :pida~ente, selando-a, com O l)róprii>' .converteu· Q mundo pagão; criaoi:Jo servlndo~se do -embuste e da men~lra,. 
injúria ac> próprio Deu!!. sangue, . e_sses portentos de abnegação e de,: .teria. seduzido 00 Apóstcxlos e 06 disc!j)u• 

A EXPRESSÃO - FILHO DO .Ouviram-no os apóstolos. e, ·con• ,_ vota~ento :que sãó os mãrtirés as romano, a flor do gênero humano, $, 

HOMEM · endendo bem o alcance de ·suas, pa• virgens, os· santos e todos· quahtos finalmente, tantos nilllla.res ele homens. 
Ninguem se impressii'11e, entve; · Iàvras, indignados, alguns ·tQmai-~m se~t_em,·np seu:êófaçâo;_arder a'·c1ia- ·à :ponto de 8.l'ràstá-los ao abandono de 

tanto, com o título ".filho dQ homero'', pedras para lapidá-lo, outros, .ao con- ma _d(?. amor divino.:· _ · •· . seus.' próprios· bens, até ao sacriiiclo d!f 
·criminosa do acusado,-é que p,odia tràrlo, se converteram, tomando-se ,Jl;·o·meamo, apenas com esta-dite- própria vida. para manter firme a cren-
que multas vezes ocor1·e· nos sa.11t.os !iéis discípulos ·seus. : , . . ~ 11euça: - qÚ.ando • ;;~ trllto'u de 

I 
criar O.· ça na. sua. divindade.' _· . 

Evangelhos (sõ Mateus 4êle. usá· :,çQ . Ouviram-nos os apóstolos' e, cem• mundo. flsico; fê·lt:l do seu trono de Se Jesus Cristo náq· é Deus, com ~ua 
~~~~). ~ !l\!.2 J:Csús ~plic·a ª !h ! »-tl• ;:vell.@.§ ·g-ª, ~-úlilim~ verdade, tQr..~ ·,d~ § ~esta.d,é1 ~!Y ~ ~• ro.e.!1lilrê ~~ si~!ful.o ili• ~~ 

Co.-kE:N.T AR t.o 
o Evangelho ue :itô-je'.móstra; é.óm:o 

_a. rli-Ça dos indivldu,?~. , ,, ~nais _:c~tól~· · 
.ccis;-que ó J>apa"·é tao·a.Il.tiga,~quanto 
Jes,us Cristo .. Sã<>, eles, do · f;i.to,. os 
legítimos· ·!5UCElSsóres, .em l):ith~ r?ta,. 
destes. íar!seiui liipó~rltas qu& s,e, .es-_ 
caildaÚiant ~oi:n os. fàvores 'd!Sp"nsa· 
doi(por Nosso: Serfüor:ao._·povo, por

.que o :foram em dfa. tte s.4,Ba.do, e_ fe• 
chani. ·~s. -cilhos,pai'a as .íii!il)l~fa.S. infi~ 
deUéÍadês 0pr~rja~ )l<J · cumpril:nent~ . 
da Lei' Dlv-lna, iufidei!da·des que Jbes \ 
111erecereni, a;' regeii;ão '1>0r parte .de 
rieús. · · · · 

. Nã" ,}la ·realmente· d!stinç~ eu tre 
a -atitude désfos '!át~seu,s htpiic1,itàs, 
e _de, tq,:loit os: i•~o~~isant" ca.tõl~cos · 
que n'ãi> · cóinPfi!e,n·dem, e ·B_e: escanda.• 
llzâm · coni "â.. rlq~eza de{ Vaticano", 
COUl ''a 'suntuosidade de nossâe-Jgre
jas": cóm .. ,;liúi:ó·_Je ll!)SBO!I B\spps", 
etc. quando -·~ha tauta .. mtserla", '.'tl!,n• 
tos de.sgrll-ÇadÓ's :ila -tcirtuna", .· .. t_á:ntas 
iµ]ústlças no·· mundo'.', . e J1Uando o: 
Meigo Rabbi da Galiléia and~va.: d_e 
p~s . no chão, ê não ' tinha; ··.!'uma. 
pedra onda: repousar: a ~ça": 

Não séri;i. d~c.abido perguntar a 
estes 'puritanos de·_nossos tempos\m· 
'do estão sUêi.S :esmolas, onde'~ modêS• 
tia. de seu· lar.· qn:/ie,·a Jruga.licl.;lde de 
sua. 'mesa . onde seu·· despreei:idiniento 
lia dinheiro; on/Je 'à hull!,ill);'ldé (je 
su.a · condição; : : Tem·os certeza que _ 
lll uitoá' . deles se l!el!tiriam. deveras 
'embaraçl!,dos. , , _ · _ · 

E - ta.mbéDl· poderlàmos peclir,lhes 
fona- éxp\fcação do' ~uidado cmn -qae · 
~etou- J_esus .pelá· p)lre.za do 'l'.emplo, 
expulsanc!ó rl.'ele,' violentamente çs· 
venij!lbões. e da··_aprov_ài;'ã~ ... sua ·ao 
à.to de ~arfa Màdalen!!, q·ue com. Ele 
"dêsperdiçava" u.m :váso rjco de ;per
fumes·. Cilr:fsslmof( e dá éensura feita. 
.à caridade de· Judas nessa, mesma 
ocasião. 

No fundo; na rea.lfd;-.de o 1que enco• 
·moda a esta· ·cas(a. 'de- gent,.e -não_ é 
•·a l'll1ueza_. do: Vaticano'; pení "o luxo 
dos 13.lspos" ou- "ª· suntliosla.a.(!e de 

. nossas Igrejas".· O que lhes iÍui;lortu• 
.na· é. uma ordem· de cousa11· ~611da, 
humana; hierárqu[ca, <)rga.nlca,· em 
qÚé .a.,{locledade se eonstitqê segundo 
·valores-espirituais e tradjcion~is, c.'<in•. 

s,e, opõe · ao igua!itÚJ>7tnô proletãrici, 
Ei.s. à. 1·azão' ,mais pr~iµnda porque 
mufla gente vive a blateri-r contra o 

· -·P.apa e sua· .. Ígre.jo.'. , Não opnf\lSSam. 
· claramente -s1,fa. apostasia- de -am11. ci• 
ViUzação cristã;· f!Xàm:l!le no S(W en; 

_ vó.tucró_ soclaJ, .porque sabem i;iue 
clestruldo ·este,. a. substar).çii que ela 
cOntinh!Í se desperdiça.ria toda. . 

Els . ·também porque devemos · · z~ 
lár por manter.to.doo aparato exter• 
no ·do Culto C11,tólico; tot'l:lando .nos• 
sas · Igrejas tinda - ma.is suntuosas, 
1i'ossas cerilliônlrui · mais -mages'tosas. 
·cercandó nossos l;Íispos,de·_tudó QURÍl• 

ta- poss:i exaltar sua ~xcelsà . (llgni, 
Clade, Porqu~ · esta .orclem de cousas. 
tradi'Cicinàl não sorriente é uma 'ordem; 
cristã.; mas é a única orde_iu d'e cou~ 
$as que ravorêca.o. apostolado, EHa, 

. ·cntta .a. -di!usão do. Reina.do de- Jes)llll 
··Crl$·to. · , , · ~ 

s·c1i:NT_IFICAMENTI 
as SUAS nRIDAS 
• Poinado ,eccanva sao S.basllõo 
combate sciealilicamente toda • 
qualquer affeccõo cutaneo como 
selam, Feridas em geral _Ulce1as. 
C1>,agas anllgas. Ec:zemas. Eiysipe!a. _ 
Frieiras. Rochas 001 pé1 e nos seios. 
Espinhas. Hemc,noides. Que1madu-

- rali. Erupe&s. Piç0das de moaqu11011 . 

.... 
!!!1v4~~!~~.~l! . 

·· sertvando . . o. se-diitte!lto· formado- ·pelos -,s• 
.·telllpos . que· ~!vide,· t,redsa e subor, 
. dlna. :ás clà.<ls_es soci~ls;.-,~:esta: or~m: 

r
e il!HCIOS venei~- · 

···m111. <le coils;ts estã ·coMlcíçnada 1!:.·c.o~ 
sarvàção ·de todo esse,a~rati,, ext~r· 
'nô que :se_ lra.cluz tia l?U~tQ.osidade, 
magestade, dig~idad,e~,túdo e1Hflll .ql.\e 
, .. ,' . • 1 • --

pagã, . créãndo i/ exéreltó doo mártlrês e
povoado a: ~rra. de todós aqueles muà
gres ·aa virtude e de sânt!dade · que a 
HÍstórla' da.·. IgreJi :reilstl'.R .. E vamos 
a,dlan~: Jesua a;· tanta. .e tão · exécràvel · 

.. 1r1é1ttira teria. llllÍdo o maxln1ó -aeslnte
r~ e a vida. mâis purà 'e 111ais santa. 

Como hega.r .fé ii. . imi hoinein como 
-Jesus, no qual se reunem todos os· ré~ 
quisitos que a exigênl e 'Je tal gráu e 
pzrfélçâo que Jamais . k'.e ,viu? - . 

Duvlda_r dé'llua palavrii; .uão é'. íniu• 
riar , r. própria. razão . humana? & du
,;klarmos . çl.Q. palá,vrá.. de. jesus, . não · ha 
homem sôbre a. terra. em· quein possa
mos confiar; Mas se . devemos crêr em 
sua palavra é s~ !me rtos 'tJngâna:,,-quan~ 
cÍ!). diz: SOlJ DéÍJ,s _;; é 'O próprio -Delll!_' 
ciue nos . impele a ca.lr no . .$iro; porqu~ 
o. clrcunclou -de ,:tanta, luz, 'de ta.nta per
feição, de tanta ~11,ntlda~e. que torno!] 
necusií.r1o·'crêF em sua' palavra .. t o· pró-· 
'prio .Deus que o fez· ir.luhfa.i·;· que con~ . 
duziu a; se·us pes o gênei'O l 111nano.· e 
lhe to~nou !hevitá.veJ ·-!i a:ntropoiatrla,; 

Desta forma.: o. mesmo Dt;us .sena a -
causa verdà.déira.. «i prlmeir&' de. tão_ es
pantosa. degradação dá. .'naturéza bU'• 
mana., o que significa que iie, Cr~ ·nã.g 
'ó Deus, não há De_Us no. céo,, e i, s.teis
mo, JJ ·máximo dos a.bsurüos, to.na-se 
uma. verda~. . 

coín·,. sair dest.e abismo sôbre o -qual 
-se condensam. todas 11S Jrevas? · 

Não hã .Sênão uni caminho: cair· de 
joelhos dia.ui.e _de J'e.sus e, com a frori-
te nó P,l). <\O ÍUllclO ,d'alnia, . gritâL;•lhe: 
i1ão, não ó Je:ius, vós não. nos engani!s: 
não podeis engana~nos; VÓS q,:e SO!s O 
santo · por excelência! ..;., -vós sois verda• . 
delramente o Filho · de Deus, ·.1ê~ vos 
adoramos". · · 

'.40.S QVE' NAO CREEM 
Cômó vM_es, não ·h:i/nin'guem:1,ue pos~ 

sa. excumf·àe de:crêr· em .J.·. Cristo.: Ele 
reuniu em tórno_ de si todas ·âs pro
vas, todos os motiveis- .de ~,·edibllldade; 
afim. de torna,;em · acesslvei.s · à--,razão 
humana-'a.s verdades de ordem s·tptrior,· 
podendo o homem ~em-_- nenhum · avllta,
melÍ.to, sem nenhum· demérito. dar. .a 
suâ a.de.,ão firme a essas mésmiu; .. ver• 
dades. · . 

Ent.retanto, para· es.sa adesão·; no- (tue 
consiste· a fê so!>rena.tura.l, é preciso. dar 
_mais um pa:;so ê. frente; 11:- ll'llster· me
recer de Deus a. graça especia.l c!â fé. 
-t · o que dizia N: Senhor a. Pedro, ~ 
quela.. tocante e.ena. , de -Cesa.rêa. de Fl• 
li'pe, déj)Ois que o I Apóstolo · emitiu seu 
ato de fé, ·" Nâ!) foi. a carne. e o sangue 
que t'o revelou <.a crença na. .mlnha di• 
Vindade) lflas foi o Pai que . ·eJStá no 

·céu", - . 
Pedro; ·como_ ós · d,Eit,iam apó:;~lo~. ô.u~ --

vi11 -~ palavra. dlvl.hi,, revela.dora. deli.sa. 
\'Cl'dade, VIU -OS milagres ()l'~ntooos 
realizados por Oristo: · .a r&surreiçã.o 
de Lázaro, a <10 flll10 da. vl\1Va -de Nalm, 
a, cura do c6go de .naaclmen·~. a.pa!po11, 
por assun dizer, a. santidade ;1dmlràve1 
do Mestre, .mas para .crr~. se não tives
se re_cebldo o dom _ da f~ que ê gra.tui• 
to. e a. ele' não oorrespond~, esta.ria 
nas niesma.~ condições daqueles · Judeu,' 
qi.e· viram tudo i.sto e não ~ converte• . 
f~ 

. . . . . . 
--~--~ 

Porqué? ..:.. porque ninguem pode vir 
a Jesus, · se o : Pai ·í1âl> lhe· fizer ~ta 
mercê (22). 

Os motivos de credibilidade, o conhe~ 
cimento da. vérdade revelada., os arg.J• 
méntos .com que se prova.ln essas vtrda• 
deg, tudo isso prepara a\ in~ligênda 
para q,à,r, SUi>, adesão, mas. é: mister 11,:U• 

eia. o Jnipulso dó . Alto; pa;á mover n; 
vontade, e· maior •luz, para o !ntélect<!, 
auxílios . ~. que constituem a . gr~ça 
div!Íiá., 5elll o que nlng,uem póde crêi. 

.]:'ode!s perguntar como .alcançar ~ll 
a'.ll(fliosl · - Aqui está um pQnto imppr• · 
t&.nte ·para· o quàl chamamos a atenção 
dos nossos diocesanos. 

Todos n6s somos chamados a. traba:.:.. 
, lhar- no reino cj.e De1,:S. ll: posslvel qut1. 
as ocupawes .de a.lguem sejam de. tai 
ordem, que, razoavelmente, o 1mpa&i1b1• 
lltenÍ de en!lleirar-se nalgwna. 8$Íçla,e 
ção religiosa. ou trabalhar na Ação · C~ 
tólica. 

Mas nada o impedirá. de tázer alguma.· 
cousa pelos que estão fora ·do grfm.10 
da. Igreja, pelos gue ·vivem sem o · aill• 
pa.ro e a luz da .fé.· Não. Por ê1es po• 
dere1S (a?.er algutna cousa, com as VOS• 

s:w , orações, _ com os vos.so.s sa.crif!ctOB. 
-cotn _ o vosso bom exemplo, com os vo~
sos · cor.selhós. 

Quantos por a.l vivem mergulh.ados 
• nas trevas da descrença, unicamente 
porque, n!nguem dê!~- se 'embl·a. em suas 
prece~ nlngueqt lhes Já ú'_a mii.<- para. • 
aproximá-los mais de Deus. Esses po• 
dcrão se queixar â. maneira d~ enfer~ 
mo do· EvangelhQ: homlnem non ila.beo, 
não temos quem nos. ajude. ' 

$ pela. oração fetvorosa. conflànte, 
qua se alcançam· <,?&as graças de ! Se• 
nhor: 

É veracle que os guli não creem e âe• 
--sejam aléançar esse dom,_ devem; de sua. 

parte,, fazei' ta.llÍbem~ alguma cousa; para. 
se dmporem: éncher-re _ de· humildade, 
t·enetindo como a rizão humana é falive1; 
como thnitado _ é ó campo de sua ativ1• 
dade. porquanto, ,mesmo nai cousas· de 
ordem . natural,· quantos mmtérior, neste 
ou naquéle departa.inento do_ saber, 
quantos pro!Jlemas ·sem solução! Assim ê 
que, sôbre a questão de nossa 01·lgem, · 
Interrogando-se -o ·senhor de. Quatrefa.
ges, sábio de_ nómea.da, qtiâl Pra a· sua. 
opinião. respondeu: em_ nome· da c!en .. 
oi:,,; não teH23): 

(Conlue: no· próx, nQmero). • ----1) Jq. H•G 
2) Marc •. 16-16 
~l J(). li-H 
4) ~Jat, ~!(,JS 
5) lJ<1Ul<lr. 18'•20 
'6> Mat. 26-63 o IH, 
7) Jn". 1u.ao 
S\ LuP-, J u.iz 

.!li .lllat, 1 'l,~2 
·- lO) Jllat, .16•16 
·11, l\fat.. 16-J7 
12> Mat. 1 l-~~ _ 
131 Jo. V l'/,18 
10 e. ·a. 1,:1.P!de, pag. 315, t. VIII, 
15) Mat. · 2R-63 e IH. 
.16) º.Je~us Cristo", pag: 4.() 
11) Jü. 5-2'/ · 
181 Màt. J 8-11' 
19-) Jo. f,.64 
2111 Jo .. H-aa 
2 l 1 "Get1u Cristo Uo1uo-Dic,•l 
22) Jo. Vt-66. 
Z3) Quatref'!,1tres~ l'~11pec~ bumai~J ,uy. u . 

. , 

.. 

• 
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TELEGRAMAS. DO Rl·O _.;..-----~--1 SANTA TEREZf.DO MENINO JESUS 
NOTICIAS MILITARES. Nova : linha . da Panai~: 

RIO (ASAPRESS) .·."- Foi Inaugu
rada dia ~O ',mais uma linha> eia Pa

nair do 'Brasil, -ligancio o-·mo ·a .Belem 
<li>', ·Pa-rll.;-- ;-com ··escalas· em. -~jrapora, 
no · Ésta:do.'· do .Mil\as, .Bar.reiras;. na. 

·Baia;· e. E:ar_olina,. no Maranhão,· 

Nasceu Santa.. Terezá. em· Al,ell.çon, 
França,· aos ·2 ,:le janeiro de i'.873. _Fi· 
lha de pais católicos tendo ·s·. irmãs· 
sendo· vàrias delas reli_glcisas, foi. ba· 
tisada dia 4 do mesmo.rilêll; receb~ndó 
o nome de Maria Tereza. Aos· 4. anos 
fica tfrfã \3 'nriida-se' êon\ :_'.à- 'ta1nilirir, 
para· Lisieux onde i:.e~~be, 13ua ,educá· 
çâo. Dotada de inteligericia.-superior, 

rias aµreensões às Irmãs, e, eµi )Ull\o 
do mesmo ano foi preciso transfe
ri-la. definitivamente ' p~.ra· a _enfer...-' 
maria. . · 

:AVISO DO MINIS.TRO DA GUERRA 
RIO. (ASAPRESS) - Em aditamen

ao· aviso· 2.325 de 23' Último, o· ministro 
da. Guerra. declarou que o- pessoal a que 
:;e ·refere o aviso .387,- de fevereiro _de 
1942, deverá ter o seguinte destino: O 
contingente será transferido para o Cen.
tro de Instrução Especializada. Os ofi
ciais permanecerão a di.spôsição do di-
1·etor · do Centro· de Inati•ução Especiali
:zada. a.tê que sejam sqbstituidos · pelos 
que integra.i·ão o. quadro efetivo do Cen-· 
tro.- .. , . · . 
... :.ELOGIOS A.ESCOLA NAVAL 

RJ:ô, ·. (ASAPRESS) - · O titular da 
:Armàctá 'recebeu; ·do .embalxádor do Me• 
xico nesta capital, ó seguinte telegram~: 

"Ainda sob a extraordinaria ilp.pres
são dos momentos inolvidavei.s q>:te me 
próporclonou o excelenti.ssimo ,almh·an
te diretor da Escola · Niwal, desejo por 
este meio" apresentar a. V. Ex eia.. a ex
pressão da minha· admiração por tudo 
quanto "de vi.su" oblrervei nessa colmeia 
educativa; em , que, .os·. marinlleiros do 
:Brasil, revelando . o mais . álto grau de 
disciplina e pi;iõparação tecníca, . equipa
mm essa. escríla. aos mais adiantados es
tabelecimei:itos eduçacionals do conti
nente. Sàudações atenciosas. (a) José 

"Ma.ria. O'Avila,· embaixador do Mexíco." 
COl'.IA:r-.DO DA l.a ZONA AEREA 

RIO, (ASAPRESS) - Viajando. em 
a vião da. Força. Aerea · Brasileira, seguiu 

,pam Belem· o coronel aviador Ivo Bor
ges.·,que vai assumir·o comando da Pri
merra. Zona · Aerea. 

MATERIAL .METALICO PARA A 
MAIUNHA DE GUERRA 

R.!O, . (ASAPRESS) .. - O à.lmirante 
:Alberto Cunha Pinto. presidente da Co
mi,ssão Metalurglca, enviou· · um oficio 
ao· sr. Caio Marques de Souza, diretor 

. da Casa da Moeda ... sol!cltando para aque
la. Comissão o material meta!ico não em
pregado pelo referido departamento do 
Ministerlo da FM.enda. O material pe
dido destina-se à Marinha de Guerra. 
TENENTES l\lEDICOS DA AERONAU-

TICA ' 
RIO,. (ASAPRESS) -. O presidente 

âa Republica assinou . decreto . elevando 
pai-a 70 ·o efetiv_o de primeh·os tenentes 
1nedicos da Aerdnautica. 

ESTA NO RIO O GENERAL NEWTON 
CA V ALCANTI . 

RtO. ( ASAPRESS) - Procedente ccdl' .. 
Recife, chegou a esta. capital o gener.al 
Newtcn de. cavalcanti,. comanô.à.nte .. da 
7.a Reglao Militar. . . . 
V.AI ESTAGIAR NO 'ESTADO MAIOR 

AMERICANO . , 
RIO, (ASAPRESS) -" Seguiu, por 

via. aerea. para o Rio Grande do Sul o 
general Canrobert Costa, \mde,'val en• 
tregar o· comando da 3.a Divisão- de Cà• 
valaria. 

O general canrobertt costa foi. recen
temente designado para estagiar no Es
tado Maior do Exercito Norte~_America-
no. , 
A DISPOSIÇÃO DO INTERVENTOR 

.. NO RIO GRANDE 
RIO, (ASAPRESS) - Pelo min_lstro 

da Guerra foi posto a di.sposição do .ln~ 
terventcr no Rio Grande do Sul, o ca• 
pitão Almlr Barbosa Saraiva. 
AD.QUIRIDA PELO GOVERNO, SERÁ 

INSTALADA EM SÃO · PAULO, A. 
ESCOLA MECANICA DE 

AVIÍ\ÇÂO 
RIO, (ASAPRESS) ' - Foi assinado 

no gabinete do titular da pasta da Aero
nautica. pelos srs. Salgado Filho de John 
Ribber. tecnico norte-americano-de avia
ção e fundador dirigente ·da organl:za• 
ção que tem seu nome, o contrato .-da 
aqu!s•ção pelo governo brasileiro duma 
das Escola.<; Mecanicas de Aviação, locà• 
lizad." em Miam!. Essa escola será 
transferida para o Brasil com todos·· os 
seus pertences e será instalada em São 
Pa.ul<l. provisoriamente no predio · da 
Imigração, de acordo com os entendi~ 
rnentos havidos entre o ministro Salga~· 
do Filho e o Interventcr Fernapdo 
Costa. sendo. depois, localizada; em. pre
dio proprio, em Cumbica. O sr. ·John· 
R\bber seguiu para os Estltdos Unidos, 
afim de iniciar os trabalhos. de desmon
tagem e embarque de todos . os acesso
rios da Escola de Miam!. Em sua .. com~ 
panhia partiu o tenente-coronel aviador 
.Julio Americo ~is, que vai. acompanhar 
os trabalhos, ao mesmo tempo qüe . apro~ 
voitará a oportunidade para fazer es
tudos sobre a organização dos ·Parques 
Aerona.uticos. 

Expedição' do Consélho. Na= 
· cional · de i>roteéão · 

, aos Indiós .. 
11,IO,. (ASA_PRl<JSS) - ra~tira. den-., 

tro de breves <lias. desta Capital, sob 
a dire~il.o do general Rondon, 'it; ex,
pcdi_ção organisada pelo Conselho _Na
élonal 'de Proteção aoi;; Indicis,. afim 
ele· estudll.r as condições de v·ida das 
tribus Un'lutinas e Boroi·os,' no :Alto 
Pn.raguái, e~ se houver ten1'1)0. pro~, 
longará. sua excursão ao nueleo . de. 
B8<Câiri. ,, 

Estacionamento dos ~'ait" 
tos=lotação" 

RlÓ, (ASAPRESS) - o Inspeto~ 
g~ral da Policia fixo't: os ,locais de
flnitt'\10S Pàra.- o esta:cionainento dos 
"au.tbS .. J;otaçã:o". En11 

_ cU1nprilnento · às 
n,e<lidas assentac1h.s, a se_Cçã.o cle Si
nalização da .Inspetoria- el.e Trafego, 
irá coloca.r pJ:Í.ca.s com·, lnd.lcaçõ·es dos 
balrro,s e as, res1>etivás tabelas, . de 
pre~os. 

Locomotivas . Di.esel=Eletric 
da Centra[,. 

RIO,· (ASAPRl!:SS) : - 'neallzou-se. 
·ontre as ,is.façõos de Deouoro. e .Pedro 
n; a experlencia f.inal ctj_m a locomo
Hv:1 Diesel Eletric. recentemente cl>e
ga,tla dos 'Estados Uiild_os e 'm'ontada 
hos · sefviçÓs motorizados da.· Ce11tral 
elo· Brasil;· ..\ prova foi . coroad'á . de 

·. plc1ü>' exlto, . tendo.: a. nova maquh1a 

A MAIOR CASA EM ARTIGOS P-ARA NOIVAS 
',Rendas, véos, grinalda~,'° 'luvas, boüquets, Lingerié e sêdas ; 
· proprifts para, vestidos do dia e para viagem. 
Aceitamos pedid<>s do interior, mediante o envio do numera

_.rio, adianla,datnent-e, em cheque, vale postal ou reg1stra<10 
· com valor. 

tOELH_O 
RUA DA LIBERDADE, 100 

SÃO PAUi.O 
FONJ!;: 2-259~ 

. Embaixador Rodrigues 
\ Alves 
RIO, {ASAPRESS) - Procedente. 

ife "Buenos Aires, ,c11_egov, pelo ''Cllp'
per" da 1'Páríiuneriêan", O sr. José 

1 Paula Rodrigu.es Alvés, Bmbaixador 
do Brasll na· Argentina. O. desembar
que cio diplomata pa.triclo .. foi bas
tante t!-oncorr:i,do, havendo cornpareci-
do ao -aeropOrt.o · "'Sàntos Dumont", 
destacadas figura:$ elos nossos meios 
<llíilom,Úico .é social. 

Resoluções ,do Comité Con= 
sultivo de Emergencia para 

Deíesa Política do 
. ·continente . 

Comissão mista brasileiro .. 
colombiana 

IUO, (ASAPRESS). c.. . Teve ·l~tgar 
no Palacio ltainarati ·a .Eessã0 de ·en• 
cerramento da Comissão -Mista Brasi
leir.o-Colu1nbiana, .· (}ue, -~stav~ incun1-
!Jida, .da. eíaborngão · de um 1irojeto de 
tratado de,.comerC'Jo e ·navegacão _en .. 
tre os elo!s. 'jials·es. Presidiu a · essa· 
sessão o Ministro Osvalelo Arnnha .. 
Esse tratado virá -a .estreitar àincia. 
111ai,s as relações· de ai~isade e cô
merciais · entre o Brasil e- a Colom
bla. 

a jovem.'l'ereza .em,.~empoucos anos 
cllegÓU a:· de1nonstfar' uma madureza 
a/tmirável em julgar as eólsà:s divinas 
e hu.manas. A esta sua firmeza d.e ca:
rater ao conhecimento' profundo ··das 
coisa~ divinas; ao desejo .. de. pertencer 
a. Deus deve-se:, o' fato· 'de, .cóni' ape, 
nas 15· anos, -ter resolvido .entrafna 
Ordem do- Cai:melo, cuja· regra é,d'as 
mais _austeras. Sua entrada ·.era· difi· 
culfàda ·por ·sua pouca idade s-eti,to .. 
·que somente· d·epois de muita .111sistên
cia. foi-lhe . permitido • set r!')cebida 
co1no Postula.nte. Assim, •em . 9 -de 
abril· de: 188ff recebeu :a . ventura de 
entrar ,para Ó. Carmelo, Desde· o .co· 
meço· de sua ·vida· religiosa dentro do· 
claustro pôdi Teí·éza: experllu,entar as 
provações com qu·e. Nosso Se~nor cos-

. fuiita m:imosear seus prediletos., Uma 
aridez espiritual· parecia seú ·pão :quo
titl:ano e a -Madre Supe!'iora' .intra· .. 
duziu-a logo nas práticas costumeii'as 
do Carmelo, tratando-a. :sem·pre .. ccim 
muita severidade. Destarte, Ter~za· 
bem cêdo se habituou a. <:onsiderar 
em sua Superiotil, ··não .a: criatura, 
maá à pessoa de. Nosso ·Senhor, '.fi· 
cand.o assim preserv·ada de, afeições 
hunianas no claustro, que i;ãó. u,ma 
verdadeira calamidade. . · · 

Eni. 10 de janeiro . de ,1889, recebeu · 
o hábito, ein presença de seus p_a:_s·· 
e· irmãs. . . · · 

0 tempo de .noviciado passou céle· · 
re entre as práticas de· piedade, ~e 
vfrtude e mortificações, sem que hóu• 
vo_sse ocorrido· !',ato. de mawr· relevan
cia., 

. Em .30 de juii10 recebeu a Extrema
Vnção. · Desde 16' de .,agosto ·at~. ·30 
de setembro ·a:s·- freqúé.ntes J1emopti-, 
ses não lhe permitiam receQéi' a. San-: 
ta Coinuiihão, .sac1•ificio. este. que 'i:la.· 
todos lhe· ·era. em .extremo sensível. 

São dos últimóS. dias de sua'. ex:s-· 
tência ''estas· ', meili.oi·aveis• ·palávras :;'
"Nunca. dei a Deus senão o· amor e .. 
colµ amor tamb~ .me ha' Ele de re~· 
compensar. Depois. da ·minha. morte 
fÚei· ea:r u·ma: chuva dé: rosa:s: Que-' 
.1·0 'passar o. Íne'u Céu· ernpenhap.a_ em 
fazer. bem a terra". ... · · 

Muitas coisas edificantes disse- ain· 
·éia/Santà Tereza às suas irinãs nos 
últimos dias· de sua d'oença. Entre
tanto, a: dor aumentava de dia: -l)àra 
dia. -Chegou .afinàl o·, dia., :!O -de·. se· 
teinbhi, o dia de sua lnorte. 

Esfreitàndo o · Ci-ucifüo ·· em suas 
mãos, , parecia,. absorta: ém.: profunda 
meditação; Suas.: últimas palavras fo, 
ram 'ditàs pata ·E1e·: , "011! ••• 'Amo; 
o!.:. Meus·'. Deus, eu· vos;,. amQ;'.· 
· Logo dépoi:1 Ae sua .morte, começ.'!-: 

;r;i.n1 ~ dar-s.e ,n·a c.omunidade. fatos. 
ei.t.raordlnários. Veri(icou:se·. a pro- · 
te'éia ··da. Sarita,. que dissé: .·úDepois 

. de mhiha· lllotte, 'farei cair um.a,. chuva,. 
de rosas"·: · ·' · · . ·. ', ·· 
. ,o mundo. católiêo 'ene!Í.euisé de .:i.cÍ
miração, pela :.santidade da h\J.mllde 
cai111elitâ de Lisieux e .Deus a glo1'i· 
ficou, íaze11do·à· benfeitora da .. huma
nÚiáde: ,conio- próvam' os . ~ilagres 
que ápa·recéram âs centeriáf!i .. Treze. 
anos . depois de.' 'SUa :_ rilprte procedéu
se â exumação do seu corpo, e:nestà 
ocasião foi encontrada: ilitact~ e .. v.er-· 
dé a palfüa que-as religiosh'. lhe ti• 
nham posto na mão, logp após a l'Íl.01'· 
te.' ·. · · 

N ·o T A S E C O N O M I C A S 

. íe_it'o o·• .percurso nó tempo previa
mente estabelécidoi'Sua primeira. v1a-
1Ie1n serll. t.rll.nsp·ortando vagões com. 
111.erc-adoria"s ,<!om:· :590 · ,tonelaciaS de 
p~so, · entre as ·esta:~ües Maritin'la e 

-J=;olein',- 1evan<Jo, . neS&·e 'ftH!r~1t·rso: Umll. 
·hc,ra ··e· 20 · 1nlnutos. Dentro· de ·dias 
s.crá. <lntregue ao· trafego da Ce11tral 
a terceira .locomotiva- que jÍl, se-.en-' 
ccn1t1ra .. montada,_ 'ta1tahdo. apenas ª.· 
1>intura. 

. t,o Jtamiarati,,: nrn.is .uma reunião· _t'li:, 
n.o Itaimar.ti, . mais_· u1na ·reunião do 
Comlte CoriSultivo ele Ernergen-cia_ int
ra a· 'Dete·sa Polltlca do Continente; 
O' Comite estudou a :resolução· 13, 
aiir,:i\-àda em. 16 de Outubro· de IHi, 
qu~ vérsa , sobre . a. ,Í1roteção · lnter
·o.rneriC~na contra: a sàbotàge_m, reia .. 
tada nessa sessão 11elos sen\1orcs ca• 
1,itãó <l•~-- c(.rV<~tu, · Pu·nando nruni?> 
,]'re.ire,- r~prüst;ritante . do ~inistêriv 
.ela Marinha;· coro,i'el Leite de' Aguiar, 
ret,resenta,üe ao· l\tlnlsterio. da Uuer
_ra; ,coronei aviàdór Ari AI-h\t(1u€rque, 
rC:presentan.e ·c1a· Aeronautlcá.; .Au
g~sto r:obo, reptcsé11tante do ·Minis
terio da. Justiça, 1najqr Luiz. ·OOJues 
Plnhe.iro; ,rc1n:escntante do .. ·consefn:o 

Decorrido· um ano, passoú :'pela. de~ 
cepção de não poder professai'.:- Decla• 
rou-lhe a Superiora que, dévido â ôpCJ· 
sição formal do . Revtno. :Pe. Su_ve: 
rior havia. de esperar· mais oito. me
s,es.' A ... principio . custou-lhe . 1weitar· 
tamanho. saci'ificfu, mas ;ajúdada· pea 
la gra.ça · diV'ina, conformou:se il)tefrà:
rriente coüi a decisão. Todo. este teiri• 
110 ela aproveitou para mll,ÍS ainda; se· · 
familiarizar com a ·prática de virtu
de~ .. ·. _ ... 

.Beátificaiia em1923, S-. S, o Papa 
Pio XI, rio ano do jubil~u p.e 1925 .deu
lhe' a honrá dos alta.rés ... SuaS:- relí
q1Üas, depositadas na, capela· .do: l.llOS• 

t.eiro ·do, Carmelo, em Lisieux; fepo\i
. salli riuma riquíssima urna: de pra:tá 

douÍ'.ada, ·orerecidà p'élos ca'tóUéos do 
·nrasU.. · ·· 

l>E~·;INlÇAO 'PEÍ.Ó éóNSELIIO : RE
GIONAL DO ·TRA:BALIIO 

RIO, (ASAPRESS) ..;-· Ein. julgamen
to de· unl.'processo, escJareceu o Conselho 

. Regional cto Trabalho, que." é tràbalha
dor ele domicilio aquele. que embora sem 
residencia e · ho1·ario, trabalhe para o 
empregador; com. a matcria prima po1 
este fornecida ·e que. esteja sujeito as 
·suas orientações;. fiscallzaçã<i e salario. 
Como tal. tern direito a r>roteção e am
·paro da legislação do· trabalho.,. 

O PROGRESSO DO ESTADO · DE 
... GOIAS'· 

RIO, (ASAPRESS) - . Encontra-se 
'presentemente nesta capital o· intervep
tor Pedro. Ludovico que em palestra com 
o representante , de um vespei'Uno. disse 
que ''Goiás é, um dos mais ricos Esta
dos .do ·Brasil, \im mlnerios, e· o seu ter
ritorio · possue· uma · vasta·. rede fluvial 
que banha fa.rta.mént.e de norte a sul· e 
de leste a oeste: Goiás é dotado de ex
tensas matas,- .abundantes. em madeiras 
para construções. Possué uma varieda
de eno1·me de .campos para criação. e 
grande quantidade dé terra para plán
tação, qu~ está sendo beneflclada. achan
do~se a agricultura já bast_ante de
senvolvida. Existe tambe111. uma Imen
sidade, de invernadas proprias para a 
criaçã6 de .rebanhos. ll: por· esse e por 
outro.~ motivos 'que ele. progride intensa
mente( vendo sua económ!a· :crescert. dia 
a dia; L . . . .. .. 

'Air·'lP. ha pouco organizou-se uma em
pres:·. ~0m o capitál·de 120 .miJhões de 
cJ'ijz~i;r;.;:. :--àra a exploração de · minas 

• Protestos de solidariedatle 
a S. S. o Papa 

.RIO. (ASAPRESS) - 1 Em reunião 
reàtizada no Mosteiro de · São Bento. a 
Al!soclação dos Antigos Alunos do Gina
sfo exprimiu unanimemente sna· solida
riedade ao :Papa. Pio XII. Terminada a 
reunião foi enviado .o seguinte t,,1egra
ma. ao Exmo. Sr. Nunclo Apostollco: 

"A; Assoei.ação dos Antigos Alunos do 
· Ginásio ·São Bento. r<-unlda em sessi\o 
ordinÚla. tendo o· orador oficial lem
brado a. . ação benefica. do Papado, em 
prol,.da numaf1ldade através dos seculos. 
apro.v9u unanime protesto de ve~mente 
solidariedade filial ? SS. o Papa PIO XII. 
rtes'ta hora · trag!ca. provocada pela ação 
sinistra · de inimigos de Cristo. da Ci
vilização, da Jtistlça e do Direito. 

(a) D. Meinrado Maptma.n, diretor, e 
;Jarisen Huller. presidente". · · 

Nessá. mesma ocasião foi enviado a 
s. Excia. D. Jaime Camara, outro tele
grama 'concebido nos seguintes termos: 

... A Associaçãó dos Antigos Alunos de 
São Bento. apresenta .respeitosamen
te ao amado Pa.stó1-; sua filial homena
geni. ped;ndo q;1e abo,nçoe. os seus mem
bros· e respectivas familias". · 

Associando-se ao protesto elos antigos 
·alunos de São Bento. as Congregações 
l\ia.rlanru;; reunidas em concentração no 
Mosteiro de São Bento, enviaram 

· tambem um telegrama. ao Nuncio Apos
tolico, no qual formulam. o seu pro
testo contra a "a.titude dos inimigos da 
Igreja, e apresentando os seus votos de 
filial obediencia ao grande pai da. cris
tandade"; 

APARELHOS 
paraCHÁeCAFE 
modernos, elegantes, 
euí desenhos origin~is 
Nacioo·ais e extrangeiros 
~odem ,er uc/.qui'rid,u 
também ~,,,_,_ 1 º· púga-.·,. 
meutos 1Jefo ••l1la_,Lo Suave·,. 

de n'quel em São José do. Tócant!n,!. 
Existem t.ambem neste munlciplo ou

tros mh1erios. como cristal de rocha, 
ouro e diamente. Mais. adiapte . frizo_u 
que não ê otimismo dizer que esi;a ·s1• 
tuação continuará após guerra, em vir• 
tude da diminuição. cada dia mais _acen~ 
tunde, das reservas bovi.nas- do mundq. 

f: c!c _presumir-se que o mercado de· 
gado nos ofereça. durante müit<i . tem
r .,, boas vendas pois a . restauração dos 
rcban',os nos países europeus será mui~ 
to demorada em face dá devastaçftO 
causada pela guerra. Goiás· cuida ultl• 
mamente com multo carinho e· entusi.as
mo da~ especies de raça fina, pois os 
tipos extraordinarios alcançam · preços 
P"Orbitante,,, principalments a raça Ze-
bú. . . 

Disse ainda Q interventor que ,o 
Estado. pode se afirmar, não tem 'divl_das 
no momento. . . 

LIQUJDAÇAO OE CERCA DE 100 
EMPRESAS co~rnl.tCIAIS 

."EIXISTAS" 
RIO. IASAPRESS) - A agencia es~ 

pecia.l da Defes:i Economlca que tem a 
fP.t, cargo o controle do.s bens .dos. "elxJs• 
tns" residenks em nosso p:iis e que .fun• 
ciom, iunto ao Banco do Bra.5!1, ·acaba 
ele propor a liqu!<:lação de cerca de .100 · 
~m presas -comerc!ai.s. pertep.ce_:11~~ aos 
naise~ do. "'eixo".· Sabe-se que quasi 
todas essas ·empre~as · encontram-SI\- nas 
. ,, ·1iSt8:, · · ne·gras "·· hoí·te-america.~ e· ingle
,i:a.' e ,estão. a ma.iorla. S'Jb o regime de 
-administl'a~ãn e ,flscallza,;ão. federal por 
decret.-:> do sr. pre,s':leute. da Reiiubllca. 

S. Excia. D. Jai~e Camara 
visitou as ,ob:ras da Igreja . 

de S. Pedro 
RIO. (ASAPRESS) - Apesar do mau 

temPo. o Arcebispo Metropolitano,. .S. 
gxcia.. n. Jaime Camara.· visitou. na 
manhã da domingo as obras de remoção 
da Igreja de São Pedro, .situa.da na ave.• 
r.:'ia Getulio Vargas. . 

Cargueiro ·. espanhol 
RIO, (ASAPRESS) ......: !'l'ocedente 

do J3ilhao; :em vlaJefil· r,ara/. Buenos 
A:ires, <leu entrada· ua. Guana ba~a, Ó 
·cargueiro espanhol "Al\>areia?'· que •. 

--'co_nduz· elevada carga Pira -a capltai 
Ai·getrHnà. l'iot.lcia-se que v~.io.a b.Õrs 
<lo um grlip<, <le naufr,agos de .. um na
vio. t9rpódeadÓ ·.,m agqas ,do .AtLan
tlco Sul' e. que ,foi ·desembarcado e 
,,nc·a~1inh_a~o .~º'.-seu·, d.i5~i'n~. 

De utilidade publica.a· Cru"' 
· zada: · contra ,a· T überculose 

RIO, HSAP.R.ESS) ;_; 0' ;t'resldeli• 
'te ·da RP.puhlioa, á.sshirÍu décr'eto lei 
<l.eclar,.ndo .de' utilidade pul.Jiiéa 'a 
Cruzada Coritra . a '.l',iberculose, . 

Nóvo 'adido aerónautico ,· 
do, Peru' 

nro.· .(ASAP.l-tl!:SS) · ;;_ ·.o. iUnistro 
·:es·1)cci~l-· .o:. ,-J!li:nbAi_x,tdo_.r 'Jorge .Pr~d(),
Sálga:,10 1<:ílho -re'éEiheu, e,ú a_udie1,'c1a · 
tlo ·· P:ért1/ Qi.Js···aprP.s~r~toti .ao·. tltqlar,' 

· ~ n·ovo· acli<lo aeron3ut.ico, dé. seu v·a1s, 
no. Ri.,,, de .. _Janeiro·,._ Genie.J"à-1' .c'arto~· 

, Ólla_rdi. O Ministro· 1nan{ev.e cordl:il 
pá'lesfra" c~m- o Ministro e ·o r,oyo:acÍl-
clo. · 

A Sra. narcy Vargas rea~ .. 
sümiu à :,presidéncia 

· da>l.:. .B. A. ' · 
RIO, (ASA PRESS) :._ Hea·ssumiu' a 

presid9ncia: da. L. l3: A; a Sra .. Da:rcy 
V~rgRs~ apos .u-!11_ ·ata;.St~mellt.o ... ~e.n1po-
rario. , 

rl'am hoin · reas·sur.i.JU- o ~a;.~·g-0 ·dó.· se
cretario gerai' da i., l:. A:,, i:;é. Hodri-
go Otavlo. . . 

Presidente da Com.issao da 
' Marinha Mercante . 

IÚO, (.~SA.Piu;ssi' ·0- Empossou-.se 
Em companhia do i;eu secretario, 

Conego Tomaz Fontes. e Monhenhor Be
nedito Marinho. D. Ja;me vlsitou as 
obras que ali estão sendo realizadas; 
percorrendo em seguida as depende11cias 
do Templo. Na nave da Igreja foi mos
trado ao Arcebispo a crlota de onde fo
ram retirados os ossos dos irmãos ben• 
feitores na Irmandade e de seus ·.funda-

· .no cargo d.e vresldente ·da Cornlssáo 
da 'l\I:irlnha· Mercrunte, C1 ctlretor do, 
L!oyd· Brasileiro, Sr. Mat·io. Sih·a Ce-

• dores. que foram rruardados em · lugar 
proprlo afim de serem futuramente re• 
movido.s para o l~cal definitivo. 

Abordado pela rep0rtagem por ocasião 
ele sua saída do templo o Arcebispo dis
se estar agradavelmente impressiorui.do, 
com tudo que lhe foi mostrado, demo
rando-se depeils no escritorio do. enge
nheiro chefe das obras, e~amina11do as 
plantas e outros estudos ligados ao ini• 
portant-e empreendimento da nossa en
genharia. 

Falecimento de sacerdote 
RIO, (ASAPRESS) - o Padre João 

Nogueira. Capelão da Igreja. da . Nossa 
Senhora do Parto, faleceu dia 27 de re-
tembro. . . ·, 

O seu enterro reallzou-se no dia .28. 

Prcmios do Salão de Belas 
Artes 

llíO. ( ,\ S.\PltES::l) - Acabam de 
ser t._li:-itríl.Juidos o.s LJrem!os do SaJáo 
de Bdas Artes de l!.143~ O arllsta 
,Joüo .José Rescala f·oi contctnpl:100 
vo111 o premio da viagem ã· Eul'of)a, 
ca.hc1Hlo a Arnw,ndo Pacheco e Percy 
L>eane o premio d.e viagen1 1 pelo Bra• 
sil. A m1::U1.tlba. de ouro foi conçedi• 
rla a. Arquimed~~ LJutra, cabendo ao 
u.rtista. Humo Ack'lmi a·· n1cdalllâ de 
ouro da IJivis:lo :ilod·erna. 

Permitido o uso do arabe · 
1'10, < ASAPR!,SS) - O gabl!fote 

do diretor do Dtmartamento dos cOr
reios e 'l'elegrafos di-strtbuiu un1a·-·no
ta. A- i1nprcnsa, comunicando que .. foi 
pt:rrnitido o uso do idfoma arabe pa~ 
ra. a . corrcspo1~dcn_cia ~xterlor. 

O novo embaixador d~ Ar=· 
gentina no Brasil· · 

n.ro, I A::lAPHte:SS) - 'lntorma-so. 
raesta, ciq,Jtal que o· general Uawson, 
UOYO emba,ixaelo1, da. Argentina no 
Bra,sil. pa.rui·á de ·Buenos Atres .nole. 
O <liptOmalP ·portéuhn viaj'ará eh1 urn 
avião, posll> à s11a, disposição pelo sr. 
Rodrigues i\i ves, embntxadór· do'Bra
~il na d.t-pltaJ argentina: 

Extrangeiros maiores de 60 
e menores de 18 anos 

nw. , ,\SA Plll~SS) - Hespondeudo ·_ 
a 11111:J.1 coilsulta, o Conselho de l1ni
gração o Colon1za\~âo respond:eu que 
os estrangeiros maiores ae 60 ·anos ou 
os 1ncnor·es <ita: lS. estão '.sujeitos. às 
formalidades de revalidação, :passan~. 
Uo a seren1 trat.s-ulo~ c9mo os- clemaii'·. 
alienis·en~::1 _ · 

16s"ti-no. .,.. · 

Comandante aviação' 
francesa nas Antilhas 

da 

'Htó, (.ASA.PRÉSS) ·-.O comã'n,lan
te Co1iUuzie acaba de· ser escolhl<IO 
1;aru.: o postá d-e co·manda nte ;da A ,,-ia-· 
ção· Franécsa nns · Antilhas: 
. O referlilo -aviador· partlu, dia 29, elo 
a. vião, vara os .Estad!iis Uu t,Jos. 

U ~o_nlua!lhelro ,.d~, JCan· Mefn1ó·z no 
.eelebru - . VQo·· _ do · u·.r.\:rc-e11.:..Ciel"- rece·..,' 
be.11 .sua··nomeaç;ão pcit intermedio do 
Minlst1·0. da -AcronauUco, . 

O· m>vo predio, da ·Delegacia 
Fiscal :em São Paulo 

' ' 
RIO, (ASAPRESS) -:. O Prcsiden.·' 

'to · da liepubllca· assinou decreto lei 
cl'iando .a t:orilissão de . Construç;ao 
do. <><lifiCio dcsrina·do .a sede da ·.Dele
~:acla Fiscal e· do Tesouro· Naclonaí, 
ein. São Paulo, a qual ·sar9. corist!wi
da 'por ·chefo· "'Clois' às,t'stentes esco•· 
lhldos -por. sua,·Excia., dentre os e11-
1feiiheiros do ll1inisterio da Viação e 
Obras Publicas. · · · · 

Conferencias .· do Embaixa" 
dor Rodrigues Alyes 

RIO, .r.ASAPR.l!:SS) -. O Chefe <la 
representação dlploinatica; elo· .l:lras1J, 
11a Argentina,. que .. se encontra. 110· Hlo' 
d_esele keguilda~feira, · teii1 .mantido 
permanente contacto com varJ<is re
ifrescntahtes · do corpó· dipiornatico 
amerlcano;-acredltado junto ao. nosso· 
GovernU e prinéjpalmente .com o ili• 
~istro · Us_valdo Aran!1a. · 

Julgamento secreto no :-rri~ 
bunal · Marítimo Admi .. 

. nistrativo 
nro, (ASAPHESS) ..,:. I!'oi realizado 

no Tribunal" Marítimo AdmiuJstratl
vo, outro lmbórtai1te. julgàmentó 'se
creto, · rete1·en te ao ·nautt'ag\o de um 
navio• estrangeiro en, ·aguas b1a:sllei
ras, ten.dó ;,ido o inq uerito Instaura-· 
do ·por. autoridades da armada .. O pro
cc9:so sobre a destruitsão do·navio, toi 
rela.ta.do· · pelo juiz Carlos L. H~ .l\U
i·an<la e tev_e 0' riuu1ero 79~. l,'lada'-fc,1 
revela/lo quanto -ao · nome e,' ,naciona'
lidade do vapor; nem tão v•rnco •o• 
. bre O fQcaJ- _em (J ue lUi à.o .í:undo.' Com
J),areceram à. reunião' os juizes- aJmi
r,aiite _l\IarJo de· . Oliveira·. ::lanípa10, 
preeldeÍl te, cá.1,ltã:o do· mar e guerra' 
Americo Araujo Pimentel e Haul uo. 
meu . An.tunes ·Braga,. 'ctrs .. Carlos L. 
E. Miranda· e· João _Stoli. Gon~a·tves e 
cápitão de- longo curso b'ranciscó jo
sé· Rõcha: 'o procurador. Carlos -Ame
r!ço Brasll; ;procurador Advunto uus
·'ies G,;,me,s. de. Olive\r~ e, .O. :seç1·et;1.rio 
Gilbi.rfo Alencal'. Saboia. ' · · 

.-!.===========-
~' 

Viajará para os EE. UU. o 
secretario geral de Saude e 
Assistencia da Prefeitura 

do Rio 

Igreja: de Fátima do ~umaré 
.. As fotografias de qµe. forarii: ,timios 

· ele~ SE:gitranç~; ·Kació'ná"l f! C11g,enl'Íetro 
.DenjamJm . :Monte, · repl·es·entanle · ·oo 

:Minlsterlo. da Clação. 
.Resolveu-se: 
Lo:·~-. I-~f:J'Comendar -~OS· goveJ.'nos, d~s 

_Repuqlic,;is A merlca:na ·,que: 

...,..iÜÓ;-'° (ASAPRESS) - . C?munica.. o 
gabinete .do p r,delto do, Distrito l•'e· 

::<l.,,1al o seguinte: 

P,assando o.. tempo de provaçao, enu
tiu seus votos religio'sós em 8 d e· 
setembro de 1890. Nada de. extraor• 
cllnárlo apresenta sua :vida· ,exterior, . 
mas a vida de sua alma é tlqulssl• 
ma, sempre · ativa. serií.pre soHcita 
em servir a Nosso Senll.or. Nunca. 
foi. ociosa, ou rezando pu·trabalhantlo 
dava às suas irmãs de o·rdem-o exéiu;_ 
pio' ma!s perfeito 'de uiµà_: rel!g!1>sa: 
eomo · ela deve 'ser .. Eml)órit. goúi.nêlo 
ele Ullla felicidade dàlnÚ1- conio ,_ll'ie
lhor não pode haver, llâo lhe.· tal: 

· os-:·cllches da Igrcjá ·de:,Nossá; Sehbora 
de Fatíma, do Sumàre, que publicamos 
na pri~eira e na terceira. ' pag:Ui11, des
te nJ.jlllero sáo de propr:iéda.ile dQ lillvino •. 
F,~f JoãO' Marty, Vigário éoopejador 

. cta·:f'.aroqllia de Nossa:: senhorà dé .Fá--a) - · l{efterenl,. Imediatamente, !ls 
a i.ttorida'<lcs cô1nj,çtentés orelens ·oe 
e1m>rt:e1úl.er, ·;ttrg:·entéinenté, uma. es
trita vigílan<:ia contr;< os·· atos de sa. 
l.Jotagem; , · ·. . . 

b) - Designem o Der,arta,uento .. ou 
ãel)endencia ·~· ii~ver_1~a~lental. comp.e_

, tente para ~'.,;,aminàr e deler111I.N1r 
quais os ·n1aferinjs e -sen•1çO!:i. éte·ntr;>· 
ele;-. Suas_. rr'o1~·te.ira~--. q1u~ ·~ão·: P~)fJor~ 
tantes com' -refação à.'·.guerra. e à. de
t·esa d.as lle1jublicas ·Anrericanas~- pa~ 
rÚ.: estudar e· 8.,dota-T· m'e{I ld~s,, tidéqua.: 
das à.. prote~ão 'elas t]iversis ,cla~sês 
_ele. 1natcriais . ~ Se.rviçt_,5· _que· :req\ie1-
-ra~n ~lef€su. c_on.tra, ·.a ~i1Jot3:g'e1n:- ria-~ 
1·ü exigir que essa_.s · 1nedid~_s : s_eJa1n 
adotadas \>elos funclonarlos · Jas' co111-
1'8íthalas·· qué''tenham a i;eu -~n,•gó º" 
1nénêiona.dÓs .:.i:nateriats ·e · Serviços; 
))11fa· .fazer,;111 illycstjg<1,ções T!etii1d}

,,ca.s·,con1 ~ fhn, -~_e· \·eri~tc.ar o :-c~µp1~q,· 
mento di,.s referidas r;iedidas; ., : : 

e) - T1'ans111itá111·'ao C_oml.te .. com 
a maior brevieladé· possível, cô;i(a':ciás 
. iofs 1e r.Ê,gulamfr,tos ,1ue h,ijii.~;.)i.40 
adotados pára·· ·pi;ot.•.'.lgi,c, 'Cont1~a- os· 
ti.to$-" de. sa.t)~tage'm, e, os ·mate~iiats o 
sor\;"íç:os _ jã _ni·enciéma:ao~,- assim (;.omo 
t_oc\a iÍ1formação -soll;e ·ine<lidà's. pro• 
;íetadas ou já' post,-,_,í em v,Ig~,· .. pelo 
g·overno resJ)eti \'Ó .. Otl prÓprtet.o.riOS 
ou <liretores·'c]e ·'rabrleas, ml:1as,.' lns~ 
talações pet'rollfcras ou outras ·insta• 
lações ,•!tais., lndicandó,'' esiiee!flcadà~ 
··rnellte · ·quais· as q1.1:e .. foran1 ,idryt3.das, 
<tuer úelas áu"toridacles .do :v;ove1mf) 
q11ec pelo proprictarlo .ou diretor~s 
particulares. ' ' . ' 

o <;omitê SllblUCL<!Ut a!t~ :1:l, !lOS t~O
Yérnos das. lt'epubliéaS A nrel'lca.ni,s~ 
no1~mas sohr~ ·a. tnti~a 11·ud:1 ·n·c-iril.e 
elos Estàdos n1embroS ,lr): '"·Pacto 'i.''d
J)lic.e'\ que consiste· e1n ·recoú·,!r, à 
éxtot'ção contra ·-pesoas 1~esident~s Pjll_ 
territorios _aliados e ·_neutros,· .('OTll _o 
f.i1n c1ê/obte1<runq.os en\ 1noed.1 r•::Ú 1:an·- · 
geira pà..ra seu_ progr_ama de ·agr•Jssão, 
]lOli tica,-milit:tr, . 

~'._,...,..., 

FRACOS e· 
AN~MICOS 

TOMEM 

Vinho Creusotado 
. "SILVEIRA" 

Grande Tónlcó · 

Exploração de navios 
·fragados 

RIO, (ASA.PRESS) ·- Os 

nau .. 

navios 
~

4K.r01npri11z Gustàv ·Adolf". e ! ua1e
no1;~hlº ~e-rã.o ·vr0.xlmaniénte ,.c_iesn1on
tàdos, eleven<lo seu màter!af ser 'apro
veitado ·na ·industria i11etalu1·g\!'a. 

· O contrato pai·a ·exploração des$€S 
va1fõres na.ufragaclos. cm aguas brasi
leíras .foi prorrogado e o a.'lmirante 
Alberto· Cunha Pinto, pres1,lente da. 
Comissão ele, I'<fota,Juri:;-ia, enviou· ·ulna 
copia. do reSpecti.vó - termo· <le -r~spon
'Sàbilidade ··ao u.lhiira~ltt~ )\lai·io t-1 f'-li-
. veira Sampa.fo, diretor t?:~ral <1,i· MtL-
.rinha Mercante, . 

, RIQ, (ASAPJ~ESS) - De acordo 
com o parecer elo Ministro ela ~'azen
clà, o presi.deute . da Republica , u1an
tc;ve a mnl_ta impostá pela l~ecebé
doriá .do · Distrito ·1<'cderal. à firma. 
llfoÚopolitan . Viders metricãl l~x-. 
])Orts. ' , . · 

Estrada de Ferro de: Ooiás. 
, • RIO, (ASAPRESS) · .. - O . general 
::Uendonça Lirr:a, Ministro ;-ela;. Viação, 
,,ecidlu, em face da ·situação,· passar 
à· direção de sua pasta.a Estracla de 
l<'eno de Goiás. · 

Embaixador argentino 
· .no Rio 

Rro: (ASAPHESS)· - Adiou .sua 
,•!agem para esia .capital o ·noyo em
bai:mdor eia Argentina 110 Brasil,· ge
uerà1· · Rawson. 

Pleiteiam aumento da· qµo= 
-ta de ·gasolina · 

·RIO, ·(ÀSAPRESS) ~- .Assinado pe. _ 
lo.&: presidentes e dir~tores do Sinõl
calo e ·Associações dos• motoristas,.' 101 
entregue .-ào. -Coor<kn,.dor .. da . .Mob!li
za.Gão :' Econotpica~ . u1n .. apéio · .il~ sen
tido de que 'os 30 litros _d() s-azol!na.. 
semànaJs·.·.:;3ejam _ aumen"i"ú.df)s, ·. pór ··ser.: 
e.trcmarnente .exiguá. tal quota, sen
do 4as· suas pretensõe,; baseadas n mu 
m.'.lnlriio c:ie 60 Íitr_oli,: . . ' . . .. 

Em n1issão- ·especial da· p1•cfeitl1ra. 
elo Di'strÍto 1~,e<l.Pral, , partirá .para. os 
Estados- Unido• da. América ào Noi·t~, 
no' dia l.o _r)e ()utubro, o. ce-1. Jesúl
)10 _ cl_e Atbu-qüerquc, ·secreta:i-io_ geral i 

• da .. Saudn e·· As-sJsten_c1a. -Dut·ante 'sua-, 
pe·rn1ille·n_cia ~laq·uela pais à111igo, t'cs·-
p<inderã · pelqs :ativldàdes técnicas e 
administrativas' da.que la ·s~crçtària · o 
Dr. Haul ,le.Alméida ~1agalhues, di· 
I"c·tof .do DetHi.rta.niento ele l·l!&iene· e 
'.A~sistencfa ~oc1a1. 

<) \c~l. -J~suino,. om sua '-'lagem, _trà
tará 46 àf;!snntos rclativOs· à an1pli;1. ... " 
ç;rto· eh, sen-iço hospitalar desta Ca· 
·pital.· 

' . 

0$,,a.~ido~ milHares_ argen~ 
tinos no.Rio. partiram para 

'. ':'. ,;';·,;:;:i:iueiiosÃirês ' 
.. RT,O.''(AS~Ú;itESS) ::.:_ P,i.\-Úram,' pa
",-,í· n,,e,i'oíi. À.ir.is, i,e'ío ··a,;iào da Cru-
,,,cii·o dó '::l\tl-," os 't!oron·eis' 1.Ioises Ho
_ii'flgo·' é'·AHstol.Julo '·Reis,•·adido mill
fÓ.I" i,'-' da a'eronautica da lcml>aixaCla; 

· Ai·s:entinil,.' _na Capi,tal l?e'dcral. 

fiovernador do. Terriforio 
· de Ouaporé 

RIO, ,(.'\SA}c'HES::l) -,- 8eguiu. pora 
Porto Ve.iho, <16 avião, o J\lajor Alui· 

· ·siô 'li'.erreira :afhn ele assumfr o carg·o 
-~1i ~overn:ador tlO 'l't~rrito_.~i~ C:.e Gua:. 
p,ot·é, S. Excía. regressar,, ;ogo em 
seiuida._à ,lsta ca.pital., 

, Missões salesianas no Equador 
··os RR. PP. Salesianos estão. co- · 

metendo grandes obras à lcsfo. do 
Equado1·. · · 1i tiotavcl sua emp1·.::sa 
educativa e colonizadora·. entre, o,; 
imlios jivaros. J<'icà o centro das 
missões cm Mendez, ao centro de 
uni mie formow e fcrW, onde cres
cem ·madeiras preciosas, borrncha, 
,cac·au,.fruta;; ti·oíJicais e até o tÍ·igo. 
Os Pcs. Sahsia110s estão construin
do uin hospital, e já fizeram fun
tionar cinco: internatos .p.:ira mcni-. 
nos e ll!cninas indios, que são alimen
tados, ,·vestidos e educados. · Apren-. 
.dem' a Íavrur a 'terra pelos mais 1110-

. demos metodos. As l!lill1as de Mas 
ria Auxiliadora· encarregam-se das 
meni11as. · .lá ali. funciona uma cen- · 
trai eleúica, u,ma maquina de 

0

he
neficfarnenlo ele lll'l'OZ1 OL!lra de Sel'• 

ri\ r e uma extensa e. formosa ~:ranja 
agl'icola. 'f: assim que os missiona
rios t·cspondcm a. cert:1.s facecias dos 
íncréus das .cidades confortavr.is ... 

ti.ma éÍ<>' suma1;ê. . , . . 
. Essas fotogràfias · se .. · encontram,-. ái 

\:e,nd~ · n\i Santufl.rio, ,do ,Sumaré. · 

·f·Assôciaçã'o1do: Ro·sâr-iô: v~vo 
tava o' 11ão do sofi:imento. Ao lado: 'à) _«Para:.qúc. algu_<in(sl)ja ~1emli1·0 
de .graças extraor'dlnâi:ias e: CÓó'SOlá• ~la. Associação do Rosá,rio' Vivo' : e 
ções lndizlvels qué. s_eu d'!vino ,},JspQ:, :l_u_e_ t·e_· às ii1clulgencias,. basta. que.;~eja 
so 'lhe prodigalizuva, apareciam ta1n•. · 
beni os.espinhos,. de que o ·ca:minlio cop.tadó, por mú . zeladór, enh'e' ', 05 
do Céu se acha· juncado; E'adecim!3n· .quin~e ·as~ocia<lós dé scu,gritpo; ,1111-
fos fis:cos, angústias. Jnternas, . pro- · 1ih4ma inscri~iio · porem .·é uecessàda, 
vações de toda a sortEl_s'e re'.vesavam Cessai coniú<lo;. qualquer'-á.$s9ciado, 
'Sem darem grandes inter.valos. ' . . . díi: pei'tencer · a . Assoefa(:ãQ':/nó mês-

N9. _ SextaAeira Santa, (3 · de abrff ll1Q.: mom~ntc>'·em que com\J.ilicai.'. ... ii.o. 
de. 18_96),. aparecer11-m; os pr~;~l_r,~3:,::;,zchtdoi> que não .. quer contüiuà1~. 
anunc1os da "Chegada do ,Esposo'• · · ---:,• ,. _ . . . . : . · 
Frequentes .era1n as hen10J)tisea.:q\i,e: ·.: ·:_Rtr,t_r~s~m ·nao é, n_cces_sa:ro que,_ps . 
lhe sobrevlnhai:ú, mas a Sa-n.ta .sabla :, _,11\s.<mfa~ no Rosano: · Vivo, seJam · 
habilmente~.dlsfarça-lasi tan'to· que só · :iusenitos -~ª Contrà.ria ·do .Rosai-io» • 
em màio .de 1897: silas Irmãs soube· ·' b Y «08 associados iUão tem outra. 
ram do seu vérdadeiro estado ·de obtig;~ão sihãó 'a· de rezar todos os 
saude. . ~ ·.·· dias um Pàdre Nossó, dei .Áve :M:a-

0 estado de.<saude d~ qqer:da SJ!.~· rias, .:uín Glória, ineditando- o. ·:r.fü-
ta em 1897 começava ja a causar se• . terio fodicarlo pelo 'zelador, '.mas é·s-

A· Arquidiócese de · Toledo n:( 
Espanha distinguida por honro;.· 

so elogio do. santo Padre 
A Agência Católica N. C. em des· 

pacho da Cidade do Vaticano noticia 
a- cpncessão à _Ar'quidlocese ide 'fo, 
ledo de uma das maiores honra.s que 
se possa desejar: o elogio 40· Sumo 
Pontífice. 

É o seguinte o texto . integral. da 
referida notícia: 

"Cidade do Vaticano, setembro 8 
m. C,) - . s: Eminência .. o Cardeal 
Luis l\Iaglione, Secretário · d_e ·E.sta- · 
do elo Soberano .Pontífice, e1n nome 
do Santo Paclre, dirigiu uma ._.c~rta 
llO Exmo. e Revmo. Sr,· D. Enrique 

· Phí:1 y .üanfei,. Arcebispo de· Toledo e· 
Primaz da Espanha; referindo-se aos_ 
esforços _de S. Excia. Revma. pela 
rcstauraçã.o do espírito católico em 
sua Arquidiocese, 

Nesta mensagem se transmite:· .a 
esperança de S. S. o Papa; 'que espe• 
ra,.que Deus, _"por misericórdia e tan1-
bem. pelos ll!éritos daqueles que mor
reram pela Fé, e. pelos.· sofrimentos 
do. rebanho fiel. No, conceda ver o 
dia em qua os .diocesanos com o ·Eis
pírito renov;1.do pelo catolicismq, pos
;:am continuar as tradições .que tor, 
naram tão ilustre _a Igreja_ em•·Tole• 
elo,-,~ 

_sa obrigaçãó não' é sob pená de pe-
cado ... · . 

. P. L . . I. :Fanfa,ni, o: ti·. 

A Arquidiocese: do Mexlco ·éo.n
sagra-se ao lmaoulado 

Coração de, Maria , 
' ' 

. Por um recente decreto, o Exmo, .. EI 

Rev'mo. Mona. Luiz M • .Maria, 'N·.ce
b!spo da cidade do Mé:X!co1 exortou 
todo o Clei·o ní.exicano pàra qµe. P.TO• 
cure que todos os fiéis se consàgrem' 
-ao Coraçãó Imaculado de Mana; " 

"Nosso Santfsslnro Padre' Pi_o · XII, 
diz·o decreto;' comovido pelos. múlti· 
pios ·.e gi·av!ssimos maíes que está 
sofrendo o. mundo com a guerra atual 
e ·desejoso de ·que Deus nos conceda 
1nuito breve ·u1na paz . verdadeira e 
durável, recon'eu, para consegUí-la, â 
todos os meios que Lhe sugeriu Seu 
an1ór paternal .. Entre eles ha um ·ao 
mesmo tempo doce e eficaz:, a. con-· 
sagração· p.e :wdos ·ao Coraçãó Ima~. 
culado_ de Maria". . . . 

A Arquidiocese do México,. como 
intórmam Noticias Católicas, já se 
conságrou uma vez · ao Imaculado 
Coração de ·Maria. Cu'mprlndo. os ,de• 
sejos. do Sobel'ano Pontífice será fei• 
ia ago_ra a consagração, de 'modo so• 
Iene, em tod9s os. templos da Arqui•. · 
dioées,e. · 

·As cr-ianças brincam quando . têm. s~úde · Escola, de Mecanlcà Âeronau-
·tica na lmigtaç,ão· 

, A impureza do· sangue causa muitas vezes. um grande 
·numero de doenças, que afligem nossos filhos e atrazam o · 
seu desenvolvimento. 

Feridas nas pernas, . na cabeça e 110 corpo, fastio, ma- · 
greza e falta de disposição, insonia e dormir inquieto. · 

Consulte seu medico sobre os ótimes resultado~ obtidos 
no tra~amento das crianças com. 

. li ~-

que ~-- um licôr de hidrÚgirato üe potassio, sódfo· e. amor,io 
a base de planta.s medicinaiR depurativas de sabor ag1•ada\'e] 
muito bem tolerado pelas crianças. a partir de 5 anos d~ ida(Je, .. 
· · · Não exige diéta nem resguardo e representa o remedio 
ideal p~ra as crianças· rebeldes às irijeçõe~ · .. · · · 
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· l'or ocasião de. _sua 'ui tima viage111 
,nós Estados Unidos, o ministro da. 
• .Aero:Ua'utica convidôu o· sr. . , J9h11 

Paul Riddler, chefe .da organiza!;ãQ 
,n.orte0americana «EmbrysRidd!c», 
que· tem cinco grândes escolas ' de' 
especialistas d·e Aeronaútica no·s Es, 
tados Unidos;· afim de q·ue o mesmo 
viesse ·!l-º Brasil .para estu·dar as pos
sibilidades <la instalação d( uma de 
.suas· escolas. 

Aquele . tec1Íico norte-americano 
· opinou pela:instalação eri1 São Pau. 
!Ó, da' referida escola, dada a· im
portancia d.o parque industrial-,'pau4 

lista .. O.sr: ,Joh'n 'Paul Ricldler,. vin• 
do a ·està cipital, e ·examinando di. 
·ve1•sos locais. opinc>U para a fosta
lação da Eseola Mecanica da 'Aero• 
Úauúca, nô edifício . .da. ·imigração; à 
1·ua . Visconde de· Parnaíba, · na, 
l\Ioóéa.'. O rel'erido edifício foi· pos., 
to .. à. disposi1::ão rfo . l.\Iinistéri'o · da 
Aeronaufca, P!!lÓ ~1·,. J.ut.e!,)'.~l,ltog -· _..."'" ___ .,,... ______________ , -.-.-.. ~.,--' ·----•-•--.1··,:- :---l~ede1.·aL:~ .. : ' ~--· : ....: ... ·· ~, 
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São Paulo, 3 de Outubro de 1943 

OS MEL~ORES PREÇOS_ 
E A MELH,OR QUALl'OADE 

PR.F.SUNTO E b'RlOS - VlNliOS 1"1NOS, lfltU'fAS 
füSt:UU'l'OS l!l BOAlilONS - U~!'-111:HUI:>. IJ.1~ K.1irncw~ 

EMPORIO. MONTENEURO 
RUA AUliUl:l'l'A, 1.559 (Esq. &. tufa Coellio) - l'oue: .?·0035 

MERCEARIA AVENll>A 
AV. B.RlG. LU!t Alt'l'OtHO 2.0IUI - (~m 

1111açutada Oouçetçio) - Fone: 
freute ·. à lgrej~ 
1 b4b3 

ON100S DlSTRlBUWORES · DA 

· MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA El\1 PACOTES 

T E A T R O S- E C I N E M A S 
PROGRAMAS DE HOJE 

PR/i,fEIROS EXIB{DORES 

·il.Lll AJ1!BRA _· - Os mal !11tencionados, e, 1 os · 1rn1ãos Rit.., . - AP A. 
"' Vivemos ás.pressas, com Lynn Bar!. - All!C. · '. 
ART PA.t.ACIO - Noite sem 1Ua. com Cedr!c Har<11,1ck, - APA. 
BANDEIRA_N1'ES :- Adeus meu amor, cóm Fred Mac Murray - R 
IPIRAN.GA. - A branca selvagem, CO'll John Hall. - R. ' · 
METRO - Sete.noivas, ·om Van Heflln. ·- A. 
OPERA . ....;_· Meu Ulho não se vende, com Richard Oarlson. - Zl 
PEDRO 11 - · Xll!ndró. com Junrny Rogers .. - APÁ, · 

. Sargentos- e recrutas, <.-om William Tracy. - A. 
RITZ -::'Casablanca. com Humphrey Boggart. - R, 

SEG'UNDOS EXIBIDORES 

AMElUCA - Cavalhel~s da galhofa. com Bud Abbot. - A. 
.. :Ba11doielros. da estrada., com Richard Cadson. - APA. 
ASTORlA - 'A jogadora., com George Brent, ".".' R. ' · 
' Seu un1co amor, com Allan Baxter . ...; APA. 
AVENWA - A_ carta, eom Bett~ vavlS. ·- R 
. . Extranho recurso, com ·Joluu, Perry - APA. 
BABl_LOJ:I_JA -: O cona~ de .Monte Cru;to, com Robert Dona.e. - R 
· . Volta ao- lar, cum Oanlelle lJarrleU.'I. - D: . . 
BRASIL - Serenata azul. com Oeorr.e Montgomery. _ a. 

. _·· Mµlheres com azas, com Anna Neagle. - APA. 
BRAZ POt..1_7'EAMA - Paixão onentaJ, com Geué 'rlemey. _ n. 

. Paga o 'JUSW pelo pecaaor, com Kent Taylor. - APA. 
BROAJJWAY ".".',C!Sne negro, com 'l'yrone.Pow~r. _ D. · 
çaMJ:WC~ - Os comandos atacam ue mactruga(la, com Faul Muni.-~ AP,4. 

. . ,Ço_ra,;ocs ~1,1amora<1os, com wuuam.Holden. - AMC. · · 
CAPO'Ot..lU - uonespouaente ·1enomenu, com Sob Hope, ...; a. 

. Aço da mesma u•mpera, coni J::dwarct Arilold. _ A. 
:cti.RUJ~ 1.iUME:S .;... ·1amool'es do aese1·to. com Rá.lph Byrd _ AMC 
_. G!gan1.el! da iloresti.. com nene t!.k.1. - AMC. -· . • 
CASA. vJ::l':illS - 'lena alna1d1çuooa, com Andy Oenlne. _ APA. 

FiJracao do ·Arlzona, cum Jolmny Mac Brown .,.. A · 
'CINEfl.l.UNUl - l:le eu 1osse rei, com ~uald Cohmn. _ a. 
, Condenado á morte, com &Jl'ls Kal')ott. - AMC. 
COUSt>li - sem1-m, tu.1, com Ueana Llurbin, ~ APA. 

. . Farol dos cs1-m1s, cum James Uraig. - .4.P A. . 
COLOM uu - l:lurg1ra a aul'Ol'a, com tt.alph ttlcnardson _ AMC. 

· -. · o trem .do d1auo, cun, va11 .H.eflln. ,- AMC. • . : 
COLUN - va.stelu ~inilMo, cum Buns Karlon. -·APA. 

-CRUZ.ElRO - J.iapaz aec101do, com Joe E, Brown. _ AMC. 
.i.l'aroJ ctos_esv1as, cum Jamt'.s uraig.-- APA. · . 

ESPEHLA ""'..t:io1:te.1uo úe sune, coru J:lO.b Crosby. _ APA 
·" Bahdole!ros ao íleseno, com Richard AJ'len. _ A?~ 

, o Joga<1u1, çom t•1-,1·1·e .13Jancnara. - R. . 
FENl~ -. l:'11saúelo, com 01ana Hacrymore. - AMC 

o . Qestmo; com Oha.rles .l:IOyer; . ·. 
:a1,0RÍA_- ~nu~sãu,. com Hui,:u dei Ca.rrll. - ÂPA .. 
. HOt..t..YW<J0JJ - os comandos ata.can1_-ae madrugada cou1 I'aul Muni _ All-IC 

um· ci. vau1e1i-o Clu sw, com. t''raw. M'Jrgai:i. __ A.• · 
:1DE!lt.. -'- ttallll:1a da~ ·me1omas ,com Ke11 Murray ..... A.. 
· . Nas ga!:ras do ltalcuu, com liwrge tlande1·s. _ Ail!C. 
tR.LS - Jumada uu vavor, com Orson Welles. _ APA. i 

Cu1daúO com as ·5a.;i.i;, cum uon Ameche. - APA 
ctimpre·v Leu uever, com &0t:1·t ~.Jung, - AMr::' . 

t.UX.~--µuas_s~u1auas üe prl!,Zllr_, com .Bmg ci·osby. _ A.. 
.. ·.--·c-~uU,eit~~~SUll.Wf,_ C®l ¼)~allUu fl.u~st:Jl. - ./;PA- ,. . . . .·, -, . _ .. 
'. 31ou1;1u,u -· Kauueen, w1u: bllu·1ey 'J.emp;e .. _ A.··· 

, .Ao toque au c111.r.un, com.wa.uace Be~ry, ~ A. 
· OBElWAJV - -.rumm VlVO eu, -t:,UJ» .r1e111·r1··011<la.. _ AI' A 

. !JcnLro de 011a11ga!, co'P:, -~e;1t, 'la~wr . .::. ÀMC;' · · 
_ 01J1s uros _sueuc,u~os, wu) Lloyd 1,0nm. - APA. 
olllHJN -_bala- az11:- ~ara semvre e wn dia, ço111 Merle 0\?el'Oll, - AI'A 
. -. . sensuc;au U!) l:'ai1s, coa'. uu.u,eue Darr1eux. _ APA. .. • 

Sala wnnellla - l:'al-Xao unema.1. com uei;e Tierney, .;,.. ti 
.. -e.1111La cun1.~ao, com ... auet uiam,. -·AMC:. · •· 

. :q[,/J!H'UI. _.;. seauçao çte 111.arrucos, com .Blng crosby _ _ APA. 
coràçóe~,ena.mol'adus. cuw wu,iaru Holde1.1. _ t\M·c. 

PARM~U - llomeus ue mmna v1aa, com Loreta ~oung -·iP!. 
.,oumoo. <1cse111lu ae Wa!L J.Jlsney. - A, . . : • 

p ,tR,Úrl Uu tff - · .:ien1pre u1a, com .&.Jcana · ourb!n. _ -AP A. 
_Mwtieres com ~za..s, com Anua !'le!tgle. - Ál'A. · 

i> Afün-Ui.JU.:, - .L' ruLa cuu1çaua, com J)eana B11-1·l'YI11ore _ AP A 
. !di!lo ~m ao-1 e-uu, cem J 1-LUJ' uar1arnt - Ai-1c. · · · 

PAUL.l~UA - ue carwla e ca1ças luita<las, com Mtckey Rooney APA 
, ~s1_.1ia ia~cmudo1a, com "'º""' Kacioq, ~ AiYC. ·. · . · '· 

t'AULl~l. a.vu - ~uc1er e vencer, com C.>nsta.uce Cununlngs _ Ail!C .. 
.. -amemo" 0ura s.;z, com Jamca S,uart. ~ APA · . - - · .• 

PENttA ,... u111rng()~ uos 1ua1te1~oi-es, com Dicl$: Foi·àn. _ AMC 
JJ1un11a ,a ucllg9~a. c~m Kay Harns. - .A. · · · 
1''1lh~ ao nada, com l!idltll r·e11ows. - A. -

t>WP,.'iiN,f>U4 - A 111cr1ve1 suzaua, com Ulngcr Rogcra. _ ·APA 
. MaruJu · mt.rel)ldo, cum ~veucci- .ll'acy. ... . B. . , 

Rl>()fü,lV ,1:,en,roi :-• Qt1a~1 casa.to~. com Je'aue Fral2!e ..... R. . . 
i-,;i,;URl>W tL,a1,ni., - ::lua .t;xc1a. o reu, com Willlam J:>owell. _ .APA 

o u·mau ·uu -t-·a.1cao. com ueurge l:ianaers . ._ .APA · . - . 
REX ,... 0010 e·1,-1<HXR0, cum Mar1e1,~ 1J1etrich, - APA. · 

· ·, Case1•mt: com. tlma lCILICCJJ'a., ,.:om Verónica Lake · ..;.. _n 
R/At..i () .;. _i.;ammt10 uo ceu, uou1 Velso UuiJnarães :_ APÀ 

oesu1e u,uma.J, com AUu .v.uer. - .n. · · 
.80111 1., _ ue.canu,a e c,u\/as lllltauas, com Mickey Rooney. _ . .APL 

. -Rapaz. u~,ç1u1uu, com .,ui; t., .i:,1·owu. - AMC. . 
ROSA.tW..I - \ia1ru, com J_taUlette 1v1ac Dona.JU, .:... APA. 
ROXI - J!; lllll a.iau 11av ie~1·e~i,ou, com Jolui Loder. _ A/,fC 
. _ t·e1ra, ue .;U1<1ó,l'~, com i,.uuie l''OY Jr. - A. _ · 

SAN• A L,,,..,,1.,IA - ;:,omura ue uma ouvida, com Tllcreza Wrtgl t APA 
.. · Let1·á· a1:Wia\lora, \;Offi J!.do1e .rlrai-e1t _ lJ. . _ l · - · 

S4N'l..,, ,i.:-+,.:.n,l - u tJOIIC!llJ UfüCVUl!tcftlo, com Cahtinflll _ 
· o ca.Pu úe csquaw·a. curu ~t!l1 111u1·ra;y. _ dPA. s. R. 
SAN'l v ,rn ,·umv. - ;:,ereua,u a~ul, com Ulen MUiler. _ ti 
,: ' t'engu lOUl'O; C[)lll Nlll .,,,..1~1·11. - At'A, . ' . 

. sAO 1:w,,v,1 u - ·u;,.4uma ~11>1,uon.t.cta, con, Gloria Jean, _ APÂ 
. ~-'l·uta cumçaaa, cvru u,ana .oan-~mu1\l, _ APA. . · . · · .. · -
SÃO c11t:, ,tfW ~ ·;;:,euuçuo Ut.: Marrnco~, com Blng ·Crosb . _ APA 

· l)a iusuva· umi,:ucm ·tlocaµ<1, ·;~111 l!Jctuu.: .AJbért. -'· A. y . , : 
SAO ~,11,1.,u.:> - v c1ernu.~ ue 1,;annema,.com 1,upe Vclez _ APA 

As_ 11111 e uma 1101ws. cuw -l:>uou. - Jt. · · 
SAO' lfI,;LtAL.l,V - ui; u·mau:; corsoB, com lJougJas Fairbanks· Jr- .:. R 
SAO JOl::ib' -· 1.Ja111111Ho .uo c~u. cvw ve1so uwma.rács. _ A.PA · • 

' Pesacie10, com u1a.1,a_ 1:1arr;,nore. - AMC'. · , • 
. SÃO LV l 't. - .t.Sora.ii. ue .1:1ur111a, ,.im Cn_anes Slc.kford. _ A :11 e 

F11JlUS Ou ll"UU, Wlll lâWLII .r CUOWS, - .A. . . -' ' 
. ·Aêonteceu a Ulll_llomem, com WllU-,1 Lawson _ /t · 

sAO l'Aú,t.U_ - !''a.la. LVJa.mma, com J.,!Oyd No1an. _ Al'A 
Volta. :u.o passa<lo, com JOJ111 rlowa.rd. - APA • ' 

sAO· t't;J,JiGV. - Agwa:; ae_ togo, com Uene ·11crÚey. ·- · AMC. 
Esp111.·1ai;cilla<1ura, .:om .l:iorll:i Karlofl. - AMC -

u N rv t:R~U - tiurguà a aurora, com ·Ralph Rlçbardson _ A wIC 
.· , . <rrem do dlabú. com Var, lieflln. - AMC. • . ' . •· 
y11,A'PRUU1>N1J::_:-- E as LUZf:l; PrUharáo outra vez, COP' ª'lUl itcnreil' _ ,1.p,1 

Noiva. de meu marido, com EUen Orew ..... APA, 

TE.4TROS 

BOA VlSTA ...,. Cla. ·Palnteirim. Caturrita. 
CASINO AN7'AifflCA - Ola. Jaime Costc. A !i!.mJlia lél'O•lêró. - 'z.. 

: SAN_T ANA - C1a. Oulc!na.-Odllon. DeUrlo. , . . 

EXPLJCAÇôES DA$ COTA.ÇôES . 

A. - ACEITAVEL - FIime ciué pode ser \13to. por todos, embora. sen1 ,pro-
. veito mo1·al. · ·. · . 

_.B .. .;.. ,,l~VM - . l''tlme q•1e pode. ser \isto_ por todos com proveito .moral. 
B.P.A • . ~ SOM PA1tA AlltlLiOs - Filme CJUe pode ser visto com .proyelto 

moral tão 5omentc por adtúws. · 
:_,t:),J.Ç, -· Ac.JEl'lAVEI.. Mt:N.08 l'Afü\ CRlANÇAS - Filme que pelo enredo 

, · ou cena,, poae unpresstvnar o PUbllc-.o tnfantU. . - · : . - . -
A.f'A. - AO,l!;l'lA\ll]:l, PARA Al.JUI..TOS - l''1lme qué podo ser visto. tio' 

someuLe por ad_uiws- .emllura ~em orovelto moral. , ,. ' , _ -: , · · . 
a, _ ~ES'tftl'l'O - l''llme que pelo enredo ou c~nas deve··$cr estrHamcntó 

1·eservado a uessoas <le_ ,ouua. to1,naçi!.o moral e rellpjosa. · · · · 
u, - UESAuuNSta . ..HAUv -- 1"11me que· pela grave tnconveril,;nc!a '.elo enrecío 

ocr creaas, aeve etr evitado_ por qualquer publico. · · · · · · · · 
M. - MAU - Filme pnijud1c1a1 para qua.iquer publ!co. 

l . 

l 
1 

1 

.NOTA: -- fi;_ lmporta.nte que o espectador não se contente com a ·sunples cota- , 
. çào do .filme JU cJ.a !leça CJ.e teatrc.. mas . q~e 'lll'OCure conhecer pelo 

menos a1guns detalhes da critica.. lsio Jusutlce.rá uma cotação aue 
, ·· aflrtuacJa sem nenhum comentarlo ·. p,,derã ·.parecer. lrtj11sta: e so-· 

bretudo, com a_ 'eitura de · uma ana!IS(l (Jut. p6e em · re\evo · os ele• 
mentos bons e maus do filme o espectador pouco a µouco, educara 
sua conciencta. e a.prenderá. a j;,;lga.r por Ili mer.no os outros fumes 
que lhe forem· opresell!mJ~.'J. · . · · 

L E·G I O NA RI O 

N otí ciás 
DESASTRE l!'ERJtOV.lAn:tO. 

-~C·i~ E 
"FURAêAO 

CURlTlBA, \ASAH!::WS:i,J -,- Vio• RIO BnANCO (ASAPRESS) ,- As 
lento desastra d-, tr,im oco1•reu. <1ia 15 horae -de 29: caiu sobre a cidade de· 
30 na_ estação Paulo de·:1~ront>u: 11:m ·xa:pürl uin y.lolento' furací!.o. · seguido 
consequencia do desastre morreram- .. .dé.' .. peaa·aa··'chuva. danificando varlos 
_treze passageiros, ficando ·vinte .te• 'quarteirões, residenciais, sendo alg_.u-·· · 
_rJUos. ·_. . , ·. : ., ... más. ca,ms completamente <)e_str.uwás.· 
1,m,;ci,;.s ;pon IN'l'EXQ<lO·lJO. !lAl'.\'J'.V': .o g_óve,f!o · m-ünicjpal estã prest;tnffo: 

-: . ·. . l'ADRE ,. . . '.. - ' .. ·::. ·.-sc,'corros ' ao 'população.-' nã.Ô 'hall'endo: 
· CU,lU'l'lDA, (AS,).t'H.l!l::;SJ. - ,_Ace- ':itimas pes.so!'-ls _'1 la:m":i:itar. · · · 

dcn,ro· i.o· apeln da: ,J·unta Nacional de · ' ' 
Ac;:âo Católicn, eih todas 11s l&n·e;,,• . --RIO GRANDE ÚO • fÍQftTE: 
.de Curlt!l>a, estão senuo pÍ-omovlcJas 
p1·atlcas e:,peciaís em,- intehc;:áo -·<Ío . 4 CAIDNH0.:n9~_ .ES_T;U>OS . 

· Santo 1:-'adré, . . .. · .· . , . · , U~J.J>OS - - . · .. 
Na Cated1·àl- l\letropolitaria:, duran- NA'I'AL, "(ABAPRESS) .;;.; ·Acompa-·_. 

te o Inês de Outubro, s.érá celebrada n11ado. de· sua cortl) c11eg·ou a est:i' 
todos os. dias, ~anta Missa em !nten- capital o prlnclpe· Feil, herdeiro <lo 
c;:ã.o do P'Lpa 1:-'io XII, ll.s, 7 tioras, · 11a- tro110 de bC~ca.· p principe procede elo 
vendo na nn:smà,. Comti_1:i"hôàs S-era;s. Hedjaz .,~ seg.·u4Tã. . ."·.pará. os 11Jstados 
Alem disso, _durinle a nolle serâ. re· UtÍldos. S. à. fol h&mê"na:geado .com· 
zaclo o terço diante elo ::;a.ntisshno um.,: jant_a.r •. , :"otêrecido pelo general 
·Exposto. Alsh, dele pa.rtlcipan40 · ·a.utorldadc·s 

PAR A' 
l~XCEl"l_rtA~lE:\'l'O JJAS At;LAS AOS. 
GRUPOS E ESl.:OI.AS .l'RÜIARIAS 

Bli)LEM, (A:-5APftl,;S8) - l'or_ de• 
ternlit".tação dó lnter,·entor F1edéral 
dia 30 foram encel'l'adà• as aulas em 
t\Hlos o•, Grupos escol'arcs e cscol8 s 

· prltnarias, e tivera111 oe exan1es séu 
lni,cio d!a l.o.. • 

ESTADO o'o RIO 
00 . ., A.',l\'EllSARIÍ.I DO COLEGIO 

·- tiAN'l'A nosA' 
Nll'ER.Ól, . tASAt'l-IBSS) - !tevc,s

tlu-se _d,; gr,Íl1de so1~11tda<1e a -testa 
rea.lizada 1=u1 co'nte1noração ao-' 6o'. a'.nl
,:el'sarw de fuudagãu· tlO \:oleg10 ea
lesiano de Santa- Hosa. Uompa:_rccera.n1 
às (estl V idades rclig1osas .n /'<.UnClO 
Avoslollco, S. hlx~1:i,, .IJ. Alo1si l\1ase• 
la e .numerosOs outros' Prelados. 
l'E:>iSAÓ .. CONVJ< . .UIDA A 1:l,\.•i"ltl,)~1-

. o~:;\;Tl!;S uj,) l~S'l'AUÔ 
til'l'Êl:Ul,._ 1 A.õA.1:-'HWSS). - U h1ter

vent.or. A111a.r.u.l l'éixutv. co11.ceUt:'u a.os 
sr~. J.-_tatU· du i\lolaia Vei"ga ~--1'1á.nuel 
.n.Jato~ , D~arl~ Silva, t:x-p"rtJSide1_1Li;::$ 
do ,l~statlo - tlo ·- L{io. de J à:neti_o, , u1na 

_Pt:m:1à,9 n1e;nsal ~,halicia _de .a- ·uü{ crú'-
zt-ir,u~. . 

ltt::1a,.;NUE JA 'l'J,:..U H:1 $NOS 
Jti,;:.;t,;l'!LJi,,,. IA:;At'll.l,;SS) - A' uata 

c1e :!.~. as:,,;l_nalol:' ~ 14:'. atiiv:ci·sa.fiQ. <J.cs
tu. _ c1úa1,li;::_. ~ mun1c1µ10 Uiti1io~m 'de 
l~:!ti vroi,netladi..;s I ura.i.s nas n1ãos íJe 
!}88 . lH'OlJi"it.!ta1•Jl1s e- ~t!u. ·Í'-:üallh('.i°' tJo-

braiileiras · ·e·· -norte.aii1eríca11as, O 
pdncipe vai aos Estados Unidos a 
convite· do go-,iernO·~american·o. -

A VU.DORES CHINES~S 
NATAL, (ASAPRJ~SS) ..... Com des

tino aos Esiàdo·s Unidos ·e pr(,ceden
tes 'do seu pais. encontram-se nesta 
capita/· variqs aN!adores chineses. 

B AI' A 
'àECJ,~ITA DO ESTADO l'ARA 19H. 

SALVADOJ-t, CASAPRESS) - A re
Celta. orç:amentaria do- Bsta:do, para 
1944 está ·calculada em cerca de cen
to e setentll: e dois milhões ·d_e cru• 
zelros; · 

AClliISlÇÃO IH,l COLEÇil.O 
. ARTJS'l'ICA 

SALVA-l)ôR, (ASAPRE::lS) .- Ellc 
.trou- _ o _.CqnseJlto . Administrativo cto 
Está.<lo conl um prc,jeto-lei al!torizan
tlQ o Govern·o a comprar uma coJeçâ.o 
artist\ca perte1icente • à familia Gols 
c,,_1mo_n, pelo 1>reç9 de_ oitocentos h11l 
cruzeiros.-

ESPIRITO SANTO 
REÇOSSTRliÇJlO IH~ "IOl'iUJIÉ~TOS 

. . . JllS'J'OHWO's . 
VITQ.IÜA, .(ASA!'H@SS) - O ln

terveuto"r··- Jones ·SantOs .Ne_Ves, co1u 
a coopera~ão do gnverno federal, vem 
cuidando da r~consfrução dos mo
TltHrientOS ,h,storlcos ·cxJstentês n.ist8 · 
ExúiüO. Nesse "'sêriÜdo. ·mandOu -e~e ... 
cutar obras 11a· igreja Santa t,uZía, 
011de. serã 1nstal&do um museu· üe 
artq· 'r-eugl'osà; t, I)') .s'oia'r ''~lÚÍ1;-Jà'r

·~1f.r;ri''; ·01ld"e ~steve in·e-so,O.Padr0 Jf'e, .. 
Jo. t\est'e ultln10. sera. instalado o niu0 

seu do Estado' do l!lspirlto Santo. 

CE A1R A' 
A_SSE_l1Bl.,EA GERAI, ~A Olllp JJAlt 

7-

s ··-1-Nol1c1As_ ·_n_-_ -. __ o_ . INTERIOR_• -•_,_I 

PÁSSÁIÜ À'i>i,iNO)flNAR-SE .'l'Al'llt • • 
f01'1'0 ALEGRE, (ASA.PlU,;SS) - . 

Eni-, eumprimerite .. às determlna_coes' C A :M ·'P 1- N A_ S 
dn lnstlt11~0 Brasileiro de (,l_e.ograflà 
e. •Estatlstlca.: o: m1mlciplo de, Alegr,o 
Chaves _passará 'a cha111ar-se, !1.'á1,ir. 
SJ;JGUJ_U · P"-6-A, .-IUJENOS- AlltGS O, 
C,':OXS UL' ·GEllAL- l>A · ARGÉN'i'ÍNA 

POR'Í'ô · ALEGRE, (Ai>l~J:>~U;SS) -
Atende11do a um _d1amado :de ·seu go-. 
veJ;tló, ,-s.~gqjit . .". P.ª!"ª -~Bllen~. -~~t~~s·, . ~-
s_nr. Samuel Alpe\'!m, cons_ul'"·gerat' da 
Argentfoii, ~úa ·os Es_tad<is ·:do: $ui <10 
E:ras!l, com. s,fo; ·em·· Porto Álegre. 
!SOVA -ORGA,N~SAÇ,'\O J;IO CON_SE• 

Ll~O .ADDJINJS'l'R;.\.TIVO' DO 
..... _ ', ,J!:STAJ;IO . : · ... _ ...... . 
. PO.U'l'O ALEG Rl!l, (Al:ll,.J.-'I{)!)S$) 

'J.'em. '.no,'a. organlsaçí!.o o '(foneel.hÓ 
Adn1ln'istrativo do 'E_stadQ.· Neste s.en~ 
t_ido ·· fof asslnàdo,-. pelo lnt.en·enfor, 
um .,<1eCretô oando ~.ova'· .orgalli;:iação 
aquele conselh,o, . . .. . . 

AM_AZONAS-
.ALJrnNTo P,\RA o F.Ull"CiON.ALJS

MO MUNICIPAL . 
IIIANAUS,. (ASAPRESS) - O abo• 

no que será. concedido ao tunclonas 
· lismo municipal esta. assim· taheJa. 
do; para· o.s funcionatlol!Í que. per<;e· 
bem atê 3õ0 cruzeiros,. -40 0/0; p,:tra 
os que recebem d.e 350 a 1oo· cruzeiros 
30 ft/0, e a~s outros r.esta,ntes,· 20 0/0. 

S .. EXCIA; REVMA;. D. JOJlO D.A 
MATA AMkRAL , 

MA:,./AUS, , <ASAPRESS.) ~·Partiu 
de. 11.vlão para o Rio, S. -Eltcla, J.>, 
.João da Mata· Alnaral. Bispo Diocesa• 
no que vai em tratainento· de su·a sau-
(le. · · 
,\.C'UESCIDO. O. -F.F'ETJVO. DA l!'OR'!.'A . 

. Pt'BLICA 
:l\IANAUS, (ASAPRESS} -· O Inter• 

ve,itQr I-'ederal assinou um· .décreio 
~un1Cntã.udó o ·nuinero: ele gUardas dã 
Força Publiç_a_ Bsta\Jual. 

PERNA M B U,C'O-
F.,x.EcJ:iu o \'lGAR10·' GEaAx. ·vE 
. ·. . . 01,lNDA . . . 

RE<::IFE, (Ai>l.\PRESS) -,- b'alecéü 
repe_ntina11Jente 'ri esta. _capital, M.ón.• 
~enhor AiÍ1brosfo l.1eite Vtgario (;er~J 
da.-. ArquldioC'\Se ,le Olinda. 

CON_GRl<JSSO EUCAIUSTico' DE 
RECll•E, 'IASAP:RÉSS) . _ k'rosse

guên:t os,.prep:u~·:l.t-! 1:os. pa.ra. rGaltza:~·ao 
do· Congfesso ~u0attst"1co a sã real1• 
zar em .. Giranhuns~ Bsta à ·rrentà' elo 

·co1yiitê ·<le _R:_eclfe, 1 0 Pe;·Fétix B"arreto, 
conhéci<(o educador e a11t1go presl· 
ilenU. dil Assembleia LegÍslatica :_ do 
Esfailo, · eliretor · <lo Colêglo '.'l'a.<Jre 
:f~ellx", ·onde se·· realizam reuniões 
aCit~1 ~i~- ~e·r orSanisarlÓ .o grandÉi ·cer. 
tame cat6l lcó. . 

SOCIEDADE BENEFICENTE 
"COR~ D'ARS(,/\sapress) - A Socie
dade Beneficente "Santo Cura D' Ars" 
inaugurou a·: sua fili_al :na Ponte Preta, 
distribuindo a: 50-·familias. pol;ires da
quele, báirro, uma tonelada_ de gene-' 
1-0s' alimeriticfos,. • alelll de roupaS. A · 
cerimonia -foi honrada com ; a presen,
~a de s. Excia. Rema. 'D. PaÚlo de. 
Tarso Çanipos, Bispo Piocesano. · .. 

ANIVERSARIO-· DÁ ORDENAÇÃO 
. DO; CGO. JOÃO LOPES DE AL
MEJPA, '. . (A s,a p r e s s) .· Ti;ans,
cori·eu. a Zl · o 14.o aniversario de· or'
denação sacerdotal do · conego João 
Lopes de Almeida, cura da <:&tedral. 
Por· ess,e · mo.tiva, o distinto sacerdote 
foi alvo de grandes manifestações, de 
apreço. 

'TOMADA DE HABITO; DIA H 
DE · SETEMBRO 

Na casa Matrlz. das_ irmãs Francia_
eãnü do. Coração de Maria .• :rua, Ba
rão de Jagua;a,. 190, dia 14 da· Setem
·bro, testa. da EltaltàçãO da Santa Cruz, 
houve: .solene vestlção; d.;. 10· n9t1Ja Me 
pirantes •. cerhnoma. esta .. _presidida pe• 
!o Exmo: snr. Vlgatlo Geral, Monsenhor 
Luiz Gonzaga de Moura,; . 

Inillllera-, .. familias ·compareceram . -a 
esta bell$81má solérildade. 

Els: as novas .trmãs: · 
Maria inês · Matos· ·.;,. de. Itú:,;;.. Irmã· 

Maria.· Ernestlna de São . Franclsco, Be
nedita -·Bueno - de Plia,clcà.tia ·· ":- Irn1i. 
Ma.r!à Etel\tina do:- Menino ;JesW1; · Ma• 
ria Rosa Bernardino - Piracicaba· ~ 

-Irmã. :i:'eoooml.ra 1',1arla. da santa Face; 
Julia Rampazzo ..:.. . eos1116polls :... . Innã . 
,Maria. Otllta. ·da santa Cruz/ ~sa Pon-
to - Jundia! - 'Irmã· Ma.rlà Elza- de 
SÍlnta Veronlca. 'SaJÍna. '.Bar_uque '-:
·Monte Mór ·- _Irmã Maria àute· dê São 
José, Hllda Crescentl - Descatvado ,;;.. 
I1mã Ma.ria Jesuin/i. eia- ·ss.- Trindade, 

· Arlaté:a de · Brito - · Pirajui ~ ·· ,Irmi\· · 
Mari~ DÚlcc· da ·Imaculada, Ma.ria. Au
rea. Soares. _: t.JJjei·aba._ - fonã.>Car-. 
1nem Ma.ria ,do Coração, de Jesµs . 

correu 80bre a.• Literatura Infantil, :se
gú!ndo·StÍ a visita à· expcisiçio da.. mes
ma. Dia 22, o· Exmo .. Snr. Dr, . paulo 
Ari_ant. ·_ dissertou ,: brilhantemente : SÔbi;e . 
a tomui.ção· das . B!btlotecas : e as bases 
de,_ Cultúta ·Religiosa.. A exposição cone• 

·xa. · fó! <lú· mais visitadas;", Ola: 29, a;, 
&e$Sã() foi . nóv_a.mente ·. presidida . pelo 
Exino •. Snt. Blsi:iO.Dio~a.110. O·Revmo1 
Padre.' Vicente ·Zloni,. -do SeminarJo: do ' 

'-Ipiranp fez magistral .conferencia con
_cernente :a Litératura. heretlca, protes• 
te.nte. e '8S!)irlta, · _ n1ereçcÍndo os ,mais 
Justos aplaúsos. i!a.· nunierosa assisten
' eia.: A, êxposlção subsequente_ ·teve um 
concurso Jnvulgar. . . 

ota· 6 de'Outubro, o· tema- versará. so~ 
_bre "Litera.1a:àa. para Moçâs" e _a l3. 
sobre 'O'Lll.êratúra 8ellg!ósa.''. Dl&;' 17 de 
·outubro, Dia, di 'rrande ·' concentraçãa 
. Maria.na., da' DIDIÍise, · lia.verá. um· re

trospecto dos trabalhos éretuados, en~ 
c:ertando,-sé QS .mesmoo.é)óin ·a. Vistosa e 
ln \eressante . J!l;qio.sij;io gera.f .. 

Todo -.ó 'trabaUío : destà -· magnifica. or• 
ga.nlsá.çãó- 6. sra.nd~mente . aúxtllado pe

. las ·abnegá.das· Mles!onàrlas de Jesus 
Cruclfic&d,1. · 

R:1-0· .P_ RE y· O 
.. D; JOS!: 

No dlà. 11',p; p;,, às 9 _h6ra8, foi t:C• 
lebrada à Mlssà. rontiflcal · de Requlem, 
oficiada po; S. Exc!.a.. D. ·Lafayete Liba• 

. n_ío, . acolitado., pÓloa Revmos, Srs, ?4011s. 
Braz Ba!fa. e• Pe. José Joaquim Gon• 

· çalves. . · ... 
o· _Snr. ·Bispo fez. o- eleglo- !unebre· do 

grande:;Ant!ltite: · : . · 
Após: ·ter , -sido, celebrado o _Santo 

Sacrlficio da, Missa, S., E:xcia. procedeu 
à<i al:IS~lvlções. do rituat . - . 

O Fonun ~te- -feéhado por 2 ho-
1·as, a.rtm· dé qúé todos os · tunclonarlos 
tom~~ parte_ nas· cer!pion!as. Fo1'Ulll 
e os Cartork>s que. eram pan abrir ex
pedlente' . b _nove· horas/somehte abri-~ 

~~i:t~~t:t~~iTENA~IO_DAi FUN• 
DAÇA,9 DA ORDEM .TF.!RCEIRÀ. DE 

. . · SAO' FRA:NCISCO . 
, ,·il10 é jjs(imatlo éu\ · muito::; 11lilllar,ú:1. 
d~ Ca.h~~u.d, t'li.H1·a'ndÕ ~utre e1àS ·ah·l
wa11:3_ cfu ·àita J1111tagt.:1j1/ Co1lta co1h .:::o 
Ú\'ld.l'lU::J lH'vlluiirnJu mij.fs lt~ '6' mll 
duzia~- de _ovus µur auo. · 1'ussu~ .:uni 
parq,ua_._lL,h.lU~tr_iáJ co1l1 ltW tslalJtH~Cl• 
111~ntus tatH~rn. ufto ~nti·audo llu. éoi1-
ta. as i,C11uljnas 1n(t\.l~tr·1~~ · ·e1om_é~ti• 
CiJ,s. t,aüoratu ·no· ·_111"~111clv1u ;j~~ ·co .. 
w~rc1aules 

VOCA\_:irn:s . 
FORTA l.J,;ZA, 1 AlõAPUls·s·::;) 

Consta elo programa. a co~1111t11!.<, 
ele·· 4 m l! · crla1i·ças. daquela cidade e 

,_ de Paró,1uias proxtrnas; · · · 

Ersta Congregação foi'. fundadà ,em P!
racica.ba, pelo Revmo, · Frei LÍ!iz Mai-ia 

'da São Tiago. d.a Ordem do:i ca.puchi· 
nhos. cómo ·que ái1 duãs ·etàpaa: dife
r~11tes: em 2 de ~everelm' de 1898. COlll 
a fundação dó "Asilo . do-· Coração de 
Ma.tia, no..saa Mãe", --e :. 30- de Setcm
·bro de 1900, · no · 111esmo. a.silo,' com a 
tundáção canónica ~. ·a .1~ vestiçã.o re: 
gúlar. Em 11 .. de Maio de' mos. ~ Snr. 

Obedecendo· ao programa que fól _Or• 
g~;Z/1,do -pãra aa. grandes solenidades de• 

. dica.dás -'~ · Revina:J.: Irmãs .de · cáridade 
·d!'.· Saritá : Caila. de Ml.serlcordla local, 
foram celebra.dos ,da '.seguintes .atoÍI reli• 
glos?S: no nosso. ':>elo, e ,9uerido ,san
tuario de Nossa senhora Aparecida, .dias 

,<.;l.:L, Al,VI01ris E.:1'éllt,;Go\'ÉN 
r-.1·1·JsHu1. tAbAl-'Hl,;:;s, · - Heali• 

ZOU•i::>t, ua IIH-t.Uhâ. u~ 30, - Uó J.!'ort~ lJU.t' 
i·ãO tlo. l~io Dràncu, ~lll J IfruJulJa. ;J. 

- trant>ml:o;::iau do cuma1ulu ·ou ·.'-1.rtil,;4. .. 
rn1jÍllO, Ut, .Lt!~lld a.u.\CUruu~J'. AtcJ_Ut!S 
~tc{1t::go,Y1.::11. C.slrt\.u_ ·~x\!n.:er~do __ 1n~t::
rmamt::11L~ t::S~t:: cargu .o t.t:-JJ~Utt·._corU-
nel Ucill:llJO\S lJdLino .SatJôck ·i:.;á~ ,io,. 
ma.r1Uat1ltd da 1<·ol'tillB2.1:1 UÔ' ~aula·',Cl"uz. 

-U u.tv te.\O a: µr~:::;t>nsa -~t?_ varias ll1u:1·s 
va.ttHttt-:::ii. 1111l.itu1·t!~, t:ntr~- cl~s '·o' g~· 
uet;á.l ::fel.Jastião Llo . Hego, LJál·,roa, . co-

- ·111a.ndallt1:.J, do Vi::::i"trito Ue. J.Jer~sa · <ln 
Costa. 

MINAS GERAIS 
A s.Úm A C,Au · uo -'f1115i•ó i,;l'.i:;n·o<-ua,. · · 

. · 1,l~Ol'Ol_,Ull\ A . · .. _ . 
, B8l,O H.VJ,1;w:-'1% .. \.-€-SAÍ'it/,;:-;:,;J 
~ Mu11i!,/nt10~ /ll.,e,M1~1~~W-,lrÕ Uuea~•. 
B1.:,vv' 0h:ito ué ~~~l,ohlh1ai . i3er:t. .. r;a· 
i;nrdo ni_''catetli-á:1-·d"ê 'JiéÍ'úso··'.\'!fgre 
HO tJ_1a . .J~''b_oJ_t-~_:.·,:1::~~'. __ µuh~#f•({tU:·:.11:~~0 
Pr.,.lado·. receb;,,1,ü, a. u1ii,:ãs,; .d;ts_.:111_11r• 
<le ti. ~sc1a. U. ·ut::lvi_o Clü1.g-u.::i. M_u.-i~ntfa • 
Bispo de. PouSo· _A1cig-fti', .--~ét1d_Q.· ·cu11)0 

consagrante~ 8S. gXci.lS. ' ú: ·La:'râft:te 
Lib~n,10 ~ ,J> .. Hugo _Bre~s~ne Ara.tJJO 
Bispos eh,· '.wo -PÍ·elo -'6., tiluriiü-ifc;:'i'@· 
pt;;cllvamt-J1t"e •.. , . · ., . · 

<.;/\L, OUMl'IO- 1''.\LCOl\lt.ltt,: 
(_:'U~H.\ . 

1.H:iLu HUltl~uN'l'Ll. (1\.l;.U-'HtJ!:;l:l) 
- Afim u~ as~um1r o cornaudo d~•: Jn~ 
·rantaría l.llvlSiuuarla, -~her;ou a -t.:Sla 
capital· o gal: Ulinú>lo · L•'aJ1;0111ere cu;· 
1dia.. t~ntlo t'esuva' recep<~à:o i1a · gar.e, 
(,nde -cvmpa:recer&.illl ó ·coinanc,laflte ..e 
orio1alid3::Ue e.lo ,10.0 lt-. t.. revresenta.n .. 
U:1 do Gov~ruador, seL:fetaril.>s e au>.:i .. 
liare:s do Uo'verno '~Htiéir'Ó, 

u. gal. Falco111ere esteve úo l:'alaclo 
da ·Liberducle em vtsltw de cumpri• 
mentas ao <..iu\·Hrnador do ~;5tado. 

G O l"A' S 
'l'EJIÍ;on:AIS 1\0 SUi, GOJ.ÜiO 

liUl.\.SJ.A, lA~A1..,Hl!1::3~) ..:- Fortis ... 
.si mas chu\'as C"stãú .. !:5e- reglstrando · na 
zona ·sul· do. J~stado,- apôs -um per10 .. 
do ·de· varlos mês<•S ele ·atJsolutà.' se• 
ca, os t~Jn.pQrais· estão callsando se .. 
l't<)S- prejuízos ils lavrJuras: A t~m1)e-
t•au1i·a, neS;s(.)s_ ultnn.os . .d_ias, ·_estÉI;, 1~1s
ta.vel, verlncando•st:i cm todos 9s mu
rricipius- uo· interior goiano· -senstvei:, 
baixas e asucnçOE·s oruscas· no ter• 
11HJ111utro. , . , 
AS Gl·1A U.\~ l'ltlcj UDU;A li .. A :sA~'ll.'\_ 

- .. U~t .. ~a,~IÜ~AIS ,· . _ , 
GOIA,\l,\, 1 ,\SAl:'HJ!:Si::il - Intensa 

geada,· .'ca"iu 11a·::s cidu<les .,1n:trg1·nais· 
cio H10 Purnail>u. prejudicando mui• 
to as cólheitus -da . rutura :sat'rµ. · cc• 
n:alit~1·a; µ1•1uc·1va llneute· a do · arroz 
e d<> 11111110. . 

vs lavradores mo~ll'a\'a_m-se cte .. 
~e-:s.peranç;osqs· t1uanto às posstbltlda~ 
des da s~fra. a ciual se previa fosse 
Lntísla.titu. volumo::!a. Varlos · fêcn1cos 
&c-1,;ult·arn pâra. ·a. ·região al'fm _ de ;ns
pcciona r .·e minOr'àr. no que r'or pos-· 
$i vel, os mn )E;s l~ausa-do~ o.ela. geada. 

PARAISA 
co~lA,,oo HA n. a1. 

JOiiO Pill:õSOA, (ASAPHls88) - O 
,:aJ. Boan~rgcs · i;laJou · ·1,ava. Heclfe, 
o.fim âe- a:,tS·sumi"r.? .coma1HJó: tnter1no 
ela Região, _durante o afastamento 
<io titular, i;·al. Newton cavalcanu, 
chamado ao Rio, 

Reallzuú-se no 'l'eatro José· de AÍ<:n• 
car,' co1l1'"g·rande ·soJen1'dâde, a .. Asséú.1 ... 
bl,e,a <i-e-ral- rla O_hra das Vocac.õcs :sa
·pt,rdotah~. -.N~ssa::ocaslâo Coi àprês~n
tad:Ó o n.'iatório' carnplelo;1 do. movi• 

inento. que_ ~acusou .1~7.õó::J cruzt;ii:?_ª' 
O ·-lnterv·etltór i1~t·a11cisco ·de Men~zc::! 

· Pimentel e altas·· auiotüialles ·d·.vls, 
mllitares- e -h.'clê-S1a·stícas ientreg-nram 
·as Banctelras stlt1b0Uca.s -às r.evresE-11-
ta.ç:ões. do8- -~stauetechnento"s ele ·E-'ll~ 

sino dos e.entro~ 11aroqu~ai~----e d1vfr
sa.s 'outras tnstltu'ii;,ões, que .. n,als · se 
dlstlnguirnm , na_ · campun-L1a •. Cllr.ig·,. 

'·da pelo Padre Per!ligio -Sampaio;: As• 
sis6e11te· ~cle::itastfoo da União 'dos 
llloçns Cat611<-Ôs. 

IJL•lSDOBllA HA A OlllE'l'OlllA 
G~lllAI, U,\ ,\fiRICUJ/l'llHA 

-l<'UKl'A L,t,:;/;A, t .\l'!Al:-'l{!!,S»J - U 
· J11ter~êi1(ôr ,Mell"él!é"s'·"l'nnei,1-~1-, ass,- · 
unu um. cl-ecr~th. extinguindo a. IJir~
·1._t}ria ·Geral· de· Ai1·lcul_tura· ·e- ,c1·i.nn(fO. 
~t,lr!·\i-êà l\lgar~· a üiretOna <1a·-~-r.-ro.t1tt· 
_ção Ve-gétal e; a Dirtto1;ia dà -Yrrmu-
~·;o }fri111al. · · .. 

.81:(t'G-RA,NDE DO $_U·L 
.:IIUO'l'ESTA. O· !!l~ULCATQ'-' DOS . 

nA;sÇARIOS 
· :~'IDLO'l.'AS, \AS.\1:-'RWSS> - Ú _.19111-
tlicat_u - tjos 13anc~.rjos. ri.oi' 1_ntér1nea .. 10 

,.<ie. ,ma Dlreloria. visitou o Bispo lJio
··<;.csano,_ e, - em nqme da 'c:JaSse, _npre-
1:iuntou ,cxprP.ssôPs: dP pesar e protes
t~ aute ·:w sltua~ão imposta~ a 8. õ. o 
Fapa., · p~los· ,úaz_istas. 
O l'JtESI01,;:\'1'foJ :0.,\0 IRA AO SUI, 

PoHTu ALgGRf~.- \.\::l,\.PR1;::;s, -
·Contraria mente' ao que· fõra tuiu11-

<·lado1 os clrc.ulos betn · informaoos 
ue·sta· Capita! adiuntam que o 1:-'re. 
st<le11te G•JtullO Vargas rião virá. R:o 
J~io · Grande, 11'a nróxima. eeinana~ 
inaui;urar ·a, Exposição de Urui;ua1a-
ria. , ., . , _ . · 
l'ERSO'iliA LI0,\01,;S. l'RHSEX'l'ES AS 

F'ESTAS. Dl'l. URUGUAIANA 
URllGl'.A_TANA. (ASAPH]:SS) . -· 

,\s festas· <lo ·ccntenario desta cidade 
contarão con, a. prcsóni;:a . dos sen 110-
r/Ss Inter1·e·ntor l•'ederal general· Va• 
lenliin, BP.rre1o, comandante d.\i O.a. 
lt. :r-.r., · minist1;os ·<la, Agrícultµra da 
Argentina. Uruguai e Po.ràguill. 

O embaixador -Bntlsta Luzardo, em-· 
1:raixador brasilétro no_ .Uruguai,. e· o 
~r; Rodrigues Alves, e111baixa.dor na 
Argentina, con1pa,rCcerâo · ig·.uiimento 
às . testa•· de· ·Uruguai11.I1a. 
O PROGRAMA DAS CO~lEltoRAl)õES "º CENTEN.AnI.o .DE UltUt.UÁIANA 

UfÜJGUAJAN A, (ASAk'ÚESS) ,- E 
o séguinte ó progra:tna oflclal, .org11111-
zo.do- pela.· Sociedade Agricola e Pas
toril ·e a. Comissão. Organizaclora da. 
VH l<]xposiçã.ó Estadual tle AgroCl!e

·cuària· e seus Produtos .Veri\·ados, <le 
a:cor<lO cnm o-vi'e!cito mu1ücipal dcst:i, 
c_ldad~: Dia i .,.. dedic_ado à r~cepqào 
(las atitor.ld:idee, e · ·con \~idados . es1)e. 
<dais. Banquete ao Ministro Apnlon!o 
Sales, - ._Dla~ 3 - Hasteamenlo _da 
bandeil·i:t ·, nac\011al às· 10 l1oras: e· 
Inauguração. da isx.iioslçâ.o das !{ea• 

· lizaçôes do E~tado J)laclonal e do M u• 
Setl AriU·t~azlsla, · orga~tizaclo pelá He. 

. pat·tiçllo Central de .Policia . ..- Ola 4 
Com inicio 'às 10 horas· _sei-ê. reali
z,tdo o leilã<>. ·t,. o meio dia serã. oté· 
-t·ecido un1 ·churr"asco às· altas autori
dades' ruralistas e convidados· .es\)é• 
cia:ls de' 1>aises sul àmericanôs . ..;. ·JJ,a 
r. · - éoÜthrnacão d·o leilão e, à noite, 
banquete aos l1ospedes- da .l!refeit111•,L · 
Dia 6 - li'esta · tiplca arg·entina e il 
noite elegante reunião dansánte. 

. }·la.veL'á · <1-uas solenes ponti-!lcois, a 
1>rimelra, Ílo dia 28 e ·a· •~t'(UniJ~ i,o 
dia 3L l~s~as ·pontificais àbí-irã.o e 
onccrrai·ão o Congresso. Â. · ora~ão · 
,;rai.ulatór)a .SóL'ã fo_ita . velo . llliÍpo' à~ 
Íl!aliaus, S. l~xda. 1) .. Joil.o da. Ma"ta. 
1-;:-H•t-:Rnlo "· i.m\'ICRl:0.0 .[)f). Mt~1.o 

,Dom José de Camá.r~o Bll.rros a.proveu 
os tstatutos disciplinares, À 25 de Agos- , 
tó de 1921. esta- nova Congregação, 

RBCl~'B, <ASAPH~SS) . ..:.> Noúc1a:. 
·se q ll\l .Doh1 Se.veri-no V ielfa, .. de Melo; 
Bispo·· de· Plaul, , (jlH). deverià vir ·a 
esta. ,ca1>ital, e cuja visita. há.via s1do 
111a\·c:i,di• Jl'\ra o· lltac 21,·.de Setembro· 
proximo pe~sado, a~lou Para· Oportu .. 
11idade remota,a sua· visita·. à capilar 
pernambucana, pór mútlvo - de mc,
lost!:i,. 1) "!=•relacto de 'l'erezina. saue• 
se, agora~ ·rof acometido da ·um~ .'coí1..; 
;;es~ào 1;u1monàr, tnsplraildo· 'liastan• 
te ··.cuidad~ o séu t:":stado;- da sa.'tide. · 

;!ncadernãçãõ de luxo? 
'..G:' '. 0-fieb:iá-s ':gráfübas 'do 

,,_; ,,\~~9;\}tt'JJ~lt!,i.S. -A'. 
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INUMERAS IGREJAS OESTRUI-· 
DAS EM NAPOlES 

Somenté, 18 lgre,jàs. estão i.ntacta! 
na cidade-de Napoles, que osteúta o 
1,umero de 49. Segundo o' ·«Corrie-

brasileiràfoi agreg11da à 1.l(e à,2:a Or
tlerÍs Fra.nél.scanM, ' . . . 

Desde a tu11t1açâo, as bençãos de Deuà 
e.abriram este ramo Fl'anc~cànó. de 
modo a favorecer ntulta.s fundaçõea· de 
casas, entre às quais, µodemos: contar: 
IÇSS: Berço· da, Congregàção em PirÚ 

. clcaba; 1904, Descalvado;, 1914, ·campi• 
na..s; i'919. Taubaté; 1922, sorocàba; 
1024; Ampato; 1925, Penapolls; · 1936, · 
São. Pedro, Grama e·. Mog!. Mlrim; 1938,
Iimcira 1940 São Paulo. 

O funda.dor. Fl-e! · .Li.UZ Maria San tia• 
' . gtÇmort•eu sa.ntl!.fu.entf;° na, Europa, em-, 

191Q. · Esta. çoh~egaç~c.. peqttellO _· exer
cito FranclscauQ .. do .. ~n',a,c,u!!ldo .. yCJfa
ção . de 'Ma.ria. dedlca·.re· aos ti:abai6os 
mais· dlfice!s· -da' :i.ssistcncla. .soc:it:· edu
cação. dá& crianças; á.s61stenêla- aos· en
fermos, :proteção aos pobres.· e . dci;a_m,- . 

_parados, cultura da juventude e. múl~a· 
\'ida. de oração. 

CA!IIPANHA. DE ORIENTAÇÃO DA 
LEITURA 

. Tie dei Ticino» ·de Lugano, foram os 
bombardeios aliados efetuados anted· . 
do armist.icio, a causà dessas doloro
sas de.struiçõcs. 

O periodico acrescentá, que a, fa. 
mosa cupula de Santa Cmce· Almú1·
cato foj da11i.fic1ula por "iiruà-.bouih::i 
c\e calibrn pequeno, que afrávessou a 
abollada, .partiu os. «vitraux~ e 
cavou uma cratera no corpo_ princi. 
pai da Igreja., O mau tempo t_em 
prejudicado· o serviço de 1·emotão 
dos eseomb1;0s. 

Conforme noticia.inos em nuineros an .. 
teriores, foi Inaugurada, 11.i uma quin
zena. pela. Juven.ude Feminina . Cátó~ 
lica, a campanh;t da Leitura. Grande 
tem sido o· tnte1·eue uespertatlv nas 
massas. quer quant,0 '. exposição· per-
111anente de Uvai.s. nu Paiaceie · São 
I'au)o, à rua Dr. ~uirlno .·n.0 951. quer 
no que· se refere às p9Jestras. de càda 

PEDREIRA 
Com prolongàdos · festejos prepa.ra.to

rios. realizaram-se, . em 26 de setembro, 
grandes solcni_dades em honra de Santa 
Ana,.· Pàdrceira. desta. prospera loca.11-
dacle, cujós destinos esplritua:s sé acliam 
entregues ao Revmo. Paclre J.osé Canô
nico, e cujos· destin0s _n1ater!als contam 
com ·a -sabia e aplaudida. direção do 

· Snr. Otavjo Rocha,. prefeito,· Dia 26 às 
7 horas, 'Ml.ssa com extràotdtnà.rlo nu• 
1\1ero de comimhões. A:! 10 h., Monse-

. nhor João Batista Lisboa, O._ D. Vigario. 
de Amparo, _celebrou a Santa · Missa, 
aconipanha,da a grande .orquestra. (de 
Ampa1·0). sob a. regencia. da. Srta.' He
lena dos Santos. As "17. h.: solene e oori• 
corrid1sslma. Procissão· com :mais de 14 
andores .. Tanto a.o Evangelho. como· à 
entrada da. Procissão. o Revmo, P!l(lre. 
José Nardim, 'V.ice Reitor do ·semtnario 
I:liocesano de Campinas. teceu, o· Pane• 
glrico da Padroeira. 1,0 nobre povo de 
Pedreir!I, os nossos_ para.bens'. 

~uarta Feira. no mesmo recinto. · 
Dia. 15 de Setembro, com a presença 

de s. Eltcia. Dom ·paulo de Tarso caro•. 
po.s, o Revmo. Padre Agr~Uo · R.ossi, cils-

AMPARO 
8 de Setembro, cita adiantada· ci• 

dade célebrou entustastlcamente as. fes• 
ttvldade., de sua Padroeira, Nossa se
nhora do Amparo. As novenas foram 
pregadas pelo Revmo. Cônego_ Pedro Go
mes, Paroco de Santa Generosa. nê Ca• 
pita-1. Numerosas foram· r.s cara.vanas -de 
romeiros vindo de todaa as Vizinhanças, 
que aflu>rám à.' c!d11de. A· Procissão foi 
urnà a.pÓteose· à ReÍiglâo. e uma· cabal 
demonstração· da piedade dos a!ilpa.re
nces. ·Ampare, é uma cidade '.de Igrejas, 
conventos; capelas e mstitutções ·de, oo
netlcenciàs. Ali se acham os- Fra.ncis• 

't"'nos,. as -O>rmm!can~.s. as Francisca• 
nas do . l!lg!to . .,as M;sstona.rla.s de JesUll' 
Crucit\câdo etc. l!lntre as oblils bei.eme_• 
rita.'!, o Hospital _ Ana .C!htra e o· Orfa
tiato _. da O!v!na·- Provldencta., Além de 
ser . um centro religioso.· é Amparo gra.n. 
de centro indústrial .e eotuíiant!no. con~ 
tançlo com Grupo. Escolares, GJ.iui{!lo do. 
Estado, Escola Profüsional. Escola Agri• 
cola,, etç. Devido . a sex o ltiÍ1erarlu de' . 
Serra Negra a Lindota. grande é o mo
vimento turlstlco. ia região. . . 

ho lado de -Amparo, acha-se o· éa.n-, 
tuario dó Bom Jesus de Monte Alegre, 
com g1•andes roma.rla.5. -

A l) VOGA D OS 
. Ur. Vicente Melilo llldicador· .. Profissional· 

Prac:> da ::,e. u • • _.o án<l,u •• >Sala U5 

Dr. l~linio Corrêa de Oliveira 
Kua l.,!ulntlno lloualuVI<, 1111 • ·a.o 

A uda r .... -:;~ia. 823 - ·1·e1. ~,n1~ 

' J o v;i a :1;f :o 'I e 1 1 e °' 
e 

J. N~ Cesar Lessa 
Ad1-·o~ndo• 

La.o. I\P Mlaerl,;:<_'rdh1., zs ~·, Sala 00., 

MEOICOS 
- . . . . 

D-t. Vicente de Pjlulo M,elilo 
· Vlhdcai dlédi••n - t·ul,~u·uloae 

flliloa s ' 
Utrrf,Ít do •san•Ulrlu _\Ili" Hn•<!n1e":. 

Cons. t tL ·l\la 'rooru. Jt - ti.o t.o'1al" 
Apart.o s:i - 'l'e1. _4~8601 · 

Rea.,' AT. AJI'~·- . IHM nca a.o u 
'ret. & 6829 

Dr. l•'ranl'isco l' •. Reirtiâo 
·Helmeister Dr. Bar-bosa d~ l,larros,: 

nua São Heutn. Uf. - · 1.0 andar '()lrurKta· - .... ,.~.11...,:,1" ..... nora• 
Sala a - 'l'e1. 1-16U - IS, &>A•t.o .Cou.1 u. · 11Seua't1vi' b'elJO. au~- u aod. 

. · -Consulh,1:· db UI le U • · d119 'lf àlÍ 
Dr. Carlos Moraes de Andrade :.u 1111 •• Sé!'> .. .,""' ~ .. & 10 1).111 &ora-.< 

,liua ~enl.,m•n CnoetAflt. n. ,,04Dd, · · ·1rrêdlo'H,iqu,.re1 · -·· . · 
Sala 3S ~ ·1:e1, 3.1_9:: ... ,·, • -.: Tei;·( f Zitf ~ tte~,1: ;,.:e111' l~Í_Z_68 , 

.l 
' 

Dr. Celestino Uoutroul 
. Res,l .. 1,go .. li,• Paulo, -~ - , i;e1•· Z•2622 

. Cons,: Hua ·, 4e. Abdl. na 
oaa a u • ttnraa. · 

· Dr._Camargo. Andrade 
--~ue._ç~- -.. ~ .!!iehllnraa_::.;~ ..... ~ ... ,~. 

. _ :•. , _ ·op_oir111;6H. .· _ , , . 
Da .l:lenetti,1en•1a · .,oj'I n11uê•a ·, é 4a 
: .. _ M1ti.;,ri,,ld•ilo O• ,UI.o 1'8.".lo. . 
cnna., t-lµa SenaduJ ~·e,,(I: o.o_. IH 

:l'el. 2·lP41--· l>aa li Ih 1R -nora, 
fl••·; .Rua,· Hdttet ,, .. t1aq-oa. 01 

. l'eL'J ~-4B8ll_ 

., o o o CATOLIOQ 

••v• ••• • . ' . ,· .. . ·-- . . . 

· .. • i, ~ q_-ro:~. •· -~JJ> ª 

UAIQS X 

Dr. J._ M. t:abelJo. t:ampos 
·,ua,n;o u.uuu,.,,.,111·1 6 

H~.d~o..;IH11,:niBll1le,ia' - --~••tilt'ÍI 
. · · ·ttudhi-ffl.a&;t.t·o• e Jtun_,1_1.'"llto 

Cnos., Kua 1\11<-rcoru, 10 11ui,11010 
· l-'11.St~or, • li.o ,snd.,. l'et.: 4-06U 
Hes., t.-tua ·ruo1 H' - 1·;,,1,1 0•4941 

liillo P11ulo · 

H O M 1:: ·o P A T I A 

Ur. ltezende 1"ilho 
Cnna.:· tL t:len .. 001 · ll'e110. 10&. 1.o 
andar - rei. 1- 1-usa11 - Oa1 11 

u U Ílor11e. · 
'Re1.1 Ann1i,a, t>r •. Arnal~o, lllf 

: ~ :t".el,i l•ZUI -

'. 23, :2i. e 25, 'àà 19' horas •. Trlduo com a 
benção ·.do as. Sacramento -e pregações 
por s. · E;xcl.à. o. La.tayete; . dia 26, às 
7 • hot:a,é, -Missa com d~ribUiçáo · dá, Sa
graclÁ -Comunhão, pelo Exmo. Bispo;. às 
l>,30 horas. · M~ Solene, Cfl~brada- pêlo 
Revmo; Frei FêUpe, coní ássl.sténcia Pon• 
tüical: · .à., · H horas, .belição das Ima~ . 
_geris · do _ Sagrado _ Cqra;;ão : de Jesus 
·nu enfermarias da -Santa Casa. ·e dM 
Imagem de .. São Jo.lii tió Sanatorio S_ão 
J.cisé, 'a-nexo. a. Sa.n"ta. Casa; 'às 1f·horas, 
procissão ,em· louvor . de São FrancLsco. 
Ao entrar foi __ celebrado· o "TE DEUM", 

L:_l .. N:. D :O: .1 A 
·. Ac .. 'pcquenma .vila -d~ Ltnéloia: yiveu 
diàs [cllze3 ê niovlmenta<'los na da.ta 'de 

_1.9: :a. 8 de· Se~mQt-0.-' com os: festejos 
dé sua excelsã Pa.lrooira. Nóssa · senho
ra._ ila.s •Br.otü. 0' programa. iraçido ·peJo 
Revm'O •. Pa.dre.,Pa.ulo :conçe!ção compo.r- . 
tava.. ca.da..cila, uma· romaria de lugar 
diferente Dia. 6, foi a vez. da romaria. 
das ' . . . 

TEP.J\IAS DE LlN.OQJA, -: Consti-
. tuiu espetaéulo. edificante· a \li~dade. dois 

romelrôà' .das tern11s; desfilando, prqces, 
s!onal:mente, pelas ruas e estradas, ao 
som daa .Ave Martas· e dos cantlcos re
ligiosos. àtrà.lp.do a curlOS1dade de to• 
dos ':os numerosos_ t,urllltàs daqueles· hOo 
teu; Nesta. , 1·omarla, e1 u111 _ só -coração 
e um~. 'só alma, entre as ·diterêni.ú co-
1·e.,. ,po$[ção _ sócia!· e. a.té . raças. .. 7 · ·Pelo 
que foi dado ver, b1'evemente, ·as· Ter
mas ,tEirão ParoqÍ'Jla à. - parte, · em .vista. 
do· seu constante desenvolvimento; já 
tendo ~ t?l!ns!er!do para a.li todos '. os 
poderes Civ_ls _da Vila. , 

A igrejinha. . das rermas. de . 1·ara be
leza. . arquitetonlca. en~rra uína;° vistosa 
cupola •nclmada. por uma.- artl.stlca es• 
ta.tua da. . Imaculada. Conceição, Elá. 
domina a antiga -localidade e os•- novos 
baJ.rrOs. - ·o grande Hotel e · a. placi
ria. azulaéla pelaS . proprtas agu~ rádio• 
ativas.· tudo_ recentemente tenn1nàdo, 
trarão para·· -Lindola, reais e l>eneflcM 
vantagens. <Entre· a. V_lla e as Termas 
há. j) kms,), 

11.A-~ rR_A 
lt~pira, com o ~u .. bem origina.~ Ja.r• 

Jim · Publico, dominado. por uma · monu• 
mental; Cruz ctas· Missões. tem por Pa• 
dr~tra. Nossa senhora··da 'E'enha. A 7 
de Setémbí .. , os ma.rtanos · organisaram 
wna. ~ desiu1µ\)rarire Procissão de .. Nossa 
Senhora. Aparecida. cajo , andor todo en• 
ga.lanado. ostentava. a. nossa linda ban• 
delra na.c!oria!. · . . 

-· 

ttaplra etn peso .ocorreu li. esta . de• 
monstração . de · -Fé e (le patriotismo; · 

·Após.a.bençã.o .dó SSmo., o· Revmo. Pe~ 
d1•e Vtgarlo leu" a •:ons~ração do Bra
sil à. s. Ai,arec!da. ·con.rorme a formÚla do 
sâudóso carc1êa:r Leme._ Em segu1c1a àos 
~ado.s · atos, . na. ~ai;a da Ma.triz, va ... 
1·1os numero., . féstivos . vieram. coroai tão 

··1mporta.nt~ inir.la.tiva mn,rlana. 
' ,:. / 

. . 

Amador Cintra· do 1•rado 
lllna•nbeltn 4hqultetn 

A rciuttetura, rellglne..; onlflclo1, r11&i• 
· lllnol1ta eoletlvaa · ~--

Rua Libero 13~<1a10, t&i ~ t:lão P~ulo, 

l>f.,N IlST°AS 

.' Ur. , (;~r(J~10 de C<JStro 
Pelo 11uraa ·o• º""'"'ªªº a. &-;.ea1 .. 
0111'.le de li arw11eli, e. Odoutu101i1a «e 
i:;a.o t>aulo . ...._..J.:lr.ur~UltY Uentlata dl .. 
vtom .. au •m 1111~ - ti._& ,1 .. nllata 40 
1,tc•u \;<>r,.çftn d• JHua - t1,e11H1all• 
<1 .. 0 .. , ~1,Yota. ,.,:o_ro .. a .. .-cuitea. nenta•. 

. t11.:1r~• _1tn11tnmtea,: • •!~ ~tf""t.11t2a uata
t.fllB - .Cnn,ultH "•• , b li • aa.1 
H .a. li ""'ª' ·- t!on11., K. utrettA. H 
.... a;e andar. ulu t•1A ·.. Rei.1 Alio 
Bar&• 4t ·!'lt'att,-~ 4H • ·llo ••111" 



. .,. 

Susoenso o Presidente da Cor-. ' . 

,, te de Apelação em Argel· 
ARGEL, 2 (ReutÚs) _;_ A .emissorà 

"Radio Fl·ance" anunciou esta. noite 
. '·, .. " 

Que o primeíru . presidente da. Corte de 
:ApelMão de . Argel, o fiSca.l . e o fiscal 
suplente ·do mesmo tribunal, foram sus
!l:]Cndidos ~mporariamente de suas ·run-
ções. . , , · 

Esta decisão fica.· sujeita. à confirma• 
tão do Comitê Francês de :Libertação 
:Na.cionaL · 

A .guerra. 
. . 

. . . ' 

ANO XVII São Paµlo, 3. de: Outubro de;1~43 . NUM •.. 582,· 

na 
· Os nazist.as . resistem - A 

râtlv.ôs dc»s nazistas para 
bàta lha do· Driiep·ér . Os 

o :inverno Cidades 

. , <;.;,,,:;-e_ . . ' . ' . . 
russos. cogs~lidtHri{'.,$~-~,.;:·p,osiçf e$' .,-·: · .Prépa-

LONDRES, ·2. {lleu·te· .. rs) . ~·.· A ba. .. talha 
);ela Russ!a. Branl!I., · que .se :trava. nu
):na frente de 320 _quilometres. de exten
i;ão, aproxima-se. d9 ponto culminante. 
Os russos conseguiram aprofundar ain
i:Ja mais as ·brechas. aberta.5 por,. seus três 
poderosiss!mos. a,taques . n&. direção das 
principais defesas da . ultima barreira 
alemã. antes d:i.' fronteira. russo-polone
csa; Ao mesmo teinpo teforços alemães 
chegaram para.. ·robustecer· a ilefesà .que 
Berlim chama. agorâ. '\linha ·da. patria". 
Após· atra.vssar o. rio ·aozh m outro 
iionto, as forças russas avançaram mais 
:.!5 quilometros na. <i!reção de Mogilov., 
base central da linha. defemlva alemã. 
capturando mais de· 300 aldeias, segun
clo anuncia. o comunicado . 1·usso desta 
iioite. · · • . 

Oomel, onde ·ha 4 dla.5 se .está luta.n· 
tJ.o. nos suburblos orienta.Is,. está amea
çada por 2 colunas .russa.s ·Que ·realizam 
movimentos convergentes·. e. que. hoje 
encul'taram em, '15 - qu!lometros a dis· 
taneia · que às. sepàra da ·:ctda(!e, . . . . 

Duncan .Hooper, do corpo de reda.to
tes d!!. ºReuters" em Moscou, catiogra-
fou dmendo: · · · • 

''Trava-·se . encamiçada.. bata.Ilia, na 

RENDAS 

rodovia principal de Moscou a Kriche:v, 
onde os alemã.es empregam canhões 
mont.ados · em grandes tratores e consi- · 
deraveis forças de infantaria. Esta ro• 
dovia passa quasi à metade da distancia 
enti-e Mogilov e Gome!. Qualquer avan
ço russo significaria um aumento ·, da 
ameaça de flanqueamento contra ambas 
as ciàades. AJJ reservas russas .que se· 
encaminham na.ra a frente encontram 
à beira das estradas grandes cartazes· 
com os seguintes dizeres: "sempre adian~ 
te, para oeste". Ma.is pará o sul, a ba~ 
talha do rio Dnieper. foi iniciada. numa 
frente de 640 quilometras. 

OS NAZISTAS RESISTEl\r 
MOSCOU, 2 (Reutcrs) - A resisten

cia. alemã na frente da Russia Branca 
solidificou-se repentinamente, Foram . 
reforçados todos os pontos ameaçados· 
dessa. area. como Gommel, Zholino, Mo
gilev, Orsha e Vitebsk. 

MOSCOU, 2 (Reuters) -· Reve1a-se 
que todas as divisões nazistas que de~. 
fendem a frente de 320 quilometros, 
que se estende na Russia Branca, re• · 
ceberam ordem para se manterem flr• . 
mes a todo custo. 

DO NORTE 
feitas à mão, Toalhinhas de rendas, cen
tros de mesa,. colchas, lencinhos, golas. 
Compléto sortimento e melhores preços 

S6 na· 

.1 

A casa· onêl, tudo é mais barato 

J,. C ,O E ·L ·H .O D A•\ F O N S E C A 
ROA DAS PALMEIRAS, 88 a 

Tel, 5-4070 - S. PAULO 
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capturadas.· ·-.: A.::··ç,p,~~t~r,ci~;. -,.de .. IVlos~ou". . . . 
COMENTARIOS. DO CAl'lTAO base: principal··dà.; ~ussla ,Brà,nca,,,'- está. .. l":ªJ~do d~. JO a: ,13 qunomet.ros, oca~,a-
. . SERTORIUS ~e. p.arad .. o d. as •.. forças .. · 1-"~. s . ._'. q .tie.· :--ontem.·· ·. 1·a\U ·n.1;i1s.-de'}OO l!)cal. ldad-es !labtta,, 

ZURICH, 2 (Reuters) ..,. O comen- 1 o~upa!am· J?ubi:çvna,. wr.; un,a çl,lsta.11:s.: das, ..... ._.. . .. . . . . . . . .. 
titrbta '.mll!tar alemão, Ludwig Sel,'torius, eia· n~ superior a' 113 qU!lometros • .-Ma.is· . Na. direção .. ·.d.e v,tebs~ · nossas .t1 o• 
declarou ,que o :rcvigoraniento da_' resis- ao norte os, ale!nães çontlnuain<só~ pa~ .çontinijara.m a éfo,1si,·,, e- <:aptu-
tencia alemã na frente orlenw otere- trei1do p;e!!São-· pas:.suas·.t~dei; .de .. col,1111,: rM:ai11: rnà1s; 20· 1ocaJldad-,s:' 1<i,1,1tt•.<;,.~. 
ce agora .maior incremento, ·"principal~ nica;çãi>,- cujas.· estràda.s ,fotàm corte,- im:iiu~lve a 'cl.dade de· t3·w>.zt1·'"'· : · 
menta llQ setor meridional. Onde· as . tro- das em resulti,-4.<>; ·de: .um; ·rapid<i- n\<>Vi• On fet11,: 001· todas lé~" ften t'és, í: ossi, s 
paa alemãs ·conseguiram exitos ddensi• menfu de ,flanco das JQrcas ·russas".' for~·as "(l<>slr1.1ira m ou· ·dnn if!c3.ran" w .. 
vos bem ccins!deraveis". QS .RUSSOS. -CQN,S9LJD;\.l\' ·"A,s · _, titnques·' inimig<>s·. e .i,b:it.,ritnl ·w 

A BATALHA no DNIEPER .. · SUA.S ,l'os1~6ES ," .; .... : avtõ~s alémães/a . 
MOSCOU, .2 (RÉuters)· - começou ?W~COU,;- .~. Jft,eute.rs),:_..-;7,,".1:1.~1;'1ª: . · A'l'J:V~.i>AD;i!;S .D,~ .:A\'L\ÇAO 

a batalha do.-Dnieper, numa frente .. de :K,µg, 0 .orrespoml!Jnte· ·d~ .R~ut~r~; :m- · RUSSA , . . . 
640: quilometros. Desde Kiev a. Zapo- for1ha .que '/n~ll,a.reà d!! can))õ~s .e~tao "l\IOSCO"!}, _2' (Reuteri)' .. - Ac emis•' 
rozhe, .milhares de canhões situados em troando;_.là.. e nof~e;· ·ati;-avez •d<I: D.nie~ sora. local anunciou: 'que a avíaçâo 
ambas as margens .'do .rio iniciaram~- per. .· . · ·.. : · ' .-; ..• ·: . . , . · . .. 1·ussa-: · litHnbarJ.<iou trens mi!ifarcs · 
derosoo duelos de ·artilharia.. enouanto Os exe'rcltQs ru!!sos êonÍ!ó,i<lam ,suai, . alen1[es/ nós eiittonclt,ntntos',.:fetro-. 
os bombardéadores russos martelaµi sem posições. pará a ·11a}a.lha, ílna.J,~1~ ·10.. vladoivde Vltebsk, r.ÍogU~v··o ·.1.lzlÚm-
cessar as posições. germanlcas,· na mar- da. a. ôXtens!Lo · .. ,Ia· ma!g.e~; d~_ .r10,; kºi · (esta ultln1a;- cldaci'l, na. (;rim.éa), 
gem oriental.. As portas .de Kiev e de A .JtF.:SISTENCIA.", ,\.Ll!lMA · · nà.: noite de ontem: Foram atingidos 
Dnieperpetrovsk, travam-se terríveis MOSCOU,· 2 .'.(R~i.\\~\'S~··-,: irriiéia~se conili_ofoa catTegados · ,de ... ri,,unlçáó : e 
batalh&ll, estando os alemães resistindo que tcr.rlv-eis bata.lhas · .. est~o. seno:lo equ1t,ainento belico tendo· si.do ubse.r• 
obstinadamente. A aviação russa atua trai.·a.rlas ·•às. portá.s· df!, ·:Kliiv,.ie .Dn·le." và.doB grandes .. lnc~ndlos - e ,·iolM1ias 
incessantementP. · contra a retaguarda· per))ctrovsk, ·onde .os alemães · re~1s~ · exiiloifões, .'l'àm bém ·. !oram. iita·ciiaos 
inimiga. nos seus )làstlões da lln):la do teni obstinàd.ainellte,O . . :· . . . . -ae,odl'omcis, .onde havia· grandes" ·enh• . 
Dnteper e contra M cidades de .cherkas- PREPA.RA.'l'IVO,s <~us·s:..,~1 · l'A.RA, o centrações ,<te,°:apar-elhos /ale1)'1il.es. n\u!- . 
sy,,a; meio caminho entre Kiev .e· Dnie~ . . ."INVJll_rt.NO·., · \·.. ... ,tos·q1.1als tlcaram' é)est.ruldos :ni ·',ta• 
pernetrovsk: . · ' ·.· · !IIOSCOIJ, :L-<Reut,er!!)· .;_,Ant1néta:.. n,t.icaclos. ·Num dós a-érodromos- ,·Isa.-

No .campo de · !;>atalha ,da ,Russla se que 0 tropa:i ·russas e!ltão·: s~ndo ati- · dos; uni g'r~nde deposito de. coir,6úss 
Branca, varrido .pefa.s chuvas, a resls-' vamerite treinadas· na,~ •zo~a~ oríd.e j:1. . th-ct t 111 at/nglclo. diretaiiie,.ti,; .i:iet• 
!~i~e~~ ª1?r,~~ ~ s~i~ld;~un!~f:g; começa a.•·cair · a."pr!mE1ilià,'neva.da do · xaram .de . reg1'essat dois 'dos ,,tvió<>S 

· que defendem essa frente ele· 320 · quilo~ 10 vúno, · ; ; · . . ·. ,: , . ,: . . . • iússós:. '·· :' · · · .. · .':. · · · ,. . : . 
metros. receberam ordem para· manter . '.J.'.rasa•se;··?-o·; ';lt,iê~."°.'.-d~;-,;de-1)1'e1>a.:---~-"'-l,Iô~l'.::tm;· _-2 (Retrters) ~ :fl:- ::i;v.1:1,;ao,. 
flr·!ilés ·11 todo· custo ,Cá defesa de nós· rativos, pa,ra. :ri.ue :,.a :,,tuál,··ofenstya ru.se\a :aíundou, no maT Balt1-::o;.·1to3e, · 
sa·patria.". ·Todos os pontos aniea.cádos russa possa ·-perslsttr·atrS:ve:,;.da esta~. ·. :,.o·oo,.:fonela,das. d6 nav-esà!.ãi,; ál.eÍila,' 
deSlla linha. fo1·am reforçados como Oom· 1:ão hiberna:!. · . · .. ·. , .... ·· .. ' · · e·stando. ,fücluíaos · enJre .• os .·nr•vi,:i~. 
mel, Zhol!no .. Mogilev, Orsha, Vitobsk · CIDAl)ES,'·CA.PT.11BfD,A1!". . . - afu1f<lidos, · d<;ls gi'ar.des ·.JietroleJros. 
e tamoem um entroncamento ferrQfia- IIIOSCOU, .. ·.2 t-~.µ(~rs): -:-'·As,;:tropas A: .'l'.RO,xuu'.. cu,"FfatExc1A :E!I' 
rjo nas proximidades de Minsk. os·ate- rutsas c~túrai-;rn1.a,~_..cld"ade.s -flll ~.,.. . _. . . MOSCOU • · .· ., . 
mães aproveitam <> periodo .· mais favo- rezlilo e . Cl)ê,!g<:>y,· · n_a:s .. dl.r~~ries·, ·<!e LONI:!11ES, · 2 · (Heuters) .~· t:onstl.· 
ravel •do ano. guarido as estradas. estão· !IIogllev ·e."Ylteb~k.:•resJ.>e.c.tlva:q-tel)te. ~. tufo fatc;, signUica:tlvo ·. a pu.bllcaç~ 
mais b:mndas ·.sob as chuvas do outono, anuncla0se ottclalm~te. ·, ·. ,• :. . . pelo: "Tlnre·s ··de um· a.rti"go dé fundo 
para lançar à ação suas téSt,rvas · de .ln• · COMV.NICAD~ ·-OÍJ'XC.IA-~ :,,:ALEM . .\O·, qÚc( tev~ :por ~ema .Um· IÍ,P.~Ío v'111,oroso 

. fantarla. e tanques. ·· Não se pode cal- · ZURI~,H, ·· 2· ,·Ütébt~rs) :;, . .;.,.·:_-Jll .:o, -~.es,. · .. en1 :·ta \<or· · da ·.unlã.o ,,ngtci-rn~k :,,01 te 
cular o efeito· que o novo , desenvolvi• gulnh> ·o comun!~do· ·de lioJll :do'.Altll : aiiiericàna, . em opos'içâo aós • 1,foju~a-· 
mento terá no progresso da. o{enstva Comándo Alemã.o:·, .. • .-· "_:-,· ._' . · .. ,: : · dõs ·âcord~ 'd·o ·simples a:ila1i.ç!ls. ~i,-
russa. Dll qualquer forma os ale- . Ka frente :·do ... Kuba~,, t1ossas.; tr~pa_,: . gto.;.it'or:~e~amerlcâna· ou anglo•rtissa. 
mães estão fazendo um. grande esforço .repellranl nulll~r~sôfe·PJde~oso:â,ti.ta.~ J!J, çom· sáttsfac;ilo ~ue se, ené~r[ 11à 
para. salvar aqueles bastiões que defen- . ques lnlmlgc>s ... _As tf,?Pª~· ht,11;)11i"'!,S .que ca'P).t~I , ln.~le,sa .. a· evcn:tuali<lad.~ d<i: 
dem a Russ!a Branca. e a extensa. area tentara,tll ·.desem'ba.ré\ar: tlese eeto~ :to:- pres1>nc;a,·de .ml.nistros· d.e Exte~,M <la. 
de·. terrltorlos ma.Is distantes, ocupados ram· ~!Smriletáin,il)·t~, aht<'t11:Hii,dil.ii'.>. :·/ in·g\,-t.errâ; dos .iDstádos,,U<1idos·: e' .da: 
pe~~q;~;%ãe~.~- a situa. ção. permanece E!n:lià.t'!,lha J~ayaq.a n.il-· r:~s-lã:o'. su: Russi"i,, em LÓn,;Jres, . . . ·.· - . , 

. d d.este q.e· Zaporo~he, às' forna.il- a.lem~s.. ..Assell;ura•se .· que a· transferenela 
crltt.ca.. para. OS alemãês; que têm e su• .lograram· :obter: :.ºÓl'U'. ··. le_.· to .. ex!to::· !'.°.º'. de.s# re.· .imlà.o p°:.,."ra.·~a~~ cap .. ita\, ·,iu.' ii.11-pomr ··uma. luta muito dura ein todos · • 1 d d t t · · · . rnn_1 .ent .. o · .anu 8: alí''.'to a_l': :.1is .· e;i; '.1.~ ... do 1!11, ·achàva prlmelra,m~i"" convo,. 
osN:to~abaldes .orientais de qommc! tivas IJ\lffil.gas.'vl~a,Jld<) ró~p"iu' 1Ul.l,JÓA•. cá.da pa.1•a Mi"J:-i~·i,u, foi lrioiív,tu:i ii"~;o 
des~nv'olve<se uma. batalha com alter- sas .lrnhas., t>o~:.meil!·:.de· a.taqi,es:,·di!!• .desejo 4-o ae~,·oJú,ri, · d.-, l~"~a<in. c!b8 · 
n~tiva.,;: oferecendo os alemães··· umà .senc~1e;,;<;lo'.s co~. ~ode~osas,;~o1r1,as. "<!:e. Esta.jlos Uriidqs, ú. l:órt!l;il hu11;, l'Je 
resistencia ·muito forte .. Outras Jo~ças taiiqacs .. 8 . l~li!,tlta.r!,a,::9.:__.t11t.ml~_;so~ ass(~tl,l?, ,e·· a.· t111po-5sib1ll-J:-.,1-:1 · p·a- · 
russas que cruza.r.am o rlo •Sozh estert• fre~ ·-p~.!;i;dJ~,lm_a .. s ... '~J-,!'1as .... ;.J,!u!í.:,;:l~O-. -JJS:,i', <).ee),ua:_Vifg,,:íi: até a <':LPH;,,l}JJS~ 
derâm · um movimento de ·flanco ao. nor- tanques russos· .q1.1e·· ·partt~tp·i;,r.l!-m :,do sa, já. no CÍ)m~co do, mv,,rno, .. rii c.oij • 

. te e ao· sul da cidade. O rio foi 111ais atáque-, . nad,a ménc:>~:· de ··~•.0 · t 0.J'.al_ll . ,. sé.q11e\1<;fa· de· Se"l! est.i.do .. ,1e: ,._,_uif,;· :e 
uma vez cruzado ao norte e os ·russos destriildós., ·. ·,· ··. ': .. '/ :· ·,, ·:.:: · ~· ·,,, ... ·da,·.1da.de.''.l'arec;, iiuê ·11.,0· sa, c•fr,.si(le 
9.brem r.<tminho pará; Mogllev,,pri>cul;"an- • :.No ll:ledll) .lilIJtt\B~r()l:?gf!d. ~: V! e~;,'·:· ·ra ÚmiÍ.-· àe~ón~tração ·d~: µ.ré"Stli;io 
do cobrir a. ultinia extensão de 40 qui- ta. ba.talh.a para. lilg1a.r··uma e,a.1>e ··. lie · 'o''.tâto .de·.a:. ·reunião realizar,.s<; ·11esfa 
lom:etros que os separa dl\qUela cidade.. po~t~ _ ~~tabE>le~)4.~ )\~l~·,}li,t,~ml?<!•j.\·, , ., . <;a.r,ltaL .i>i.i. e,~ q.\la.lquer~ \las: º'\trªª 

· Orsha. entroncamento· ferrovial'io .e .Bm yarlos seto.res Aa~ fr,ffit"" con•. duas. ·.Ais preocuJHIJÕe.s sao de vrdem 
trai e nort~; ÓS ata.quel(~óvietjClls; ~O• mu}to)nals .elevada. . . 

A situação na 1 t a·.1 ia .. '• .. - ., .. ,. 

. ram repeUdos· ·.com ; ·p'e'ta.~as:··,Peraa, 'N;, .momento· ~orein· rel~a ce'rro· oil- · 
.p.,.~a º.~- atacaIJt.es,:· .,,,'. :>·.- ·J:.c.·. -• .. : :,, -níl$mo,•:que' n'ão .resulta da··.,iNuiiii-

A "Lurt-wa:tfe'' 'cbm·,numero .eoncep- · ·. · ... ·. ·· . . .. · . · . ·;;:: . ·, 
trado 'de botllo'a.tdeadôr'e:s. il,11 :meí'gú-' ta!'.CIII:, de lF ~1110 LO!ld.res E'S(}óllJl•,a 
lh~ ê 'coiri<torniár<õe ·. de' a,f!õ.is,·dê,:ba- Pa.ra a, $ede ·das.· co11ve1:sacões, ··,pa-
. •. ·: • ; ; "f .,._,.~ · ~ · ,.·. ··" i · ;,.b· à.ta;. ,foee:;ru>e~;rer·<l.,1,·:im{>ref!sàO qe. llar.m<>.•. 

· ta,ha lnt,er~e, •. u .. ~(lcall~en.t~ .. n~s ... , .: nla ·e aonvergencla de vlsrns que es~lil 

A·queda;de ·Napoles.- Declarações de Roosevelt - ·Çc,nfli-
. lha.s t~ava1a.s ~ ·!3ulJe~~, de,:z!L~~ror~ ·es"c'oilia. ·tradp:ziu:.: i.>~ade · ~i~ra ·q~o 
• .no .ll~~lo,.Dn.\eJ1.er •. < · ·• ·- " .. ·. · ·• pq,re·qi, oxelu.lda · a. hlm1t,1lse · .,:,1~ . que 

}Jm su~marln? .ale!lll0 .. ,af~nd011, \im .qua1q11er · a11ordo tlc:ara: con111érona<10·, 
llll-Yf~ ·~fil. ! _Jnll,_ion~Jadll,II .. ~e. ,M.a;p, .. ,(\;,~• ,•. ·. d''·l).~i'ta!li . óÔi)E/ld$1'!!;QÕeB ,dc1 · .ordem pU• to italô-gêriniJniço em Milão Os al~mies· impõep, ~!~ ·· Wi~· ;ren~~· ~~r!dÍÓJi~l 'd~;;Úàti:â/fq ... ; f?<'iti~nt~' nll'Hf~F/ ',- ~ I• "· .. :· '' .·· • 

· idioma , aos Jtalianos - Prossegua o avanço · dos a·liâdos. i,·a'1úe. ·'ô. 'dia . de• ·êinfoni, ·,\reglstfõu?ie ..-.f"~~ ll'l .lM~!/1\~.r .. qlle I> · 'I lm~;t" 11.ªº 
· i·· ···.d. "t '··. ,(,• · ·. · i: ·.· · · .,;.~1· JJ' alu4A- -Blil ~$li 1J:rU60 '?o um .\>:>~tulad'> 

moa . uta.,. .gna . t:Ill~ll.t ... ?•, '!,O ·f, h .. 9 , :<ts&enclá;!• j!, jn(j.lspensavel • 1J, tmnqÚle 
LONPftES, 2 <Do eomentarlsfa mi

litar da "Reuters "> .,-. Apes~r do cui
dado com quê os alem~es levaram a 
-cabo a dest1•ulc;;ão: dos diques, mo.Jl)es 
e armazéns de Napoles,. é !mposslvel 
que tenham tornado seu .magnifico 
porto inútil .para a. navega.cão. all!i-da. 
;par eonsegulnte: é de s~ esperar qqe H 

captura da cidade. concorra• para ·we
lhorar c.onsideravelmel).te os·· proble
mas de aprovislonalllênto e dé refor
ços para o v, mxei:ctto. ·.. . . 

. Ainda não se pode saber onde. se .Clr
,na.rão aa tropas .do ·m.a.recha.1 l{eas~l
ring, para tentar deter o•avanc;;o ·da8 
torças norte-amer!canas. . . • 

-;: posslvel que a nova. linha. seja 
jastabeleolda. no rio Volturn~, que 
pa,,,sa · a &Z ·quUom<:.tros ·ª? norte de 
:Na.potes, mas e· ·multo· pouco provav .. 1 
que os a.lemàeS . estejam dispostos a 
fazer um obstinado ·!inca. pé em posi
ção · sltÚada · fào ao sul. , 

O ma.Is provava! é ,JUe Kesselrlng 
resolva travar ·ações,ta.tlcas para re
tardar · o avanco aliado, do. mesmo 
modo que· tez em· l:ialer110. conquanto 
a opórtimldadf.l . lhe aeJa. ai,;ora menos 
ta.voravel. · 

C01'll,;:N'l'A.ltlOS DO·. Pt\ESlDEN'l'E 
•. tlOO~l,;VEL'l' 

WASlilNU'.L'V~, •~ 1.1:t<>utera·) - Em 
~ua conterérni:la com,·.,_• Imprensa, o 
presidente Roosevelt mostrou~se ce
tieo quando a.s informações de que os 
alemães poderiam· firmar-sé na Unha 
de .i-:oma, agora uue .Napoles 101 
ocupa.da, . 
· ·"Creio. - acrescentou o .p.resldente 
_ quo nem sequer o general lllisenho0 

wer ,aabe . onde "" ·alemães voltarâ<, a 
tlrmar-se". ·. . . . 

tranilo Inteiramente hostl<i a qualquer 
oola bora.1:ão com os alemães e· com o 
govei;bo de Mussollnl. · 

zufl!'.1cH. 2 (Reuters) - Foram fe
chados os consulados Italianos na 
b'ran<;a. A medida deixa, assim, des
protegidos em terrltorlo francês cer
ca de 800 l ta li anos. 

A LINGUA ALEUÃ lMPOST& 
AOS l'J'ALlANOS 

LONDRE8. 2 (Reuters) - Segundo 
t'evela a emissora do Cairo, as auto
ridades nazistas de ocupação na lta· 
lia ordenaram . que o Idioma alemão 
deverà ser considerado como a unlca 
lingua oficial em todas as partes da 
península. 
OS NAZISl'AS UESCULPA.!11 A. (l,UE• 

UA UE NAPOLES 
ZURlCH, 2 (lteuters) - Dando de

talhes sobre n evacuação de Napoles, 
a agencia noticJosa alemã ·declarou 
que ''du ranto a.s ultimas semanas· to. 
dos os material~ cio lmportancla ml
Utar tinham sl<lo retirados··da cléJa,1e· 
e todas a.s Instalações portual'.las. fo• 
ram destru1àas,,. 

Acrescenta a agencia que a.· cldade 
sorreu terrivelmente em consequeÓcla. · 
dos bombardeios allados e que llalr~ 
ros inteiros ficaram· arraz_ados. 
OS ALlAUUS l'ltOlóSEGUi,;M (;OU. A 

SUA 01<'1':NSJVA 

rodovia prlnclpál e somente 32 i.iuí 0 V~s~~~o •. ()s ;ata<1,ue~. ifa.s ll)r\l~ :,_.llll; ' {fl!!t41;'.!!it '.,[J)tifop,~' 0~11ehrál:,;.11mii.,a 
lometros a.o sul de Benevento, · pont:o cla_da~_.~r!~a~lca~ f~r.i.~ • 8r4!1ld?ri<ft ·-f.~·-tf!tf/P1.·~ll!l·;\í~~I' sileq<lW ·d<>)>r~$· 
cha~e oriental .de 11ovas . poslc;;ões de qµ~t s::ZJit~Í'~àn~'o( _'.à;,l"J.tittwiité'Ó! •. Jlf;lQf/'! .. _.f>l'.JM '.f.lm!l;i..• ·~l>''.111r,;u;ái> ~o 
deresa. · . . . • . .. • .. · ... h ... ,1 ,:, . ·· .•·.,.,. , .. ,b, · ''-'às .J&,tl! 4\!l:···JJr!'lt~nihr .o. i;:•·\\?rM> ·P.r1ta· 

Napoles, onde as trópas do general 11,tin~iµ. ~m! e. r~ ·9.?~,, .8.~·'t ô}Wtá.! . nl11.' ··rf)Str<l~!fi,t :suas .con·ve~sá,ções !!,OS 
ciark penetraram na manhã, de ontem, . d?ls .n31vios. de itue.l'.~11:· IJf!tfll. Ir-,'.· ·b·â;. · f!Pt1.tos. ·. ql!e . tnl ,···:·."-""''" v1sceia.!ll)">l· 
ê··a primeira grande cidade eµropetá.• · mflca.n.dO•OS.• .. Q~ 9~jl!l,S dll, ~.~.1~~~ .li!; ·. .te. ,i!,_-,oµtros;pa.ises e ""·· lngli.tez-rit, :r.o 
·captura.da pelos aliados. A ,cidade· só.- · l~i am, três. ·itV'.ioe.s,, ln.ll'!,l}go,~-::. -. · · · ·, .. ;nfoniento · Cedi:> ··ou ta,,de ,1>,><''Hn; ·$ora. 
freu -grandes estragos,. causados 1)elos . No" dec-orrer dOl! ata.Jt1;t~.,a,r,~~~ 1:~ ~n~<í,iJisarÍo- ,ch~l)1ar á Fl'.~n.;_i,,·'ii; .. seils 
alemães, porem · os tecillcos- àlfa.drJS mlgos, . d~.$en.cadea,d_q;; .. n9.- ai~. , ·. · , · · -dl;,ous§lies; · e,quanto ·.mais ·cedo, . me• 
ém reparações a.creditam que o porto Setembt:o .st~tlmo,' H._,/1,"'.iões. ln\rnigos . .iJ:(or; ;-~:·. i>t9Ólso a.dotar. uma J)OlLtlca 
·pode.voltar a ser usado e1n qúestão de ·for!'m ·,abatid~s' .\ l!Ob,~--·il', Al~m,a.IJJ\' · · que: e'vftâ. ·ósi erros da Santa AliaÍica 
. dias. . . . . . . . ocl.dental, e :.s9'1ir~: º/1: 1.1st1:;1itf>S:. IM~- :&,os; ,d'e ··ctenebra. • 

. Enqvanto o ·v Exercito avança tr.l- 1'.aneos · da,· ·.Ffoland.a., .. a.;c~espelt~.,. ,q.as · ·· · .. · · · 
unfa.lmente pela costa oclden.tal · ita• condições·. atn1osÚ°rlcas .dêsfavot.li.Yet~. 
Hana., as. forcas do. genéral Montgo~ . A :LÍ.,ftwa'!re ·" ·iâ;'i Tlfa.r.i"ní,~,:i!,,;.lft9ill, 
mery, no· litoral do Adrlatlco, · estão afundá.rii!l1, duraitte o."njês· de.;i,;t.tem-
faiendo bons· progressos. Infornia<se bro; utn .. cpuraçí,,do'; 3 ·i,epi2:k,~ot~~;· ,~o 
que O :vrn. Exercito passou Manfre- ·destrolerlS,:"., 3. torpe,dj!lros; ... 3.,.1a~}'has 

l donla, em seu avanço aó norte. . torpeq.é,ln,is,'. ~Jn~· ~u~inà:rlno,·fdl"i;,er~os 

.:coNF ÉRENÓIA DO . COMSUL 
.-CtffLENO NO CANADA' ._. 

Napoles · foi liberta.da :à(Js alem. ii'.cs submarinos;• de," "\J.olso, ,.dp\s. :caça,~Ill!• 
· nas, dcils ,bar.b"ps" '.·ip"11,triJlhit'"s . .-.·e. vJi;ite ·· , · · ' ·· . · · 

quando tanques e carros .hllndados ,. d ···"-.... . . ....,, ·· .1 • . .:11 .. roNTREA.L,· .'l . .te.uters) '-.· E.m · .. ·en·~ · · · · · barcaças, .ue e$e .. ..,arq11.e .. ~ oram, a n , , 
allados entrai"am nas ·praças destro- d\l. da.n!ilé.adoii.:;iím '.coür-'Íi'ço.Uc;/istéi-u-· .fr-evlstà; - coi,:,. uin' representante ,do 
çadas •. O golpe mortal.·sobre a. ·resiS• · · ·· 'l · · '· · · · ·- · ·4 1 ·· ."-,,,u. r. e. ª .. u. !n.te .. rriaci.on .. a.1 ·ao· Tra.balh. o", · zà..do.re.liill:l .destró.le .. r.s •... :um_ '.t?rpe e.ro, ,---tencia aleinã ali foi um cast!i;o ·qpris• 8 lanc'lll's-torpedelra$;· .lo c.b'l,r:cos .~e o· ,ministro . das · Rela,iões Exteriores 
slmo 'a. que foram submetidas a• po- dcsémbarq. u~ .... e.,,·m. _.~is .. ,.ó··.'º.u.frp··,.s:.:b,,i:c··.º··s do Ctri_le, sr. Fernaildezi declan>U :9ue 
sições · germanicas, por ,· investidas d . . n: plano;:·pára: a troca·; ·de · prQt&ssore• 
àllada·s à.tacando desde a .costa,. 8 gueri:a..,_. · ' •· ·.' ·. '. · · .. , ·. ···· ·' ·· · ··' ':,.. 'e. · de: e.stu·dantes : entre o Chi'le · e o . Além ·.disso; ·. ~5 .. :n.àsvl_(j!9: .merc\1-Nes . . . . 

Napoles constituiu, desde o primei- num· tola~ '.·de .. SlM0Q .:toiJélà4il:s. e .um . Canâ.11:i,, . "foi,.· fàyoravelmente. acoJnt~ 
r.o niomento, o objetivo· .Prlmorclial nav.lo . tran·si>ort,, .. il:,,;vefa·'.fóra:in, v·os• do· ·~m : Ottawa; .. onde .se .espera · que 
do v: Exercito. Considerações de alta tos·''ái plq_ti"é. :e: 133 °*tt''°~·:-i:,àvJq/!J_;-num ., ,esse ·Plano· seja. anwllaàl> dentro . em 
estrategla determinaram a captura total· ctê )190.'0QO .'foi,êlii.iíis,.' l9r?in")1a_. br'ev-e",· · . '. . · 
desta grande metropole da· [talia · me- nl!icados':._.: o~·"da~o.if .<i'iu}.!3:dQ~,··a: ;"nu- , Q.,'ch·ancel~r cl11fono· afirmou· .q·u·e.,as 
rldiona.l, ·com seus. cais e. seus . meios meroaoâ . º.utros · :na.vios de· $iletra 8 froÍ,,'\s· •culturais cdeverâ:o \nélulr tam-
de comun!cacão. Á batalha pel,a posse mercànté!l .fÓrani ·tã.tS sév.eros. tlne a bcm;.a. trora·de Uvro's e de filmes; que 
de Nápoles, especialmente na ala' nian- destl'U"l{)ãO de .a!guris':.(l~ss'cs· navios" qe- . Cl)lltribuirão para .. réforcar'·' os'· ·1a()OS 
tida pelas tropas brltanlcas, foi tão vá sêr ·cons:ldc)ráda:i:~rtii!;, ·, . . r ·:·. ([Ue'Úriom·,o.CJÜ!e ao t:11,nadá, não:'.so-
dura éonio qualquer outra anterior'na ·. · co1ttuiHCAQO. OJ.'lVJÀL rtus.so . m:e11te ·-c1úrante ·a· guerra,· màs tam~ 
'At1;lca. cáusou ba.lxas aos milhares, . . ·ll!oscou, ·. Íl". :: U~éii.t.ers}. ·~· ·,~)' A'ltO· 'bem .d.ep.óis, e a·crosoentou. qúe ·.o :tra~ 
porem nã.o ,ás dezenas de mUhàrés, Comando Russ<{.d:lvúlgou;·.uin•·comurii• tàdo co·mer.clar'..conclu!do e:.'l Ottawa 
como a'.flrmaram OS a)eilJ.ãBS. 0 porto, . ca.llo'' j.n{orroiindQ': o· éegu!ri°te; .: :.:·· ·: .-:·, . . Cptn .O. f.o ministro Canadense, ·,sr. 
que a esta hora se .encontra. em poder "As· nossas ·tQrcaé·· 'que ,:ol:ieram.' na :'.Maokeilzle King, . facl-litarã a. com-
dos allados. pode servir para navios dire"ç;o. de·. fofogü.é'.v .. cqntt,nu,a.r.a,in,. a ·p'1'<;ie1isãó .mutua ent.re .o Óille . e o 

.. ' 

• 

.. ' 

.NOiVO·.s· 

TEmtJOS .oEtORAIIVOS·i 
· Reêebidàs> ultimamente, da Inglaterra. :-.~. 
· '.dJs': Estâd6s' . ·Uitidôs · estàmos . mostrando· 

i11teressànfês. · ·11óv.idâdes em 
' . . \_ ... 

Sanclêrlin~,: :·:-7".' -·Pa<lfonagem 
belissimo · e}eitó~. ·. 

variada de 

, cftj~_nes-'',dê.··:âlgo~ão · Bonitas· 
. gert·s multiêôres- estampadas~' .. 

rama ... , 

Cretones. '.ele;: línho· ·- Finissii110,· artigo-··.,· 
·<& fabricação -Íqgtesa, desenhós . vistt>SOS· .::, 
,e decorativo~. . .. 

· · Ré~s ~~:.>M'ãa-quisettes - Matarás: 
. '.Secção 'de Tapeçaria ·. . 2.ª. sôbreloiá. 

CASI, INGLO ·~ __ ,,,~RISltEIRA 
Suct?ssora: ··de' • ·MAPPIN ~TORES 

. ' Y. 

·•-· ,, 

" 

A GUERRA-:N@f ltREMO ORIENTE 
' • .• • , ,,,'' ,,,, .· • •' • '- ., ' e'. > 

NOV.1\-~DELIQ:, C~utérii;,.... AvJões. ES'l!lJDOS PARAO ABA°STECJ.MENTO 
"J3eaufighters"; da R,.:A;;: F.;;,, deiMtii• .... DO EXERCl'fO DA. INDlA' '.· ·. 
ram ou. daniflca.r&m sevétã.menti fül/!o, ·. · ::Nt!>iVA OELHl,, 2 (Rcuters) .,- ""Afim 
comcit,lvas é ·:200 vai;~. j~Q;"tn.ês;.d~.~- .. ile.,.estú~r a: orga.riização dos al)astecl
teinbro,. na· zona. dà. .B:~nta; ,Qcui:1ada. : . ·mentos · dv ;Exercito ,da India, chegou a. 
peleis· jaPone.ses.. Taltl~m --~anj, · ·Nova ·Delhl· uma;.comissão .do:Minlsté
ou d .!ficaram mais· cie' · ·~o • • ~ii:Ja:des . tio da. .Gue,ra. . Chinês, . compj)sta. ~~ : quà• 

·fluviais e 4"0 barca.çás e··aoo ."s11,mi:Joon:'';' t tr0.oflcia.is. ·· 
. . . OFENSIVA CHINESA . " ,. 

CHUNGKINO. (R,éu.ters) - o· co~ ... · "=='======;:=============== 
munlcadQ;Chlnês"destà. noite revela. que li· · d. b · .b· d···1n~ 
as ti-ol)M de Chiang-Ka.i•Shek estão rfOgressos • OS '. Qffl ar e V1l 
dan,do · com)late. aos .· japoUe$eS que as · . 
atacam ·ent3 ((llfe?'éhtes.póntos.:em Ché• . a~ .··A·1·em·· ann· a .. 
kiang ocidental, Xiangsu · meridional· .e 

· Allhwa(merfüi()ita.l: • As ·unidad!l,5· nipo
n!cas receberam lnpoita.ntes. retorças de 

: zonas . !medh\tas, . itntes · ·de iniciar '$€$ · 
avanços travando-se :encá.rniçS:àa lúta:• 

' BOMBABDElO·JAPONf:S-.,.•-:. :·· 
SIDNEY. 2. XReuters> ·· .:.. · A émissi>ta. · 

de. Toqµto· .à:nuneiã. .que a. base ,norte• · 
americana. de Sinfeng; nc sul de. ~ins• 
sl,. foi atá.cada.. ontem. por caças··.e·b<im-.. 
bardta.dofys . japoneses.. Actesaentoti. · a 
einwmra. que. ta.ml:íéin Lugoa:. situa.da· a 
sudoeste de·, Sii!t.,;,'li, foi atacadà . por 

. outra. ··r:Jl'qlá,ção:. nitiónlca.. . . - . . 

. . .·. 1. . . , .• 

.. HomenageadO··,o::Cons,1.àrgen;.· 
· uno,potlàva1 :.· ·· ·. · · 

· BEfyNA, 2, (Reú~r~) . ,;_. o· :Sr, Pieri-e 
Lava! ofereceu- um ,jantar. ao. emba.ixa.• 
dor da.. Argenthia. em .Vichi, sr •. Ricardo 
Oliveira., o ,qual. sei-4. boje· homenageado 
por. Peta·!ri· ; -,ue .. 11).ê lf!l .. pcir. à-a,,.Grã~Cruz 
da. Legião. de· i,:onra ..... ,lnf~rni:a· ~' des• 
pacho de Vicb.i •. · 

Q •. G. ALIADO. NO NOg!l'E ·J:>A 
AFRICA, 11 . f.Reuters).' .- ''.Pela t>rlm°e}• 
ra sez, .: bo111bard~iidol'.ell . peiía..do,s .d~ 
.no~oeste da Áfrlça. fóram b"l)Í)làrilear-" 
objetivos na AleÍllanha . ,rnerldlo.nae~ 
- Informá o ooinentarlstà ela .c.- .. s. $ •• 
citando ·u,n éoni1mlcadó ··a.aa.d·o:· ' ,. ' 
.. · Nesses reides, . as. "li'ortaleza's; .toa' •. 
·doras!'· bomba rd.ea.ram obj_eúvos\ ,,;. 
aréà. de Munlcr, realizando uina· . .-via~ 
gem · de .t.500. milhas,. A!):,.mes.,rno t.er4• 
i>o, "Llboratõrs.:;-,. uo.rt~0 a.mer,lcanós 
bombardearam· objetlvoa· em .Wlenlir 
Nêústàrdt. · · 

Não confirmada a nomea·ção'ide 
Marshall 'para.· o comando· 

- supremo 
W ASHINGTO.N, 2 ,(Reuters) ;_ .ó 

préslden:te· Roo8"velt nitn•·:éc,nf!r111oti a 
noticia de· que o· general Marsha.!l•~s~ WAStilNGTON, 2. (Reuters) - J,'a• 

lando a.os jornalistas, o !,)residente 
. noosev,elt confirmou que '·os alemães 

ocupam· de Cato !toma·_.-,·. IJU'!. ·o .. Vati
cano e'3tá v1rtua1men.te !)arcado, . es
tando as tropas germanlcas · em tor
:no das colunas .de. 11ão t'edro •. 

Q. G. ALIADO NA Al!'RICA · DO 
NO!::TE, 2 (Reuters) - Os soldados 
do V ~ercito,. que a.vancam' para o 
norte, em direcâo á linha de defesa de 
Volturno, tem seu pensamento .posto 
em··t{oma. A capital Italiana se encon
tra a 83 quilometras de distancia, PO• 
rem o avanco allado Jlào sera. um 
passeio militar. O Li:"erclto do gene
ral Clarl< está a tacando !,)ara o nor
te, eom dois poderas-os movimentos 
sincronizados. As pontas -de lahÇa: da 
forQa que capturou Napoles estão 
avançando por estradas ·ae ·rodag·em 
pata Aversa e t:apua. A ala direita 
do exercito do general Clark amea
ça os alemães com fncursõe~ . pelas 
montanhas, desde Avelino, a leste de 
Napoles. 

de tonelàgem m·axtma e confi.,..se · deseuví>lv.er• ""sn1>,·,•·o:fenslvâ· · e ·,_a,,·a~çà•. ·Canadá · ·' 
que em .breve. navios com um desloca- · raro de ,10 ,:9;- 20. c,tÚ.llcime~.ro.sé,:ci-µ:oa.pdo ' · Eill: • 'seguida o· sr;.· Fernandez ... <le• 
mento total de milhares de toneladas O rio ·sosh:e .çapiur11~dó'.a'.·_ctda~!)--de ,clai'óu ,o s.çgúlnte: · 
poderão de novo usar este porto. C.orn Chi3rlgov' 8 . mais.· s•.o ·: loeallda.dra has .,: . uo'; est-or~o de gµerra .. d.o: Can.a<J~ 

: , Oo!s mârlnhetros alemães to-
. ·tA 'escolhido, para co.mandanJe, supré• 

mo das forças a.lla.dâs Inglesas ·e nor• 
te-americanas; Disse ,; presldénte· que 
O'· importante as.sunt<> QãQ ·est'ã .9.)ridÍI," 
·resolvido e que; ·ness,i"s condlçõeii,: né•.:. 
nhum; .comentaria podér!a: ,fazer \a 

Alrida · que não· . tenha· dito Que o 
santo l'adre se .,t,colltra ::iolJ· eatado éle 
sitio, o presldent .. Crl.ZO)I · ser .. claro que 
0 .Papa não pode g~zar de· llJ~erdad e; 
com as tropas inimts-as. examinando 
todas as pessoas·que .entram' ou sae111 
ao Vaticano. · . . . 

WASHI.Nll'.CON, 2 • (Reuters) - .Em 
:sua . entrevista·. é. imprensa,. o presi-

. dente Roosevelt ·d~el~rou ·que. os ale• 
.;mães e não os i+llados serão 'os imlcos 
responsavels pela sorte de. !toma. In
terrogado sobre. ee os alemães poae. 
riam declarar, <JUe as •·destru1çõe~ ve
ritica.das em '!toma ·ha.vlani 1oldo cau
sa.das pelos àllados, o l>l".,.Shlímte· l.oo
sevelt .responde11;1 ''.1;lzn,", 

o Pr.es~c1ente manifestou a es_p.eran
ça. de. que os . mo11urµentoa, santuários 
e editlca1;ões lllstorlcas ·d" Roma poe
;,am ser .c11,pturados- ·sem destruiçãq. 

. COlUJi;N'J.'AlUOS J:l.U. ',t:O.lll'iO · llA 
~U~UA. u~ ~A.VOL~s 

W ASJ:ilNü'J:UN, 2 li\C!µters, _ Co
menta-se a.ut11rlzadau1eute em· Waa• · 
hington que· à queàa.' de Napoles mar
ca o come1oo da b11.t11.ll111, de Roma. 
· Ademais, é prevista: .uma. marcha ve
loz do;; ex.ercltos aliados até a. captu-
1·a de Roma. ·: 

OON1''U'l'O. ITA.L.O~GJlÍlU!lA.NICO 
ZURlCH, 2 (Reutets) ~ Os jornais 

relatam que-houve sanSTen ta. oeorren
cla em Mlfão, onde. um e.studante lta• 

. llano•mà.tou uma één't.lnéia alomã. no 
consula.llo germanS:eo . ioea:t" . 
L Cºntinua.ni !!I! ~tµd~n1~J a, depi~1111•_ 

J.'or outro lado. as forcas aereas 
allad;1,s, a,1iantan<lo-~e às colunas que 
01.>eram em terri., estão. lnfllnglndo 
duros c~asligo:::; ao:;j o.lemães em ·reu .. 

1 

rada, e suas posições defensivas mais 
proxllnas. Atacam rodovias· e pontos 
a:Q largo de Volturno e seus .tribtita
rios, desde Ca.pua a, Benevénto •. 4s-· 
slm, an\es que o Q. G. AUado anún-
0!1-sse oflclalmente a queda. de Napo. 
les, a nova linha de defesa jâ se 
achava· ameaça.da pela captura de 
Aveiln'>, centro ro<'lovlarlo ri:is nión~a. 
nhas a lest.._-. ilA Nr1noles. oue· fica na 

.. _.;;:: __ 

o PROGRAMA DO GOVERNO . 
ARGENTiNO, 

Napoles em l,)oder · dos· allados, ·e ·o bifadas •. · .. · ..... ··. ;. · '. ·.·;·· .,:.';.'.··. . · ê.,dtamente ·avtec!ndo· na Amerlca:do 
VIU. liJxerclto multo alem .de .t'oggla, Na. d\reçâ;o ~de.:GotJunel;.n;o_~eas:tro- 'S"l .e:'o· i>ovo <lo Chil.e orgu!h'!-•;,e 'co:rn 
fol ocupada a maior parte da. ltalia pas continuaram, sJ1a'.:""'ofeni.Jfà;: f!i,. a.v:m• as ,~llzac;õen . cana.a.,ns~s ... Com o .e1c-
merldlona1, · Uma·· Vez. que Benevento, · · .. : •,, ... ," · · · , ·· · ·.c.órret···do tempo,. ·os lacos que ·1,1né1p 
na ·.1fnha de Volturno, tenha ,sido caps . . . . . . . '. .os . )1o~sos. i:lo!s !Jlllses, se. • tr,rna..ràc, 
torada, os alidaso com Napoles e Fog. l,.~K · ~· . l"ÍiiJ~ÁÍ4Ât1\1u,,. ··.. . ca.da· jea. 111aí!i, fo"rtes;" . · . . ... 
gia para. traz, poderão avançar de .~·L· E. ·u.·1··0·.·.: ·N ... ·.A:. ··'.º. ·.1.0·. ·, .. r. · Falando :a ·respeito das. o,oÓdiçôes 
anipla. e segura base,, podendo ·a!mla ,.,.,, ·de:.:v-lda .. :no:Chlle. o ct,ànce1er ~·ernan• 
escolhêr. as rotàs: a: seguir. Atgunii,,a ' . a, ·oet,VÊR1·. oe>'TÔDOS· dez .. désereveu·'.o pia.no :el~b"orado. úe-
das estradas de •rodagem pa.SSal:Íl por : :·o's '(f,t.'"'.f.()'1,,:,1 Q Q .8 ··,-lo governo,:·Que <IU:iliflcou de. ••ptano ; 
altas montanhas, ·'porel'li ao largo tJo · · · ·· .. , · · · · · ·, _., .. - .,._: · pre·-Be·veridg'e~ e disse que ·-de··acor• 
litoral.·os ca.nMíes navais estarão em =====================. ··do•com e:Sse piano mat"s de um·.n1il1táo: 

'~~~:t
1;~=~ !: r:::~~o :ob~:xl~:Doi::. . CRISE .NO>G:ÔVÊRNfütoor.SR. .., .... -:.~ni. ;~~~p

1
·1.ª.:li.ip=obf à~~~~~::r.;e:::: : 

A populacio de i;'lapolés · conta ·com · · .. · · .. 
. operti.rlos especlallzados, · que serão· àe · ·g·u·, ·is'l.,l.-N. s· ô·'.. , •·· ·.do·. em ... s.ua. .. 11°mena.gém pelo- .~u1eau , 

gr"ande valor para ·aa.dmln!straGãQ•d•·. ·. .··: ·,. . ·:. . ·.· .• ·.. ... ., .:lntern'.1-cic;,riald!>:.,l'raballlo·. e 'oe1õ· a1-: 
Hadog!lo, .lamentaveJniente desprovi- . . . : - ' . '·., . ····:--. ·., ... , .. ;, ·:,··,..:.·,e:,. .,"· . <r.etqr. ·. dessa- .organfsatão;. dr, ' usvalt 
da· de .pptenclal humano: '!-,O~t'ESte, 2 (Reuters) ~--.!~!i}tll?1ª.-.. Stllln,.. · · · . · · · .. 

. Os i:,ombardeadores medlos :mantt- crise·. ·. n. :no..;g.overno··-.11; ~JS ng ·~ . . •. • Entr.e .as· pessoas encontrava-se o 
. declaram · irú'otma,ções:'; .-recebld~"~la. · -~ri x.·'e. l.i:i:.· N.1 .. àio •.de. J · &lo, .. e. onse1.tie.1ro :· ···· -verá.m -ante-ontem eonstantes .a,taques . A l 'I1 , fl N gene a , e .• egra ca. · o,r11egllesa., . da .. chan.celar .. ia chliena, 'e o dr .. ill.'dua .. r- · 

contra roilovlas e pontes, que. con- Segundo 8.11 mesmás informa~""s 3 · · · 
··trotam,.poslcões em Volttirno.··Éntre · ·. · ·, ·. · ·. ~·Y'- ·• • do .Gro:va .. ministro do t:hile l)Ó. Ca- . 

.. . refe~ida crilie"~t.erfa, sldo .. provocad?, .porr·,,\tt"à,"dà,·~a.ssim'éõmo· o'sr. Victoi-"·'túc,se•, 
os :,objetivót se co.ntá.m · Ca.pua, Elene- . uma. dec.laraçao · arbitra:rla' r;ie, Quisllng'. . :có/. çqnstit . geral. ·c.hUeno em· .. )llon- ! , 
Vênto •. 'Plana, e Amoroso, A tiot te os o. q_ual tiisse. que- S!l·,devia.._,co.n!llderar. · . '-': t.·i:éal/' ;i · 0 ·;3 ~; • <.:a.rl<>ii Caldeí'ori.: ·consuJ ; : 
bombardeadores foram, toda via, mais · · Nornega. como. e,st,an{lo., )l~ gj.Jer~ !',O l_a· .. --:.g'.i,"ral do. 61exico· em Otta wa · · 

· ao ·norte e atacaram . entroncamentos do 0âa· Alema.nha. A deciii.ração de :Q\llS" ... !\.i d · · · . . · d . · · ·, · .: 
. terroviilrlos . · e êruzamen tos _.d·e· roa ó·.• · · linif provocou um prôtest<tde 'oinco;omi-•. ·· · · . '.?A··. ec~rt"-r,. c1a_. t.ar. ·~ 0 !'r,., !!'!!~_nan-, 

BUENOS AIRES, 2 (Reuters} Fa.- v.ias, ao. redor de Fo.rnla,. na .roqo_vl!' nistros, tendo' ·circúlado rmj,.orts de Que d~z ~fol ~e~e))ldo pelQ prefe.lto. '.sr. A. 
!ando no Jockey Clube de Concordia, o de ·primeira· ordem que vai pelo mo- . ·os 'tf)~füós •améa,Çirâin demitir~, o qúe , ~- .l!lmar 1~'l:;,na.111t, e ,à nnlte: uma r_e. 
pr~sidente Ramil:ez afirmou sua lnten- ral, de •Napoles a Roma. · não·sé à.erédlta·seja:·:reil.liza.do,. porquan• .c~p1;ão_. .~era.. da.da. .. em .sua honra 00 

ção de .;rguer uma grande Argentina BA.'l'A.LHAS , ,u,atlllA.~ NOS Al,l'ES · t-0:·:c;ulslmg,' ,segutnd<f;iimrúÇões ·.-r~~ ·' , 1-Iot.,,~\Carlton.'.,:· .· · . . ; 

P.~sti~dc~~s d~
11
~~!tngs;vopr~;~!~~~t · ~URíü~, /~:~!!f8~ À ag~n~I~ ~~~it:\J~~t,:~~~}~-!ari um. do~~t1::: ~:~!fr;~:;r:ãia~hr:;~i~er 

e· estrangeiros que participam .•dos· nos• .nôtlelnsa alemã anun•la que 'se ·'ver1-·. · ·• · ..... ,...,·:·- · .. ',, ,:-;;:., "·. ' ..... ,-' · 

~~t~1~:i::7d~~im~~~.J~r~:l:i ~~c~~rª:msob~:t:; A1:
1
:~e;;~ªnta.~t!~~::.- PJ:A.Ni(fS': .,S'C:H .. W·Ã.R T Z .M A N.'N 

. :~nie d: j~~i~,~ll~er:;1;;ª:!~ c~~i~: .. ,, ~:~!~;!~n~~::~~~~;::~~~:tr~1!:~a~ , ; ·;-;~~i~:!#,~:;;N.;t4tJtc;:;;;t~;;~t:;;e:~~:~~r;~::: 
pontos de vist;a. dos 9utr9a". az:1-motores a.Uado1a· . • • . . . ·. · .: '·":'''· · 

MONTEV!pllP,. (Reuters) - .A .l)Oli" · ·. respeHo, :'' · 
clá dé .Canelonaa prendeu, dois oflclàis 

d;~:~ ... g~~:an~~~~"e:=:1g~~; NAVIOS ·.·ALIADOS ·ATACAOO,S 
quarteis militares · de ... Sarand\, .onde •.. ti• . · , . 

"nllà)n sido füfêt'ifados '.Júhtâinênte· .ciini . LO.N.DRllJ~. 2· <R•ut'ers)·:..... 'I'rês úl'ii~ 
outros ·,ci.o: "Grii.f. Spee''.i i·'.:.' ·.. . : . · dâde11 navais, ·c:ujàs:perifa.s'foram. aq'ili 

Os referidos··oflcials: serão enviados: às a.nu'né!adas. toi-am vhtmádas ·.na: ,..e. 
autoridàde& COmpeteniejs .. :. . cénte'-bata)ha. travàda entre Um COl11• 

. . . , . . . ' .• , .. ; . .. ... .. . brifo . al!ado e.:•suhmarlnos inlmliiÓs. 
UM COMBOIO A(IÃDO ATACADO · FÓram perdldós o contra tori,edelro 

· · ·;'.éa:na:dense ·. •salnt Crolx"; a eorveta 
DE UM PORTO.'I:>Ât~Õ$TA. Ll!!S<r,E- ·hrltanlca · "Poliitnthus" e a, tra&ra{a 

CANADENSE. 2 (Re1,1~t~f,·-'-'.::À ;batá- · ;''[t<ihent,, , ' .· . .. 
lha que se traV?U <1àá;11d(i• fÕ!hitacii.ció •· LONÚl:tES, 2 ,aeut~rs) ..., Anunel~
um comboio aha.(!ó fen.,u;:se • ,enl.;' .mar i·se .:i,tlcfaímellte :· que a. . fraga.ta b.r!ta• 

. grosso· e sob' torte,cerracao.· Um,sobre-,.~, .,.·." · · ,, · · · · • · 
. viventp declarou que os tiav'os·.dfesilol·· mci,, Itchen foi 1>erd1da, 
te. navegaram .em torno. atirando cal'!!as· 
de pr<1fundldade, •e-ctue-nos-àres 6 .. ,,~Li-,, 
béra.tors'º se _encontravam ·em:.aç_ão:é Um.· 
outro ma.rit!mo de!'larou · Quê ouvira • :di• 
zer '.Ute · dois !ubma.rinos há.viam·,. sido 
afunda.do11 . pelos na viós da escolta e que 
• pelo menos· .6 outros, \la viam · sido dani
. ficados. afora· os danos lnfligidoic pela · 

·Parte· para-Washington.·. o cbe
. · · · f e Ja aviºação chileH. · 

. $ANT1.AOO. oo· ·CHI:LE, . (Reure;) 
..,. ;Q chefe · ds1,, ·aviação . cbUéna., general aviação, 

• · · · .. · do Ar Manoel .TQvarlas: o chefê do F.s· 
·A. li! 1·,tud.e· · .. ·.·do .rro· verno' 'esp'an··ho·.··.1 .. Út.do Malor·da. avlação.-coma.ndante.'ÓS• .u r, ' · càr mineres:, ó comandante Ecisôn · ôfaz 

. . . .. .. , . . e J · capitão Javiei- Undurfai:ia. partiram 
MADJ;Up, (Reuters) - • o .. gene;1J.l ~tJI, manl;lã ·c1e. avião para. ~àshtngtón, 

Fr~nco •.. dlscUl'S&ndo hoje ,à noite, c;te• '·/à.fim. de· visitarem os Estados ·Unidos.• 
' clarou·. qu~ à '· po.lltiéa. '-lfl~!'.llà'.Clphal d/l.:· <o' Gil.nadá, "'C0!ivtdados . pelos goverrfos. 
· &panha. era.º : de ·neutralidó.de\vtgilànte'. · desses· na.ises . ." Os. m!f!tares' i+Uen~ to
e aclmt., d~·tudó llltl~éoinunlsta .. '· ;·. ;ra,n{'a.cómpa,nhados do chete .da missão 

O chefe d<, governoc·esi:,a:nhol fll,lou,,no · aero~1a.uttca norte-americana. no• Chile, 
.Consélho, "Nacional da., J:a,,la.nge, :.re)lnido,, · ~roi:u;t: Niérgath,. qu~' re!'(ressa, a ·wila•' 
,nestt.;" C&Pital · 'OOr ocaala.o. do" "Dia?dO :hinto:.;. apõs·:·s a.nos. ·de. esta.eia,\· ·-ni, 
·ca.\Jd11h:o'"-· ··,··Cl:l" • · - ·· · · ·,; , 
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Do Corpo Místico de Jesus Cristo e da aossa união nele com Cristo 
., . 

"Carta Enciclica de su·a Santidade o Pa,pá P.Ji,9; Xll, -de 29 de Junho, de 1943, 
Patriarcas,. Prima_zes, Arcebispos, B<ispQs,~ ... m~ls1:tJrc:lfnarios em · P.az···e comun.hão 

a·os venerav.els irmãos 
com a Sé Ap.ostóJica" 

. De ha muito, vêm os circulos ca
toliéos do país agual!dando . com ar
dente· .cspectativa a publicação do 
texto integral da Encíclica "Mystic1 
Corporis Christi", anunciada ha me
ses· pelo .telegrafo. O · LEGIONARIQ 
publica hQje o impol'tante documen
to escrito em latim e dirigido a todo 
o orbe <:atolico, no texto oficial portu
g\lês, traduzido pelo proprio Vatica
no. 

vãos os t11111ores, pois. que ele a ~s- clonado dos.· b~·ns presentes, tal).to mais .ao sabél'tnos, ;f. l)oa·,v.ontad~ com que· tnrali~n10·,·uli;nr,qu~· n!i.o '.Vê_nem ,iue1• PRIMEIRA PARTE 
crcveu para "ajudar e, acautelar" 03 se <lispõe'para 1,ercebcr a lua dos mis- cspontanea'n1e.lf.te• fôra oferecida e reu- reconhecer na Igreja de Cristo senão 

!-!'ão será difícil aquilatar o imenso 
iltteresse coin que esta admiravel En
c!.clica ha: de ser lida pelos elemehtos 

, \Cat9Iicos ma:is cultos de todo o país. 
C<>m efeito, alem da grande impor
tancia ligada sempre à palavra augus
ta do Sum~ Pontífice, a presente En
cidica oferece um titulo especial a 
nosso , respeitoso interesse a a nosso 
atentíssimo estudo: é que versa 
numerosas questões, algumas das 
quais ultimamente debatidas com ar
dor ·.entre nós. 

· Segundo o Sumo Pontifice acen
tua, "o renovado estudo da sagracfa 
liturgia, a maior frequencia da mesa 
eucarística, e finalmente o culto mais 
iÍ1tensificado do Sacratíssimo Coração 
·Ide JesÚS", bem como "os documen.7 
tos pontificios sobre a Ação Catoli
ca, · publicados .nestes ultimes tempos, 
os quais estreitaram mais os vinculas 
<los fieis entre si ~ com a Hierarquia 
Eclesiastica:, particularmente com o 
Sumo Pontífice", puzeram na devida 
luz ·OS estudos concernentes ao Cor
'po Mis tico · de Cristo. 

Como todos os espíritos autentica
mente catolicos, o Vigario de Nosso 
Senhor . Jesus Cristo via com olhar 
pàternalmente complacente, o desen
volvimento normal de todos estes fa
to1-es, bem como seu fruto opimo, i,
tó ·é"iilma compreensão mais profunda 
e um· àmor mais ferYoroso ao Corpo 
Mistice ·do Salvador. Entretanto, a es
'te hor~onte promissor não faltavam . 
nuvens;já que "não só autores sepa-, 
rados . da verdadeira Igreja espalham 
graves• erros nesta materia, mas tam
bem entl'e .os fieis vão serpejando 
opiniões· inexatàs ou de todo falsas, 
que podem desviar os espíritos da 
i·eta senda da verdade", segundo diz 
P. . Por.t ificc. · 

ln.felizmente, os ··erros esuwam lon-
ge , d~ sei ou ce 

f . térios celestes. Ora, _taJv·e·z. ·,.nuncà a niüa: uínâ._ ·:sonút-. pa-rà levantar ila.· ci:.. . un1à soci~dacle pura1ú.erite. juridica; µOr 
,eis neSta questão, com suá mão· de vaidade. e inanidade. das coisas da .ter- <lRde, étcrna um .templo em honra ao· outro lado i;rassa por· ar Ul1J fnlso- mis• 

guia infaliveV:;E,. por. isto, desde que rá se. manifestou 'mais. cloquenteme1r- Nosso. Predecessor e Santo do Nossó ticismo. qu'e, · perv.,rte· as Sa:g-ra<j._as Es-
tenhamos sempre diante dos. olhos O te que hoje, quando· desabam rei rios nome,. ·Eui.·ilnio ,I. '(Ora, como·. esse . crituras: pretendend? . remover os li.-
texto da presente, Enc. iclica, .p· odemos fossamos, C!Ue, ta1nb1Jm nestes tempos templo, .levanctãd.ó ,POt desejo e com o .. ntites intangíveis entre- as criaturas 

t~o -~gita<lo~:-'11a lnuitos -que; .en1hora ób.ulo -do.s íié_fa.,. conser\'.'a_rá perene a e o :criador. . . . _, :. . 
estudar este admiL·<!,yel assunto, já separados do reilll ele Cristo,, olham memória dest;;, ·faustissimo aconteci- Ora estos. erros entr.e -si opost.os. ta-
que "os misterios· re_velados por Deus. para a IgrElja conio tiaraºo ·unice por- · -nie!'itp•; assim dêsejamos· dar. mil ates- ½em' que alguus', cheios,. <le1 infundado 

- d · d · h to d.e salvabã:9;, contudo nãó. iguora0 tado 'da 'Nossa ·i;'raticlão nesta Enci- ten)oi', consi<le.rcm ·esta .subli111e dou-
nao po em ser preju iciais ao,. ornem:, mos, que a ÍgreJa de De,us não só é. clica· ónclà. precisamente s.e trata das· ttina como perigosa e fujam dela "º" 
nem devem pe1manecer infrutifel'Os soJíérbamente ;a.esprezad~ e persegui- pedras vivas,· que colocadas sob1·e a mo Q pomo do Paraíso;. belo mas J)l'Oi-
cómo tesouro encérrado··no campo; .da por aqueles·que, desprezada··a luz pecka:angular ({U<) :.:; Cris:to,· formam bido. ' .. 

- f · d d D da sabedoria cr(stã; voltam mis'êra- o· tempJo,,s.ànto, muit;g ma,is subiiiue Nã.o: os mistérios · -revelados ·por 
senao que nos oram-. a os Pl)r eus velmente ás· .dout~i~as,: usos e Costu- -c1u_e qu~lque"F~ ~emplcfill"f~1aterial, isto é, Deus -Q.ã,oi· poden1 ser .prejud.iciai_S ao 
para proveito espiritual dos. que pie- mes elo .anUgo paganismo, ·ma,s ire- ~.morada <lé;Deusino,Esplrlto. (0 homem, ne1n devem •per,manecer ln-· 
namente os contemplam" •.. E ,foi para quentemente -.é desconhMida·,. descura.- · :- llfas a causa· principal que nos leva frutíferos como tesouro enterrado no 
desfazer erros e dis. sipar' .· co_nfusõés, e nações, ·quàndo os ·abisri10s dos .vas- a. t1·atar a.gora ·assáz difusamente camí>ó; · senão que n·os foram dados 

tos oceanos. engolem· imensas rlif,.e-- clest;i excelsa .doutrina-é a Ncissa, sq]i- 1>or Deus, para proveito· e_spiritnal dns 
que Pio· XII escreveu· sua ·monumen- "ª" e ·t~souros. ele toda a esp~c111o citucle. 1ni.storat, É._.verclacle. que- mui- <1ue 11iamc;1tc 01:i'~onsemplam, 
tal Enciclica. Este documento ponti- quan<Jo cidades e vilas e íér-
.;; · ~ b h t~is . campos se cobrenl de 
_.,.cio e um tra ai o, característica- .imensas ruínas e se mancham 
mente tecnico,.limpido, substancioso, de. sangue fraterno: 
esquematico e ·sobrio como uma pagi-·,. qonfiamos ainda' <1i1e o ,iue· 

d t t d d T 1 · M · . v~~9s expõr sobr~ .o Corr>o 
na e ra a o . e eo og1a, esmo., l\{rstico , de Cristo não será. 
quando se refere a erros· gcavissimos clesagradaver,: ,JÍicti-. util aos 
- eles são em grande numero de v:e- c1ue ··vivem fora. llo · seio ela 
zes mencionados; discriminad. os,. des-' Igreja éatóllca. rn isto, não só .. 

1.-orque a sua benevolência !>a-· 
critos nesta Enciclica -' e ainda mes- · ra com a·Igreja l)arecc attmtn-
mo qua.ndo 'o Papa trata do tema da tarde dia 1.iara <lia, senão·tam-
d' · d d d · c · t · 1· 't nt. be)]l; porque .vendQ eles ·atüal-1vm a e e ris o imp 1c1 ame. e ntente. como-' as nações· se. 'er-
ncgada sua linguagem é clara e ·uni- g·uem, ·.con.frn>as nações e·: os' 
forme como um compendfo estrita- reinos contrà os reinos;' é cres~-
mente tecnico: a tà_l pon.to .,quis O cem.· indefinidamente· .·as ·dis

cõ:r.rllas. ·os. antagôi1isirios; e a 8 . 
Papa ser límpido pai'a evitar. laínen- sementeiras '•elo. ódio; se , voi-
taveis confusões., Estudemos pois verem, os olhos .'!?ara- a" I~refa';,: 
este magnif_· ico ato de magisterio .. ' se contempl_aren~:,a . s\lá; .. l!hl,: , ' 

clade -ele 0P1gem- divfn_a:;.~.,,vor·.'·~:: 
Esta nota não estaria completa· sem virtude. da qual;, os· ,,hciniéná·.:,' :,· 

uma particular palavra de ·agadeci- de todas a nacionalidades so · 
menta do LEGIONARIO. Não seria unem a Cristo co1ú: vincúlos·· 

fraternos,·. então sem 1du\·ic1á. 
justo que neste dia de grande .canso- ver-se-ão fo1'çados •.a· ad,iiirár.:. 
lação para esta' folha:, quando a pa- uma tal sociedade: de · amor 
lavra oficial do Santo Padre ·:canfir- e sentír-s.,-ão· attaii:lo.s con~ 
ma a existenda, na- Cristandade con- ~ª~ui!

11
~1:1':'11fr~~1d!c1rª!t~t, 

temporanea, de escolhos alguns dos ,rid_ade,. · . 
quais com. tanta angustia . apontamos 
mais de uma vez, e .precisamente· no 
momento em que hossa invariavel linha 
de conduta, de indicar o joio sem jamais 
atingir o inestiroavel trigo dii. doutri
na do Corpo. Mistico .de tal· maneira 
se confirma, devemos a<qÜàntos ·nos 
apoiaram com SU;a Solidariedade e' seu 
apoio, . uma palav,i:a. de·· co.movida · gra-
tidão. , . 

O Soberano Pontífice . encerra sua 
Encíclica dirigindo-se a, Nossa Senho
ra. E' aos pé~ de No~sa Senhora, que 
deixamos as · emoções desta hora, tão 
cheia de satisfações pelo .. passado · e 
sobr.:tudo .de promissoras espér;mçcr 
de um futuro, desapuviàdo de ·pÍ:e

. ,ocupações'. e · ilumioado · · la palavra .,~et····, 'V , ... ·,., 

-;;,,.,::luri 
, . . . . . p~c:foria . 

0 

, 

calár.. A doutrina · do Corpo Místico 
eµ por demais 'bela; as desfigura,õcs 
pc;,r demais perigosas, para que o 2i
lencio continuasse a pair12r sobre o 
·assunto. -E. por isto,. o Soberano Pon
tlfict: "tendo madm'amente pondera
do tudo· isto diante de Deus, para que 
a ·incomparavel formosura da Igrc~a 
i·esplandeça com gloria nova, para 
·9-ue _. lnais esplendidamente se mani
feste a excelsa e sobrenatural nobrc
·:z:a' dos fieis que no Corpo Místico se 
unem à Sua Cabeça; enfim para fe-

· char de uma vez a porta a muitos 
erros que pode haver nesta materia, 
julgou ·seu dever pastoral expor a 
todo o povo cristão a doutrina do 
Co~-po Místico de Jesus Cristo e da 
únião dos fieis com o Divino Reden
_tor. no mesmo Corpo". 

* * .. 
"Roma locuta est, causa finita est" 

- "Roma falou, está encerrada a 
questão". E graças a Deus. Não é es
te, pois, o momento de relembrar 
~uestões anteriores à Encíclica, nem 
âe mencionar novamente solicitudes 
e angustias que já pe1tencem ao pas
sá.do. 

Não podemos deixar de encerrar 
estas linhas sem, entretanto, tecer 
sobre à Encíclica algumas considera, 

. ç9es. E' impossivel que o verdadei
ro fiel, acabando de a ler, não sint2 
-a alma cheia daquela impressão tocia 
especial que os ensinamentos do Vi
g.l.rio ·de Cristo costumam causar. 
Nesta perfeição admiravel de doutri
na, neste· maravilhoso equilíbrio de 
conceitos, nesta· segurança incompa• 

, ravel em selecionar o joio do trigo, 
evitando que o trigo seja ceifado 
coino joio, ou pern1itindo que o joio 
se amontoe nos celeiros juntamente 
com· o trigo, ha algo que transcende 
<l,a :Simples capacidade humana. A 
assistencia do Espírito Santo ao Papa, 
para que não caia em erro, aí se pa
t~nteia manifesta: "digitu6 Dei hic 
t?St". No momento· em que recebemo:. 
do Papado uma graça tão insigne, 
saibamos agradecer a Nosso Senhor 
Jesus Cristo a instituição. do Sobera
no Pontificado. E' um presente ines
timavel, · feito 'ao Corpo Misticci. Por 
o'utro· lado, recebendo das mãos do 
Pontífice dom tão assinalado, lem
bremo-nos das angustias que ele so
fre no presente momento intemacio
:nal, ·e mais do que nunca rezemos 
.::om ardor por ele. 

Rezemos, ainda, para que os ensi
.:namentos do Santo Padre encontrem, 
.:no , mundo inteiro, ouvidos docei'.3 e 
mentes filialmente dispostas à sub
missão, Nosso maior anhelo deve con
_i;istir em que a palana do Pontifi
ce, desfazendo ilusões ou equivocas, 
reuna em torno da verdadeira doutri-

. ná catolica sobre o Corpo Mís
tico,' não só os que erram, como ainda 
os que' passaram de um legitimo te
mor "dos erros a que expõe a inves
tigação. deste diíicil assunto, qúando 
feita a capricho como alguns a fa
~êm,", para o ridiculo temor de que, 
ein' si mesma considerada, "esta su
blime doutrina ( do Corpo Místico), 
seja perigosa, e fogem dela como do 

·porno·do Paraisa, belo mas proibido". 
· Em sua solicitude paternal, o San

ló Padre, com sµa ~nçiclJça, torn<>u 

i\ doutrina . do· êorpiÍ ilfistj<:o , de 
Cristo. que é 8- lgrcjn:,· (1) rcccbtda dos 
Libios do. pr61Jrio Rl:3dcntor o QlH;: -r,üu 
n:-i devida l\lz; o g1·ando o nun('.a .c1 ,~ ... 

sás co1ebrHdO ben,:ficio, eia _110~'.:t-~-·. in .. 
timfl_ ln·.iil.o com t;1o· ('.>:cclsa Cabeça, 
é rlt: .sua natureza tão grandiosa· e-.-:·n1 ... 
hUme que convlda .í. contemplaç:H.o 
todos aqueles a quem 1n.ove ·o· J~spirito 
de Deus; e, ilumln3,ndo as suas ''inteli
gências, Incita-os -eficazmente· a. obras 
salutares, consentaneas c9l'Í1 a· .1n'esnía.' 
doutrina. · 

Por isso resolvemos entreter-Nos 
convosco de tão relevante assunto 
nesta Enclclica, expondo e éxplica,ndo 
principalmente a parte relattvã á_ Igre
ja militante. l\fove-Nos a· faze-lo as·
sl m, não só a excepcional in1portan
c ia da doutrina, ·n1as tamben1 as cir
cunstancias atuais em que n·os ·encon;. 
tramos. _ . . ' 

Propomo-Nos pois falar <las rique
r.as entesouradas no· seio· da Igreja 
que Cristo adquiríu_.-con1 seu sa:ngne 
(2) e cujos me!Ubros se glorlani de 
uma Cabeça coroada de espinhos. 
Isto mesmo é já .prova· evidente de 
que a verdadeira glória e · gran.deza 
não nascem senão da dor; por· isso 
nós quando compa,rtllhamos dos so
frimentos dP- Cri~to, devemos à.I~gl'ar
nos, para que tambem na reve!aç:1):o 
da S'>a glória. jubllemos e exultemos. 
(3) • 

E t1a:ra começar. note,se que assim 
como o Hedentor do gênero- humano 
foi -perscg·uido, calunta.do, atorn1en~a.- · 
do por aqueles mesmos que vinha 
salvar, assm1 a socieda<le por. e'le fun.
dada tambem neste· P.'>nto . 58 ?parece 
com o seu cllvlno Fundador:'Com -efei
to, ainda que não negal'nos,:fantes-gos
tosamente e bendi'zendo a .Deus con
da, aborrecida Por. m-Uitos cristãôs, 
que s• deixam seduzir pela$. aparên
cias de fa,lsas doutrl nas, ou arrastar 
l)eios atrativos ·e corrup~ão dó. mun
do, .B por Isso que Nós, Ve.nerav~is Ir
mãos, obe:decendo li voz · da pró
pria conciência, vamos expor ~- vls
t:.>. de todos e· celeilrar a beleza, lou
vores e glórias da S. Madre· IgNja, a 
quem depois de Deus tudo ·deVemos. 

Confia.mos que estes nossos ensina
mentos e e_xortações, em .·.cons-equên· 
eia das atuais circunstancfa,s,· produ
zfrão mais copiosos· frutos· nos fiéis; 
por quanto· sabemos que os infinitos 
trabalhos e sofrimentos clest& nossa 
tempestuosa idade que tão ter ri vel · 
1nente torturam gente sem numero, se 
fore111 recebidos serena e tes!gnaila-: 
mente da mão de Deus,'' converteríló 
como que naturalmente os coraçõe• 
dos bens caducos da 'terr~ aos · bens 
celestes e eternos, . e rlespertarão ne
les urna sêde misteriosa das coisa~ es
plritua,is e um desejo ardente que, sol.> 
o impulso. ào Espirlf o Santo, os mo-

\Va -e f)u;;1s1 fort:'e a prncur_ar:com maiS 
diligência o retn·o- .t!e. lYeus, o ho
mem, quant<> mA i~ ~~- i!.espre11de ·.das 

. va,l~!!,d~§ d.9 illlJ}!(i.9 '<.'UQ'fü!)Ór. dil~Of•. 

Iía ainda uma razão CspeCial e Sua .. 
vissima · })ela qual nos ocorreu ao cs- to se tem es'crlto só_bre. este àrgumeil• Pois como·· ensina ,o ·concilio. Vati• 
pir:to .e grande1nente t~ós deleita e·s1a to; ném ign_oramos que: _hoje não pouf cano "a raz:lo _ilumh_1ac1n.; pelà-f,é; ·quan •. 
cloutt·ina ... Durante o passado ano, XXV - d · 1 1 l d · - · · d 
do nosso Episcopado, pudemos com e.os_ se da:o com._:gran ·_e. ~~pen _10 a es- e o n. ag=il cpm _ d1l1gcu_c_1a;,.,. t?Ie~a e e 

tes· estudos, com os quais tambem se so.l;rieclàde, aJcançà .sen,1p1:e l)Clr :graça 
grandíssima cQrlsolação contempl.tr deleita e· ntltre-'a· piédaile · cris.tã. Este de. Deu.s ·algunfa ·lnte!igêncià,' sem-
uin espetáculo ~1ue luminosa:· !3 exr>r.cs- mo.vi1nentO-. parece -dever.-_se ao·_ reno- 1~re, fr:u.tuosi~sin1;l., .' d.-0~:·,J~istérios, · quer 

·sivamente fez-· resplandecer . a·· inia-. \:aclo., e_studo. da· ~a&-rada- _liturgia,·, 2: !)ela .analogia: :cor:n os .. c_on_h~cimentos 
gem do Corpo Místico cJ,e Cristo cm niàio_ r freq1_1ên_. _eia .. _da.· ri1esa euca_ ristica, naturais, <iuer pela ·reláção_que '.os mis-
todas as cinco partes do mundo: e• foi · · · · i 'f' ê · , · . que apesar. dessa intermlnavel guerra e frnalmente :à.o· culto· mais ntens, 1-·· f rios teeri1 enti·e s-i.'e ._com O:• ultimo 
de extermlnlo ter destrutdó, misel'a- ·.cado -elo sacràtissimo: C_oraçãd, de· Je.- f.im do homem";-·e_mboPa~ comO·a:dver-
mente a fraterna comunidade dos l)o-· sus. de que hoje:.gozamos; tudo. lsto te o mésmo· sagrado .. Concilio, "nun-

move11 muitos'· a, uma mais J>rofuncla. ca· el;:i ,chegue a compreender os· mis-
vos, por toda ª parte, on.de temos. fi- contemp_ lação. da,s. tmperscr_c.ita·veis .'ri.-" têrios com. o as· verda<l.'es que ·co·ns. ti-
lhos em Cristo, todos Com .-1Jma · só· , · 
vontade e· amor, elêvav~m ·. 0 .- pensa:- qneZ"as õ.e .. CrisJo-._que ·na: Igreja. se_ con~ tuern: o:,:seu prõprio ~ob_jeto ". , (5) · 
mento e O coração para O Pai· com;,m. servam. ,Acrescem. ahJ.da os. dcicum~n- , -Por tanto; tendo. Nós· ·-maàurarrien-
que, refletindo em si. as preocupações to·s. sobre à · Ação Ç&tólica . publica/los te pondera-do. tudo isto· diante de ,Deus, 
e ansiedades de todos, güver·na eln n_~_~té~ ·-ulti~os -'tem))o~: 'os" q~ais · por -. para aue .a incotpparav.el ·formasura da 
tempos tão - a d Versos ·a nau- _da igr_e- isso: mesmQ: ·que estr~ita~an1 .mais. os, fgr~ja .. r·es'pland_êça :corn .. nqva \g'tôria, 
. . viricuJos-· dós .. fiéis entre si e. -c.om .. a para. que. mais, .esnlendldamente .· se 
Ja católica. · · hiàarqula .-:·. eclesiâ'stica, particular: manífeste a- excelsa e. ·sobrena:tural 

Este espetáculo não .sõ demonSt ra mehte ·cóni. o' Sumo Póntifice, · contri-' · nob_rez·a·. dos fi'êis· que .,n·_o:' . .Corj,o_: Ml_s-· 
a adn1lravel. unidà:de· da familia cris- - , · ,. 
t!i, ·mas atesta. tàmbem que assim cO- bui'rà.111 ·. sem: duViaa·. g-rande1nent.e llà.~ · Nco -.se un_em _·á-sua. Câb·e~·a! :~_nftro pa-
mo Nós com amor .. patern·o abráça" l'"< pôr ,na ,devl!Ía', lüz ~Sta· dout1·iua; · · ra fechâr ·-õe· uma,ve3 a ,1forfa a, mui-

. d t d . ' - . ,,'!_'oda.via,·· se ,J_s_t-0·, .. ,n. n_e· ... acabamos' ele .. ,tos érn,s _que pode 'hà..vet· t\es.ta ma-mas os povos . e o as as naçoes, as,.· " · é i ,. · · · · ·' ·1 
sim tambem os católlci)s d.e todo .. o dizer ·é · muito_.,.óO!!SOlador,, temos de t r a,. Julga!Uos ,.nosso dever· Pastora 
mundo, embora' perten·centes a })OVOS confessar ._Q.Ue, ril);.o .. ,.!!Õ.:a)ltôres .sepa~a• eXpôr' a 'todo o· ifovo',cl'istãó', nesta En-
que ·se ·guerreiam ·mutuamente, olham <los da ,. verdàâ,e!va~,, [greja, · es_pallia.111 cic)Jca: a ,<loutri.na .. do Corpo.:,Mistléo de 
para o Vigário de Cristo.como pa,ra o. erros nesta .matérla;'.;l'llas que ta111.bem Jesu~•Cr,i$:t.O e ·da:uníão 

0

doeÍ:,ffél8. eom 
paj amantlsslmo de todos que manten-· . entre os .fiéis ·v,fo·'.'s.é.tpejando opinlõt>H o divino Redentor no··. mesttlO Corpo, 
do perfeito equllibrio entre ambas as·, ou h1e:uitas· iHÍ de·t~,<1~ .fnls11~,·que 'po- . 
partes contendentes .e gul&nt1oºse por dem. desviar os ,esp!fij~s·dà reta _sen-, . e .. jú~tamente"·deduz)r-: desta·./suavlssl-
·perfeita .retidão de jui?.o,· superior a da da v.erda~e., . ' :; .... , -~; .. ma.doutrina alguns ensi.name)itos, com 
todas·· as .tempestades das perturba- De !àto-enquà.nt.o;,1Por'um,:-lado per.-. os .. quals •-0,·maior\cimhe·c1th.,,rito do 
i:ões humanas,. recomenda e defen'cle· du.ra o falso rnclonalfs~no .. que tem-por. misté_rio ... _p_r_od_uzâ,_· ;fr.i/.J .. ós'.~.j,da<véz_ 
co;m todâs as forças a verdade, a -jus- · al>~u-rdo ·-tudoio. cjue trãnscende·. e,,sü- . 

· ti ca •. a. caridade.· , · · · · · ·· · pera,iie,- ,çapacld/l,üe,'.\da·. razão,: 11 u111a11a;:, ~. m,~1s:::ah11n.d'ª-n~AS .. d!f:l:>{r,fel~ãJl .• :-t S-ª'l\• 
N~n1., !oi .1n~!!J?!'. -~, HQ§.ê.!l, _ço~sol!~4Jl:" · ·:@,·llJ).m>;;~l~,·~i-l'.o,e,q:o,·.oa,recid.0,;:Q·,-1m~, c·,:~Ji~!d~., ,.•: · 

· ·, :.,:, · ·-.-: · _,,--.:<·.:,::·',::JJ.·t.-\/: : :-\·.-.··· · :2~ ;: -',-t~;::,(:~.-:.ii>:-:/;:-,_::..,....:.·/· 
!-,.;t . . ' .,. f •.:,( 
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A IGREJA COUPO ",11S'l'ICO" 
DE .CRIS'l'O 

Ao meditar este JJOJÚo .da dou.trina·· 
católica ocorrem-nos logo aquel.i.s pa
lavras do Apóstolo: . "Onde o . delito 
a-bundou, superabundou a, graça_".· (.6) 
Sabe.mos que Deus constituiu 'o '.pri• 
meiro. progenitor do .gênero humano 
e111 tão excelsa -Condição, ·_'que __ co1n · a: 
vida terrena transmitiria aos :seus 
descendentes a vicJ.a sobrenátur_a_l _ da. 
graça coles.te. Mas depois d« triste 
,1ueda de Adão toda .. a humana linh3:
ge1n, infeccionad!1, pela rnancba or1g1-
nal, perdeu o-· éoriS6~·.cio- · da nature~a 
divina (1) e todos fwa1nos -Sf::n4o. ti• 
Jhos da ira, <S) Deus porem na sim 
infinita tUÍl:$erio6i"diai flatíl'.ou· tanto ao 
mundo que lhe deu o seu Filho u_ni
gênito" · (~) e -0 Verbo do Eterno Po
der,· conl a 1nesma _dtvlna carid~de,..r~
·Vestiu a natureza lnimaf!.a da_ de.scen_· 
dência de Adão, mas ili:ocente e ima
culacla, para que do· liovo e,,cele~te 
_\dão dimanasse_, a graça- do Esplr~lo 
San.to a todos ós ·'filhos_. d~, p~lme,ro 
pai; e este_s qu~ .pelo pr1n1_e!ro ,·pecado 
tinham sido pnva<los da fthação · ;iclo
ti va. de De~us, pelo Yerl?o .. _i1_1ca1•nad?, 
feitos irmãos segundo a.· carne. <lo F1-

• lho: unig'ênito .d-e Deus,· 1·ecebessem .-o 
poder• de virem a ser filhos de Deus. 
(10), . . . • , • · . . ' 
· E assin1 ··Jesus··,,.cru~ificad~. não·. s6 
répaJ"ou a ju·sti~_à- :<lo Et~rno Padre 
ofendida, senão que nos me1·eceu a· 
nós~ seus co~1sangui11ços, .~ lnefavel 
abundanci·a ·de _g-ra.çaS. Estas 'g1·aça_s 
podie, ele distribui-Ias· diretamente 
po1' si mesmo .a todo o gênero huma
no. Quiz l>OTém .. comuui~a-laii J?Of 
meio da Igrejà· ... visiv~l, fo_rp1ad_a.· ppr 
homens, afim de que por rrieio · dela 
toclos fossern e111 certo modo seus 
colaboradores ·na · distribuição 'dos · di
,~inos (rutos . da. Redenção~ rn assiln 
como o Ve'rbo de--D~:us, para remír·os 
homens -con1 ,_sua;3 d·otcis _e _ to1·m~nt_os, 
r1uiz servir.:se. da nossa nâtu:reza,. as
shri, 'de_,inodo sem_élhan~e, n4?. -decur,-,o 
dos séculos se serve·. da· Igreja _para 
continuar· p·ercnen1eilte a obra- ·co1ne-
1;acla, (11) . . . . . 

Ora, 1utrà defh1lr _ e deMcre,"cr est.a 
.,.-erdudeJ..rn· ígrejn d_e ·cristo,,_:"'""'"".' que, é 
a santa, cató)jca, apostóJ.ica: Igreja ]{o_ 
1na11a, (12) :...;:;· 11ada. . _ha .mais nobre, 
1nun -rnals· exp;el~nte, ~1;:1:111 rnais divino 
do que o con~eito .. expresso. 1ia deno.
minaç1io ''Corpo ·1üistico de .. 'Jesus· 
Cristo''.; 'conceito que imediatamente 
resulta de . c~úanto _nas sagradas Le
tras ·a-nos -escritos dos Sa:ntoS ·Padres 
trecíuentemente se ensina. 

A.IGRE,JA 1';,,Ulll "COltP0"1 

Que· a lg;ejà ê m,; corpo, ensl;am~ 
,no. 'rá ui to~ ; passos· ·da · :sagtadr~- ,ESCJ:i t-ü
ra,, '·Çnsto,. diz. o· Apóstolo; é. a Cabe
-,;a <lo. Corpo da· rgr.eJa ·~:- .<P)· ·.or.a ·.s.e 

. a 'l5r.eja .. é., um. c9rpq,' de)lec:,11ec~ssa'rl_a,.' . 
, .. ~1ier~t., i,: ,u1 · .<Jii.6-: · · 

,,: 
, . · nãO: s. 

tQdo•, s.em dlvlsllo; mas" i,a:mbti,n 
<:9ncreto, e visível; c.01110 .. •aflr,ma .Nós0 • 

,io: Predécessor · de ,f;: 111, Leiio XIII, ·na 
Encicl.ié~_ Sa"Í:18 Cog11itu1n: ·"Por isso 
mesmo. <JUe é . 'llln' . COl'[)O, é a Igrej,a 
,visiYel aos olh'<>s", O.õ) · · . 

F:stão pois long;e da verdacle reve-· 
la.âa. os' que imàginam . a. -.r~réja ·por 
forma,,qu·e nã~_. se pode t)éJn tocar. nen1 
v_~r, 1nas .. é' ã.pena.s~ co1no <li~em,_ ~li1a 
coisa •1pn~un:rátíca"· (fue une ~ntre ·si 
cóm_ .v-inculo.· inviSiVéI tnuHas com'uni .. 
da:des · cristãs, en1bOra ·-sei,>aràdis _n:a 
!é., . . ' ' . ' ·. . : 

Q corpo requer' tambem multJÍ,liçi
dá.de- de membros, .que unidos entre si 
se a'uxiUem· .ri1µtuah1ente .. E·· con10 no 
nosso corpo mortal,. :quando ~ um nfen,
bro so{re, todos os óutrós .sofrem com 
ele, e ·os sãos ajuçlam os doente.s: as
si_m _ta1'nhe1n lla··-Igreja Qs:- 1neinbros 
tfão.:viven1 cadi·~-tm·_-p_a·ra -~i, ·mas S.0-
correm"':_se e-, auxi-Ha:-1:n-se uns aos .ou
tros_, . tanto ,para 1nutua consolação, 
como nara o crescin1ento progressivo 
de todo -0 Corpo. 

~ontp~Sto "orgap.tcà',,: e '~hler_nrqu[ .. 
ccu11e11te" 

. ~ 

llials ainda: Como na natureza nlio 
t,asta qualquer aglomeracló ·de mem
bros para fo1·_m~r u_n1 corpo, ·ma:s é 
preci$o que seja dotado dé ortü.os ou 
membros' coin funções distintas e .cjiJe 
estejam unidos ení detetmina·aa. or
dem, assim támuem a Igreja·deve cha
mar-se corpo sobretudC\ porque resul• 
ta de uma boa i,. apropriada' l)ropor
cão e -conjun~ão. -de partes 'e' ê. dota
da de membros diversos· e urítaos en
tre si, .11: assim que o Apóstolo des
creve a _-Igreja quando 4iz: ~·cOm·o 
nun1 s6_-Corpo. te1nos ~nuitos. -rilembro_s, 
e os n1embros- não ·tem _tod·os a .meshla 
fu11ç.ão,_- assi.m-·,·n1uitoij· somos um·· só 
~arpo em Cristo• e todos e ·cada' um 
m'eml.>ros uns tlos outros". (16) · . 
.' ~ão se jul-gue porem' que esta bem 

~rdeJiada _e ''organic·à". es.tr:u·tura: do 
Corpo !la ·_Igréja se ]Imita unicamen
te aos graus da. hierarqui;:i; ou. ao 

· c:o.ntrá.rio, C(?mo· .pretende _outra .,or,i-; 
niào; consta· u-nicament_e· 'de tmrh1niá-·, 
tic_o~, isto' é dós fi6is, enriquecidos <)e 
graças extraordinárias, que riunca hão 
de faltar na Igreja. ·to fora de ·duvifü• 
que todos os. que neste Corpo estão 
iil vestidqs .dé poder sagrado. são 
membros . primários e. principais, já, 
ciue · são eles que por instituição .do 
pr61>rio Redentor, perpetuam os ofi
ctos de Crís.to doutor,. rei e sacerdote. 
Contudo os ,lantes Padres. qu.indo ce
lebram os mlnistériôs, gra.us, profis
sões; , estados, -ofdens, devereir- desie 
Corpo mistice, não cons1<leram só os 
que. tem ordens sacras .. senão tambem 
todos a,que)es--que. :observando. ('"3 con
selhos evang·élicos, se dão á vida ati
va, ou :l contemplativa.,· o_U á .n1i.x~a,. 
s<igu_ndo o· p~õprio instituto;. bem co 0 

mo os que vivendo no sêculo st\ con
sagram. ativamente a- obras .. du- 1niSeri
córQia espirilua.is. ou ~~rporàts: e :fi .. 
na,ln1ente tàmbení· os· .<Jue vivem uni
dos í>,t>IO santo Matrimôni,o. 
, Antes é de notar, que ·sobretudo nas 

atuais circun_stancias 1 os pais e· mães 
de· fam!Ha, os padrinhos e madrinl1as, 
e -nomeada mente to.dos os seculares 
que presfam ·O seu auxilio á. Hierar
quia eclesiástica na · dilatação do .rei
no de Cr_ist<>, ócupam,, Jllll p,os•,., hono-, 
rifico, .embora. muitas vezes ,humilde, · 
na :sociedade -cri~tã, e·· pOdern muitQ 
bem so_b à lnsp.iragão e· com:·~ _favor 
de Deus subir .aos 'vêrUces ela san t.i
dade, que ·por. l)romessa .- de :J esu·s· 
Cristo nunca, faltar;\. na Jgreja. · 

. ~ ' 

Dotado de nielos vftliis 'de sántÍ:l'ica~lio 
ou Su.cràn1cJtto.Y 

E .com·o o corpo humano nos apare
ce dotado de energias 'especia Is coin. 
que })rovÊi' li vida; .sau!'le e ere~cimen
to · seu e ae todos os · seus, membros, 

· ass.irri o Sa,!vaclcir d.o gênero. humano 
providencioú aclm.lravelmente- ao seu 
Corr,io mlstlco Pnrlquecendo-o· de :~a
cramentos, que· com uma, sê·rte lnin• 
terrupta de .. gra1:as · .amparam. o ho• 
mem desde o bergo' atê o:ultlmo •sus
piro, e ao .mesmo tempo prov~m abun
dantlssimamente 'âs: nec~·ssldades : i;o
c.iais da Igreja .. Co.ro··efeito, P<;'lÓ b.atlse 
mo os que _nasc·er11·m a ·esta vld_a .mor
tó.l, .n1ioCs/\ r~JÍa'p'e:;,fu' dá. lll<>rt.i, cl<> l)O._ 

. ta.dQ;§!;ijãQ f~it:2~'~1U:.Q!! dã lg,~jª'-

' ., . 

senão· qué,', à.s-sinéllados· coin o· cara.o1 
ter· ·.espiritu::il, se torn~n~ capazes . dei 
reé\>ber. os outros, dons sagra.elos. Com 
o Crisma infunde-se nova fôrça· nos 
!i éis' pai,a ·,conservarem e defenderein. 
corajosamente a santa- Madre lgreJa, 
e'· a, fé que· dela• receberam. Pelo sa
cramento ·da Penftência ·oferece-se aos. 
membros da Igreja .caldos em pecado 
uma' •medicina· salntat, qtie, serve não 
só a · restitui,~lhes a saude,. mas a. 
preserva·r os outros membros do Cor
po místico do. perigo de cont!'Lgio, e até 
a .dar-lhes estimulo e exemplo de vir-, 
tude. . . . . . · 

:m nã:o- basta •. ,-Pelà · sagrada Eu_c~~is• 
tia alinie'11tani;.·se e fortificam,se os 

·fiéis, cofü um ·mesn\o &limento ese 
unem . entre si e á divina Cabeça de 
toci9 _ .o . Cor·p·o Con1 .uní _ v h:1-cuto lnefa ... 
vel ·e dh•ino. · Ji'inalmente a·o Jeito <lo:; 
mo1·ibundos·. acode a, _Igreja:,· ;mãe cQm
pasS-iVà/. e co~1 .o Sacra1nento da. Ex-. 
tr:ema· Unção, - ·se nen1 sen1pre. lhes dá! 

· a 'jia·uae ao· côrpo~ por Deus assim o 
dispõr, 'dá-lhes .as·: àlmas . feridas a, 

·111.edicinà- ·sobrenatural, e abre-lhes .o 
Céu,_· Qnde ·-c:Omo noVci's. cidadãos· e· seus 
llovos. pr-otetor.es ·gozarão por:_toda. a. 
eternidade. da divina bemaventurança, 

As necessidades sociais .da Igreja.· 
.p1·oveu .Cristo de· iuodo especial com. 
dois· sàcrameátos que instituiu: coin 
o Matrimônio e111 .. que os cônjuges são 
réciprc·ca.:n1elité '",u_n1 ao outro rnin is
tros -~_çta · g--r-aça, pro_veu ao aumento 
externo e bem . ordenado da sociedacle 
cristã; é o .-<iue é ain<la mais imp.or
tà.nte, ·â. .bo·a e religio·sa educ·acão- da. 
prole, s.elll ·· a qual o ,Corpo ·mistlco, 
correria. grande· perigo;· com ·,,; Ordem 
dedlcam·-se e. consagram-se ao servi
~º,. de Del!,·s. os que hão de hno-Jar ·-a. 
Hóstia eucaristlca, sustentar · a grei 
<los fiéis c·om o Pão dos Anjos e com 
o· pasto da doutrina, dirigi-la· com os 

, di vhws ma1i'damentos e con·selhçs e 
puri!ica-la com o .Bati_smo e a Peni~ 
tência, erifim · fortalece-la· com· as ou-
tr&s graças éelestes; · · · 

li; a este: proposito deve notar-sê que 
a3sim .como Deus no principio·. do 
inundo dotou o homem de u1n riquis
sim.o. orgàitismo com que ·pudesse sU
jeitli,r ;is. O'l\tl'.l}S .criaturas e. multipli-

·::·car-se e. énchet'··- a· ·terta;:··àssiiil·'. âo 
pr_incipio da ei·a .cristã prove~.-~ Igre-· 
ja elos .1·ecursos necessários para v~n
cer perigos quasl lnumeraveis e po
voar 11.ão só· toda a terra:, mas tarn~ 
be.l~l o :reino dos cé.us. 

l?o~1na~o de .iueru~i~S-: -~_eter111l~ados. 

Como membros pa .Igréja conta1p
se realnaent.e. só. ,a,queles que recel>~-
1·am o ,la,va,c1·0 d:. regeneração e _c9n
íe~8aÚ1 a verdadeira fé, nem se ~e

. p_a.rai:ani vol~ntaria1nénte_ .d9 . .-. ol'g~,-
nismo ·do ·corpo, ou' ·não foran1 delo 
yortadc-& pelu, lúgítin1a' alltoridade eJJl 

.' i·a;~ão, , de . cUl!>a8 gra viss\mas, ·"'l'odos
. 11":,s, clfa ºº AJ,úslolo,· fU1nos batizados 

l!Uill. só J,;svlrlto_ Par~ ·•tor,inar Ulll. SÓ 
Co1·vo, Únl .sõ Espiritô; .um só Senhor, 
li.V ,.,, . . . . - . êll<''. Y 

,_f:1*>· ,~_~] ~ç1•. 
. . . . . . .. . . . . or 1S1>C\ quein 

se rÉfc_uaa · a ouyii a '-l&'rilja-, ·manda' -.o· 
Senhor. g!,le,'.·sejà> tlitoij;or ·gentio· e riu
blicano. (19) Por conseguinte os ·qtH, 
·estão entre si divididos pela .fé ou pe
h, · .gov·erno,. !'}âo po~l:en1. viver 11este 
l}orpo u·nicu riem do seu utiico Espírito 
mvlno. . · . . · 

's~m_: e~clulr. os pecaclorc:s 

. Não ee devi, 'porem· julgar que já, 
dur.ante _o ·~e1u110 dá vt:rCg;r'lnação ter-
restre, · o Corpo <la !'grejâ, por isso que 
t:·cçrpo de-Cristo, consta só de memc 
bro~ cóm. perfeit:d. · saude, ou ~6' cto.s 
c1ue de· tato são 1>or. De'us predestlna
do:sc.-a, sempit1>r1\a felicidade; Por.' sua, 
i!r!imtâ ··misericórdia· o Salvador não 
r·ec'usa lttgàr 110 . seu Corpo mistice, 
áq9,2te·s ~ q4-en1 o·. não re~usOu outro
ra º'?. ban.<iuete. (20) Nen1 ·todos. ·os 
pecados. embora graves, são de sua, 
na.ttüeia ta,is que. separem p homem 
dt>, Corpo· da igreja, conio fazem o 
cisma, ·.a· herésja e ·a·· a1lostasta. Nen1 
perdeni de· ioclo a vida : sobrenatural 
os <JUe pelo pecado perderam a carí
dad.,, e. a ... i;_raça, santi.ficante ., por is
so s.e toi'n'ar~1n incapaz,es de·. mérito 
soLr~:11.atural, 1nas · conservain a fé· e 
a· esperança. ,cristã, e alumiados .. pela 
luii·. celeste, silo. diyinamente estimu
lados. C()ni _ intiinas: inspirações . e ,n~
ÇõeS- .do Es[,irito Santo ao. ten1or .sa
·Jutar, .á, __ o~ação e· ao arrepcndinientO 

· das suai,, culpas. 
'J.'éniia-se· ·pois sumo horror ao peca

do q1.(e. mancha' os memuros. místicos 
do ·.HS:cte~tor; nlas: o· pobre- péCador qtia 
não .. se tornou .por sua cóntumácia. in
dig:no, ·da _comunhão dos. fiéis,. seja. 

·a.:colhido .co1u- ·_O 1na1or an1or, v8ndo·se, 
neJe; ~p~n :ca:ridade efetiva. uni n1en'l
brQ, enfeimo .. de Jesu~ C1·isto . .Pois que 

,é. muito · n1elhor, como nota .o .Bispo 
de. ·.Hlpona, "cur(l,-Jos no Corpo, da 
l,;Teja, do, ,1ue amputli'li:>s. como niem-. 
brôs incuraveis". (21).· ."Enquanto· o· 
men1bro . está · ainda . unido ao corpo 
não ha ·J)or que desesperar da· :sua 
sauqe; ·umâ. véz :amputado nen1- se· p,-o
de cur~r -11~:111 -pode sarar'>. (22') 

A .IGREJA. l!l O·COil.1'0 "DE CRIS'l'O" 

'11,e~1~s .Vi.sÍÓ .. até .:à,qu.f, Venera.veis 
Irniaos, ,1ue a, lgre.ta pela sua cons
titulgao ,;e . pode asslmilhar a unt 
c.;orpo; ·:,segll~-sé 4Utf Jnostre111o·s mai~, 
e1n. -parli.culaI', por que n1otivos se de- . 
ve chamar· não um corpo qualquer, · 
mas o Corpo de Jesus Cristo. · · 
. Deduz-se isto . do !ato q~e ·N.osso 
Senhor é o. J!'undador, ·a Cabeça, .o 
Cons·eryadoi· e Salvador deste, Corpo 
1nistico. 

Cris~u .fOJ o -~Itundador" deste Corpo 

.. :nevendo-•expõr :brevemente o. inodo 
couio. Cl'isfo tuudou. O.· seu Corpo so
cial, -aco_de--Nos antes .de ntais nac!a 
ést~ ::ienteil~a. <10 · ~vss<.> .Predecessor 
de f; m. Leao Xlli: "A· igreja, que Já. 
conceuida nascera· dó !&do do segun
do Adão, -adormecido na cruz. mani
fest.ou-se pela primeira vez á Juz do 
mundo de.· !\lodo insigne no 'celel.>érri-

. mo \lia de ·.Pentecostes", · (23) De- fato 
o divino Redentor. começou a iábrica 
do templo 'mistlco da lgrejà, CJÜando 
Jta Sl•~:c-prega,ç·ão ·ensinou os seus man
da_rrientos: .concluiu-a quando glorifi. 
,cado pendeu ·.da Cruz:· manifestou-a 
enfim .e promulgou-a quando mandou 

, sobre. os díscipÚlos visivelmente o. 
1•:.mlrito Par.áclito. · · 

n) l'~egÚndo º. Evangelho 

Du1,ante. o, .seu publico mlnistêr'Ío 
escol1Sa,. os Apóstolos, en vlando,os 
como el6 próprló t.inha siclo enviado 
pelo Padre. (241 como mestres, guias, 

· operadores de santidade na assem
bléia .~os .fiêls; designava o Chefe de· 
les .e seu Vlgãrio em terra-; (25) fazia:. 
lhes conheoer tudo o qu& ·ttnba ouvi
do• ao. Padre: (26) lndi.cav~ tambem 
o Batismo· (27) . como melo· para os 
que. de futuro .. ~i-êssem,·. ~erem t1icor
·poradõ$ no: Corpo· ·da Igreja; finai:. 
111ente .. chegado· ,JlO .anoitecer• da vida, 
dqrante a ultima: ceia. lnstituiit a, E.u. 
caristla,. a.dni.lrave! -sacriflcio e admi-
1·ayel -l'l~?ramen_t-0. · 

.. ,~I)!!! li! §:":11.a{i!!tl-}J; .. 

/ 
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COMENTANDO. •• 
:A ECONOl\IIA DE GUERRA 

, O ministro do Interior da lngla
õtena, falando em Dundce, afirmou 
que deverá ser mantida na paz a 
economia de guerra. Assim, mesmo 
depois de ensarilhadas as armas, os 
controles severos dos .alimentos, das 
mercadQtias, das industrias, .da opi-
11ião publica .. deverão prosseguir, não 
mais com fito de ganhar a guerra -
é evidente - mas para ganh_ar a paz. 

~o se pode negar, ·o problema agita 
o~ espiritos. Ha um clamór sib"tcma
:tko contra os. políticos que perderam 
·!a paz que se seguiu à guerra 14-18,. 
E, por isso, a palavra de ordem do 
momento CJ>nsiste em ganhar a proxi
ma . paz; ouve-se, mesmo falar mais em 
,ganhar a paz do que a propria guer
ra. E, de um modo geral, o . que se. 
acena à humanidade. como a paz a 
ser ganha, é com a perspectiva des
fombrante de um mundo · definitiva
mente livre dos males que, até hoje 
o. tem atormentado. O querubim rc
rolherá a espada de fogo, e o· homem 
franquearâ de .novo o, limiar do Pa
raiso Terreal. Apenas, segundo afir
ina o . ministro do. Interior inglês, os 
homens.iá não comerão- livremente da 
abupclanda dos frutos de toda espe
cie. Seja pelo enorme _crescimento 
da humanidade, sej;, pelo pequeno 
ambito do Eden,. seja por qualquer 
outro,· .motivo que escapa à nossa in
competencia, o. novo Paraíso Terreal 
será um · Paraíso t·acionàdo. Sempre 

·-sera ,11in paraíso. é verdade; e não se 
. pode, em sã consciencia, duvidar da 

sinc&idade dos pro.fetas que o anun
ciam com .tanta enfase. 

De q.11alquer fÓ~a: todo o m.undo 
está· na espeetativa do grande Sól que 
vai raiar. · Os Chanteclers já estão 
cantando a plenos pulmões; portanto. 
o· dia vai' levant.ar-se irresi.«tivelmen
te. Porem, antes disso, queríamos 
formular uma pequena ohservação. 

N"mguem igno~a · que. antes do atual 
conflito, o' e:rande problema era a 
super-pródüção. ·Em 5CU holocausto, 
indiscritiveis fogueiras se acenderam 
em toda· a terra. e devoraram o ex
cedente das colheitaE e dos rebanhos. 
Não só: fabricas fecharam-se. indus
trias · morreram. bancos faliram.. A 
guerra. · entrétanto. veiu absorver to

. dbs · os excedentes, e mais ainda, demo
. do que todos tiveram de diminuir con
sideravelmente o 5eu consumo normal 
de utilidades: para sustentai- os exer
citos em ·campanha. Ora. cessada es
ta vorae:em. a produção vai não so
mente atingir o nivel anterior. mas 
ultrapassa-lo. e!J\ Virtude dos apeI
féiçoamentos colossais conseguidos na 
guerra. Quem. ou ,o que vai absorver 
esta avalanche de utilidades, sç, pros
seguir a economla'·.de guerra dos con
troles? 

Talv.ez esta pergunta seja uma im
beéilidach;. Afinal, um· paraíso é um 
paraíso; 

"L.E G I O NA R 10" 
SEMA.NARIO· CATOUCO C01\I 
APROVAÇÃO ttcu;slASTICA. 

~cJação • é Ac1in1ni*raçã<:> 
· Rua. ·do Seir,ínario. 193 

Telefone 4-0Mt 
Caixa Postal 147-A 

A!;Sinaturas: 
Ano. .. ................. . 
Exterior ............... . 
Número avulso ......... . 
Número atrazado 

CrS 25.0o 
CrS ·· 50.00 
Cr$'' 0.40 
Cr$ 1,00 

. RogantoR aos nossos assirurntc~ l'O

. munirarein .-a mudança de seus ende
feços para à l:éixa Postal 147-A. 

Sucursal no Rio: 

Agencia noticiosa Su I Americana 
"ii.saprE!ssº 

Rua S. José n. 49 
Fones 22-437:i e 42-6631 

Anúncios: 
Peçam tabela. sem compromiEso. 

Não puhlicamos· colahoração de pes
soas extranhas ao nosso tJuadro de 
redatores, 

O LEGIONARIO tem o . máximo 
prazer em receber visitas às instala
ções de sua red1111ão e Qficinas mas 
pede que não sejam as mesmas teítits 
·nas 2.as, 3.as. e 4.as-feiras, por exi
gênciíl$ ·.do gerviçp. 

LE.G L.ON AR. __ to 

c·AT O LI C OS 
. Comprem ex~tuslvamenté suas _ ióias · e seus presentes-- ua conhecida 

. ·. JOALHARIA .. 

CASA CASTR;O 
RUA DE NOVEMBRO N. 26 OFICINAS 

PROPRIAS 
• 
• 

Unico11 evnee11s.ionario1 doa AFA1,U:
. DOS relogi!ls . • E L E C T ' À • (Esquina da Rua Anchieta) 

' 
.. 

Em edi,:ão anterior. ma.nifestamos 
nossas reservas e nossa_ ·rormal ce)l.: 
sura à atitude elo "patriarca" cisma· 
tico de Moscou. visitando o "fama·_ 
1•ada '' St.a·lin. A aproximação ofsma-
1.ico-nazist.a é mais um dos "IJIU:Hs;, 
deste seeulo t/io reeundo em toda SOi'· 
te de mistificações. 

O ROSARIO , ARMA PROVIDENCIAL DA IGREJA 
,um exemplo historico p~oposto <por Pio ~1- à nossa meditação. 

Isto [Josto, não nos seria po~siv81 
deixar de formular a mesma censu· 
ra ao "arcebispo" · !}retestante de 
York, que saiu de seus penat.es es
recialmente para visitar Stalin,. A 
adesão que o governo sovietico vem 
recebenc.c dos mais. altos· dignatar·os 
da m,,i,; conservadora e tràcUc,on~al 
das seitas protestantes. que é à an
glicana, bem demonstia a completa 
decomposição do protestantismo em 
110,;sos dias. 

* * * 
E,stá dentro desta Unha ·d.e rlcli• 

eula. m1slil1caçào a a-t;tucle do em• 
baixador sovietJco em Londres, llll0 
fol a:ssistir à ,\lis;:;a solene, reali.z.atl.a. 
ua Catedral de Westmin.ster, que é· 
eatol1 ca, no ·· dia ele Preces» da lll· 
glaterra. 

Com efeito, o embaixador ateu .de 
um pais oticialtnente. ate.o· fa1; utua 
comedia evidente, assistindo e1u ca, 
rater of:cial a uma cel'imonia eatólica. 

.Nào tornemos complel,i a fa,rça, 
a1.:re(lita11do ua smceÍ'idade.· ilo come•. 
diante. · 

* * • 
Os nolic!arios telegraf'cos contt

uua.m " re;;ol'g,t<1r de uolicia:; insi
nuando a pussilnlictade de um acor-. 
do teuto-ge1·ma111co, ::leu1 ll0.5 pro· · 
11t111cw.1·1uos solJre o falo elJ.I si tÍEHll 
sobre ,;ua v-iabil:dade uo, momento 
presem•, devemos_ leu1bra1,-· q1.w, ·a 
p:·1on, " llil)ül<JSlc! uáo deve s.e1· C0JI.• 
->Iderada absurda dadas as evmcteu,s 
afiuidades eulre ambos. os regjmes 
ll,uLrntanto, e p1·eciso QÓ:;ervM que, 
mais provavelmente, este acordo· se 
fará com um golpe ele l\lstauo n.a .. AJe· 
Htallha, que ali unplantarã, não o. boi, 
cllensrno .. u1aH um social:!lmo ele l!Js
taüo, milita1·ista e "cr!stào", que. se.rã, 
o grnnüe problema de post0guli\na. 

,. 

Seguindo o piedoso · exemplo . do 
Santo Padre Leão XIII, q11e quasi 
t~.do,s os anos, a partir da · Enciclica 
"Supremi Aposlolatus",. exortava os 
povo~ catolioos a perseverar· 110 'cos
tume da recitação do Santo Rosario · 
para obter para a lgrej a a poderosa . 
proteção .-da Mãe de Deus, publicou 
o Santo Padre Pio XI a 29 de setem
bro de 1937, a Encíclica "Ingra:vescen
tibus Malis", 'em que 1·clembra a im
pt·eseindi'lel necessidade dessa devoção 
na luta contra a !orça avassaladora 
dos erros; contra a Invasão dos maus 

· costumes e contra a. violencia de ad
versarias cada vez mais audaciosos. 

Éstamos em pleno mês de outubro, 
dedicado ao Santo Rosario, tornando
se por isso muito oportunas algumas 
consiçjeí-ações sobre· o· exemplo his
torico, citado pelo Pontífice da Ação 
Catolica, para mostrar a eficiericia da 
devoção à Santíssima Virgem, 110 com
bate aos erros · modernos. 

A' U.JTA CONTRA A SANTA 
lGREJA 

Consultando os documentos ponti
ficios de . meados do · scculo passado, 
vemos · clal'amente delineada e defi
nida a gtiena que as. fo1·ças do mal 
vêm movendo ,:!Ontar a Santa Igreja. 

. E a continuação da luta descrita por 
Santo Agostinho. e . mais tarde fi-

. gurada pelos dois estandartes· de San~ 
to lnacio: - ''Dois amores fiieram 
nascer duas cid11des: a cidade ter1·es
tre proc.ede do _amor de si mesmo le~. 
v'adó até o desprezo de Dous;· a ci
dade celeste orocéde do amo1· de 
Deus levado ·até Q .desprezo de s.i 
mesmo." Continuamente, qipetid<1-
mente· os Sobe,·anos Pontifices falam 
cm "tempos lamentaveis para a Igre
ja". "cm perigo maximo da hora pre
sente''. Em uma ·de suas varias En
ciclieas sobre o. S<1nto Rosario o San
to Padre Leão XIII diz ser )evado a 
repetir as mesmas exo,t•tações impeli
do pelo amor ·da Igreja, cujas penas., 
longe de se aliviarem, crescem cada 
dia em número e em gravidade. São 

Um dos elementos niais caracteris· males· universalmente conhecidos os 
ticu~ da "lloVa orllelll'' 80C,fü1Sla ·e que ele deplora: -:- O ataque aos dog-
el'(Slà que :,e pretende crear;· está mas sagrados custodiados pela Jgreja; 
nas mulliplas t,Huat1vas de propa- a. integridade da virtude cl'istã toma-
ganda de iulercvufessioualfsmo Qiti, da cm ridlci.lli:J; a _calunia organizadà; 
,namente realiz..Ídas, vísanqo l>ai•ac o odi<>, a,ttçado de mi( maneirps CClll-
~iJ.ar Calólicos, lllºUle~tantes CÍSUULLí, trn as 'dete1minaçii11s cios . . .· ron- , 
cus;. UJlh; . é eKcele!fuiJt,~i11i,()t,~•'iP :0 '.ti('ices;;ii.ir'·arli~~-:dii'i&jçl ,onlt!l.}h 
co11versãó elos que érr11.n1; a' VÉ>r(l.i.de · :~rupi·ia,figur;{ adorável de _ ssó"Sé- . 
(ÍUe é uma sô, t.laraUuu é pessimo: nhor conf uma audacia cheia .de in-
»1i-;nlfica a úeµravação dos qite estão _sólencia, e por meios infain.cs'-e crimi-
na venla<lté, e que consentem em se· nosos.'·(,'Omo !/e as forças do mal pro-
1u1~tunll com ob n1iws. éurassem destruir' em sua base e ex-

L-0:,se pari-cristianismo socialista. de tinguir ·a .'-.obra divina da Redenção. 
ares 11101terarlus é o grande· cavalo cie que jamais nenhuma força destruirá 
Troia ·que está sendo prepai'àdo· (;O· ou extinguirá. · 
llH/ •• presente" 1iara o mundo para Deus não abandona 'sua Igreja. •Es-
lng:, depois da gt1erra. la nada terr, a temer dos atentados 

UMA GAPELA NOS MARES 
ao SUL 

Aos habitantes de um pcqueµo po., 
·mado dos mares do Sul será inesgue
civd a presença dos marinhei\;os 
americanos. 

Uma. placa comemorativa será colo
cada na Capela que esta Missão cons~ 
truirá graças aos componentes da ri1a
l'inha • de G ucrl'a, que contribuirain 
com uma valiosa coleta. ' 

Em uma das Missas dominicaes q1.1~ 
o Capelii.o do destacamento, ·P. ·Willf~m 
L. O'Neil. celebra na pitoresca er-._ 
mida do J.igar. fez-se uma· coleta _en
tre os marinhPiros; a 50fUá · reeo!hida 
- $1.042 - superou -em muito· a. 
co110eguida pelos proprios habitantes 
do lugar durante muito templ). Em 
nome deles.· o R. P. James O, iHen~ 
drcn. S. M., elmltou a lé e o clespren"" 
dimento dos i:::enerosos marinheiro:;;. 

dos homens, Mas · os povos · que se 
afa~tarem das virtudes cristãs- e do 
regaço da Igreja não têm a mesm:i 
garantia: "O pecado tol"lla os povos 
miserav11js". E, aomo · dis,e o Santo 
Padre ·Leão XUI na encíclica que es-· 
cr.~veu si:>bre os principais cleveres · 
civicos dos homens, se os tempos pas
sados prii'varilm a força 11xpcr.i..-nental 
dessa ·verdade, c<>m que direito. o .nos
so será obje(o ele uma -excei;>ção? 

Orii, diz o Santo Padre Pio XI lo
go no ,inicio de · sua Enclcl.ie~ ~obre 

· o Santo Rosario que quem· conside
rar' ,i:om ateµção os anais ·<la Igreja 
Gatolica, facilmerite poder~ ver que a 
proteçijq valiosa da Virgl'!m Mãe de 

· Deus está · unida a todos os fastos 
do no1'lC! cristão e, que quando erro~ 
dev11stadores · tebtavam dilacerar ate 
m~sm,Ô a \Í'este incoàsutil tla Igreja, 
e subverter todo o · orbe catolico, a 

· 1Vi:ari11 · com · confiànça recorreram 
·nossos antepassados e ela ,só, com seu 
poder, extirpou todas as heresias cm 
todo o Olundo. 

'• 

A HEltESJA ALBIGEN$E 

ria e do espiríto,oviam· 'i'10 mundo ma- · 
térial apenas. ·o IUal e a corrupção, 
não podiindo, por isso ser obra de um 
Deus bondoso. ,Mas ao . lado desse 
rilundo, esses l;tfre'jes concebiam um 
outro, í.ormado· · por espiritos incor
ruptiveis e bem-av'eiiturados, que 
eram as creaturas de um ser essen
·cialmente bom e infinitamente pode
roso, Deus. Assim, sustentavruµ · que 
antes da creação da materia, · Satanaz 
havia sido o autor da revolta dos· an~ 
jos. Fulminando os anjos · rebeldes, 
Deus lhes havia favorecido um meio 

. para expiar sua í;;lfa,. e permitiu à 
Luciíer de se .Eervir desses anjos maus 
para animar os côrpos que este fize
ra de barro. A alma, dizirun,eles, fi
cou ignorante de. sua natureza e so
mente com a vinda de Cristo foi re
velado aos homens que podiani · se 
reabilitar, sacudindo ó jugo do demo
nio que dominava o inundo atràvés 
da materia. 

CON'l'P.A O DOGl\f/\ DA INCARNA

ÇÃO uo vmu:m 
. ... ..<.µ ' 

. Por mais ·_que . variásse .sua, .doutri
na, esses ·· herejes estavam concor1es 
num porito, a saber, na riegaçãd dq 
Dogma dii focarnação.' · CQmo pode
ria um Deus todo bondade estabdecer 
sua ºmorada numa carne pecador;i? 

Hàvia lambem os- qüe _se_. esc;inda
lizavàm da dénomín,aç;lo ·. ele Mãe . de 
Deus . univer$ali!:t1mté dái;ia a ·. Maria. 
Sustentavam que s.e devia, dizer ','Mãe 
do Cristo";. o Cristo .. hú,,torico, e que 

-o homem nascido ,dê Maria (\evia ser 
denominado "Teófo1·0'\ ou o que IE:va 
a Deu~, como templo em·. que Deus 
habita. Daí, porta'hw;. para eles . a · 
Incarnação cnJ · ·apenas uma· simples 

é da. instituição da Igreja, é que to
tas as · heresias, quais tenham · sido 
SC\\. ponto de partida e de ataque. 
a través de suas variadas origens, seus 
mil nomes e suas mil formas, todas 
quiseram atentar contra o dogma da 
Incarnação e, negando esse dogmá ou 
deformando-o, por esta mesma -razão 
cairam no pànteismo, no fatalismo,. no 
socialismo e no comunismo. Foram, 
em uma pa\avra, tão anti-sociais quan
to anti-catolicas, · e tenderam e ten
dem todas a reconduzir ào cáo.s do 
pagan_is1110 -~ humanidade que vive 
na · civilização qeada pela 1greja, 

Jeius Cristo, que tudo define, é de-. 
íinido por Maria. E o ·que leva Leão 

·XIII a dizer. que não se pode cheg;,r 
a Jesus Cri.,to a não ser por sua Mãe. 

A heresia o sabe -muito bem, E por 
~ma .conduta nos instt·ue a este l'es
peito. Ê o que um polemista cato~ 
lico nos diz ::to afil"l~ar _que ela nuncu 
atacou o . dogma relig\oso e social da 
crença num. Deus Creador e não 15er 
atacando o dogma cristâo da• lrica1·
nação, e ela, a heresia, ja~is atacou 
o dogma cristão da focamação a • não 
ser atacando o dogma '-càtolico da 
Mate;:nidàde Divina de Maria, Jl: o 
que· faz São _ Francisco de Sales dizer 
que «quem não :.ma e honra _a Vir
gem de um amor e de 'uma hoJtra to- .• 
va especial. e· particula.r; não é verda-
dej\'o. cristão". Tal pessoa não· crê no 
Verbo Incarnado. E é o que leva Sijo 
Gregoi·io ·Nazianzeno a afirmar que 
"Quem não olha para Maria como a 
Má(! de Deus não crê na Divi11dade, 
é ateu", 

O COMBATE AOS ERROS 
ALBIGENSES 

habitação do Logos .e'm Cristo. · . Quais foram os apostolas suscitados 
O ·Redentor. er~ . um: s,~pl1:,s · ~spi-· ·por No,so. Senhor para agirem como 

rito. Para eles nao. e1111;tia Cr1ste. i;o- instrumento da Santa Sé na extirpa-
íredor mas apenas ·Q Cristp Glorio?º· ção · da heresia albigense? Citemos 

fara ·os ·catolico.s, fieis- .à. doutrina três grandes vulf.0$ que até. hoje· im-
da Igreja, Nosso Senhor hâyia' spfrí- pressionam , o· .·mundo catolico pela 
do, durante -Sua .Paixão, para • resgatar pujança de "· suas personalidades: -
a huma\1idade· pelas dores de sell s~n- Siio · 13,;,rnarelo <le Clarav.al; São Fran-
grento. sacrificio. ··Não! Respondiam cisco de Assis. e São Domingos de 
os cataros e -albinensas, porque 'sendo Gus~o. _ · · . 
puro espirito · niio podia nen1 sofre_r, Monge da Ordem de Cislé tão cs-
ncm morrer, n1enf pot conseque11cia · treitamente consagrada. a Maria, São 
ressuscitar. Mas que,.pens_ar das tle~- Bemardo, . Apostolo incomparavql da 
crições evangelicas da r_aixã~? D_a- Europa cforànte meio seculo: atribuía 
van1 esses hereje~'. yaria&,,\!xpJi_caçocs e à'.Noss~ Senhora Joq<>s os seus pre-
para essa1 dif{cµll:JJ!fti::· <tesde ,a V(!rsã_o gresgos ria '.união com<;Jesus Cdsto e 
dei-41_ ue_ ·_. ~ái·'-ªf~~~~--"b __ a 'VA,--,:.__ .. n_ ,,_ 11_•!1 __ ·_. ,l.!m,"".:~a_· s•·~~-_: ._ ·.'_ ,vi,tp,.,_it, __ s,_i>~°'"< -· _a~.i;t<>~. 
fant11sma, até·~·êil!,b': 1diz~ 'q~l-~)u- · "Ninguen,;/'ó -V_irgem Santl.SSlllla, 'e".
deus;, ag1mtes~do /demomo, .,acyed1tq- · clamava ele, nmguem. tem a plen!-
ràm ter colo~ado na m·uz o Filho cle tude. do· conhecimento de Deus a nao 
Deus, mas que µão tinh!tni ,nas mãos ser -por vós; ninguem não é salvo a 
serão um ladrão vulgar. . , . não ser po1' vós, oh Mãe de Deus; 

Para os albigenses ll RedençiÍQ não ninguem obtem um dori1 de miseri-
era portanto ·uma expiµção, mas um . cordia a nãq ser por vós". E Pio XI, 
ensinamento. Para· libertar as almas na · Enc;lclica que estamos estudando, 
do deÍnonio, ·bastava ensinar. como · se l!'!!rve d~s. seguintes · palavras do 
podiam libertar-se d.i prisão do corpo granae A.bad.~ 1e. Çlaravàl:_ "Tal é a 
humano e. tornar~se pUl'OS espíritos, sua vontade ''(de Peus), qll()· tudo .ti-
os que sabiàm faze-1.Q. eram co_aj1ide- · vessemos J)or 1\faiia". . . 
rados perfeitos e. filhos do. l!)spirito Não faltava. porem a. esse delicado 
Santo. · · · cantor das graças da" Mãe de DeU$, 

Daí vem um faiso asc'etismo e, e.orno não faltava ao melifluo São .Bernar-
consequencia do horror que , profcs- do · !i--·,i ntvepidei; apostólica que · ca-
savam · pelas . cóist:1;s materiais, afasta- , raçteriza µm per~eito fil?o da Igreja. 
vaih--se do casamento como. urtla pro'." .. · Um -~mpJ~ fato !lustrara essa verda
oagação do· mal . p~la gei"ação .. de fi- . · ds; . Se''~i!-bia trazer os tr.1nsviados 
lhos, e da posse de bens tei•re!los como com 'di:>çura, esgotados os r11c11rs~s 
apego a um má\l pl'Íncipio. · M,\li, suasorios, sabiá. São Bernardo· f1Jlm1-
como todas as seitas quç em qualquer riar anç.temas contra os inimj.g<>s de-
cpoca . pusararn por qualquer motivo elárados da Igreja, Assim, à Nista_ da 
reprovar . a união legitima · dos sexos . e obstinação . na her~sia de um . bur?o 
a legjtjma propriedade dos bens, cai- da França, denommado Verf~1!, Sao 
ram nas maiores' torpezas e em peca~ . Bernardo, sacudindo Q pó d~s sa~-
dos contra a· natureza, terminando na dalias, lança sobre o lugar unpem-
i,1ratica de todas as jrifamias que cor- tente a segufnte maldição: "Verfeil 
roem a sociedade humana. O sacia- (folhà verde), que o Senhor te res-
11smo, o comunismo 'tie ·nossos dias, seque!'' 

--·-

A A G O N I A D A C H I N A P O R, 
F A L T A D E .M E D I C A M E N T O S 

Assim, por exemplo, na epo~a de 
São Domingos, cit11da pelo Santo Pa
dre, corno sendo .muito hostil ao no-
111c ·catolico ·e bem pouco diferente da 

· nossa, a seita heretica. dos ,albigenÉes 
havia· ínvadido numerosos paises, às 
vezes.. clandestinamente, às vezes 
abertamente. Filha·, cruel dos mani
queus, .de que . eia' espalhava os mons
trnoioi, erros, ·desfigurava os dogmas, 

se acham traço por traço nesses anti
gos · herefes. Mas não cessavam aí 
seus desatinos. Corno ·os modernos 
liberais, th'avam d11s palavras de Nos
só Senhor de quem com forro 
fere com ferro será ferido, a· conclusão 
de que devia ser negado à sociedade . 
e ao poder civil o direito de re
pressão, condenando tod11s as guerras, 
mesmo defensivas. Inimigos da jus~ 
tiça e de qualquer poder. constituido, 
eram verdadeiros anarquistas, não · se 
distinguindo· dos anal'quistas e com11-
nistas modernos. à não . ser pela rou
pagem com ·que revestiam suas 'idéias. 

De São Francisco de A:,sis, radroei
·ro da A. C. italiana, cuia vida ,foi Ull1 
exemplo do verdadeiro espirito do:, 
Evangellws, citaremos apenas i.1111 
•.fato que provará como seus seguido-
1es e discipulos compreendiam o Cr~
tialiismo ensinado pela ,Igreja. O ep1-
sodio vem · narrado. nas "Fioretti". 
Depois da morte de São Franc'isco, 
b Irmão Leão teve em' sonho a visão 
do que lhe parecia ser um julgamento 
divino. Uma enorme escada v11rme
lha, subia da terra ao Céu. Outra 
escada br'anca, dcsciâ do Céu à' terra. 
No topo da ei,cada vermelha apareceu 
Nosso _Senhor Jesus Cristo. São 1''ran
cisco, que se· acha'la ao lado, dizia aos 
seus irmãos na · terra: $ubi, irmãos 
meus, não temais, Nosso. Senhor vos 
chama". Os. Frades começaram então 
a escalar ·a: escada vermelha. U1lS 
porem caiam. à. terra, logo depois de 
subir dois deg1·aus, outros tombavam 
ao galgar cinco degraus, e assim, nu
ma confusão enorme, nenhum con~e'." 
guiu chegar ao alto. Depois de iri• 
terc~der junto a Deus por seus malo
grados irmãos, São Francisco de novo 
se dirigiú a eles e lhes disse: "Vinde, 
diação de Nossa Senhora, que é a 
rei .à. escada branda e galgai-a". E 
no topo da_ . e~cada br;mca aparece a. 
glciriosa Virgem Maria, toda piedosa 
e clemente, e recebeu os irmãos fran~ 
ciscanos, que suavemente entrara:m 
no ParaisÔ. 

Revelações do Exmo. 
Segundo noticias da N. C., o Exmo. 

e Revmo. Monsenhor Paulo Y\I Pin, 
Vigarlo Apostolicp de Nanking, na 
China, expôs em uma conlerencia, 
durante · sua visita à Casa Matriz das 
Revmas. Irmãs da Missão Medica nes-

. ~a cidade, as penosas difiçuld;,des da 
· ássistencia medica na China Livre. 

· "Na frente medica da Clúna Livre. 
e no que fora p9ssivel ç1diantar os tra
be1llws c:111 · caridade, nossas Missões 
Catolicas têm realizado um se1·viço 
n<>t;ivel, ansio~as de curnr as almas 
e os corpos de centenas de milhares 
de enfermos e feridos, e isto ª!í'esar 
das dificuldades crescentes e da es
Cll-ssez ex,trem~ de · i~tituÍçiie~": de
c;larqµ Monsenhor Yu Pin, E citou 
estat1sticas reve(adoi·as;_ llavia na Chi
na, antes de junho dll l939, uns 85 
hospitais e cerca de 339 dispensarios 
dirigidos pelas Missões Ca tolicas. Em 
um ano, um tptal de 19.893 pactentes 

S.r. Prelado 
foram,' atendidos nos hospitais e ..•• 
3.602.591 · nos disp1msarios. E;µtretan
to, ao passo que os pacientes aum1m
tam em proporções assustadoras, os 
auxílios, pessoal medico · e 1ircdica
mentos · diminuem cada vez mais; re• 
cordou que, quando os japoneses l:i)9~ 
q1.Je<1ram os portos \la China e c;;,p-' 
turaram a estrada de. Burma, di{icjl,. 
men',~ chegavam ,os iµedjcl).ll1ento~. 

Foi, entào, fundadó'" em 1'1,-.q!µng, 
pelos Revmos. Bispo_s, o "Senüço Me
dico Calq)ico tia China", qµe tr11ba• 
lhou intensamente para aliviar a: si .. 
luação. 

"A ni\o sei' q1~ venha pronto auxi-,, · 
lio do estrangell'</ para as .. Missõe11 
Catolicas da China ~ çon9luiµ o 
Revmo. · Prelado - o· seu trabalho te .. 
t·á de 5N suspenso, e então [)lilhi!.r!::s' 
de entes humanos se verão condena .. ,· 
dos a perecer". 

. el(citava o massacre çje cristãos e leván.:'. 
tava contra a Igreja- um odio profun
do e implacavel. 

Quais as doutrinas de que se acha
vam iltfectados esses secretarias? Os 
historiadores são unanimes ·em nos 
elucidar a respeito. Eram as doutri
nas pantejsta&, que ,a Igreja desde os 
seus primeiros dias havia sucessiva
mente !l<>od1mado por haver.em aten
tado contra o dogma da Incarnação do 
Verbo. O fim pratico dessas seitas sur
gi,:las na t\lade Megla era a destruição 
cio · catollcismo, da. familia, e da pro- . 
priedade./ o mais pav:oroso socialis
mo, portanto. 

t·o que foz com que Leão :)Çill de
clare na Enciclica "Auspicato con
cessum'' '.sobre a . Ordem III de ·são 
Frilncisço, que "naq~eles tempos, ·o 
erro m1.1Jtiplo df)S albigenses, excitan
do a populaça contra o poder da Igre
ja, ti.avia pertui:bado · o Estado. ao 
mesmq t11p1pó que abrja caminho para 
para·· mr{ certo socialismo." _ · . 
. o~ gern1es das antigas heresias, 
c1Jltivll-çl<>~ · na,s sociedades secretas, se 

· tl'ansformaram no terrivel flagelo co
nhecido sumariAmente pelo nome de 
heresia albigense, 

Antes, porem. de ataca1·em . as ba
ses da sociedade civil. esse here;es 

· pt•ocú,;avam solapar · a obra. de Re
. denção · realizada pelo Nosso Divino 

s~lvarlor. ' 
. Prof6ssando o 

'. 

E o que tornava essas heresias ain
da ·.mais fortes era; alem do seu habil 
prn'cesso · de aliciar qdeptos, sua soli
da organização. · Formavam uma ver-

'. <ladeira contra~lgreja com seus fieis 
' seus doutores, s11a liturgia e sua 

formação hierarquica. · 

SOCIEDADES SECRÉTJ\S 
Um dás earacteristicos desses scc

larios e que encontramos tambem nos 
m;;iniqueus e em outras seita11 here
ticas era o rnistedo dé suas socieda
d1cs, 'seus jurªmentcillt _seus sfosiis, S\la 
linguagem çonvencio11sll, ~u.,. fraterni
dade subterranea, sua propaganda in
visivel e os · $ells terriveis s11gredos, 
os quais não era dado a nenhum 
adepto revelar a estraphos, 

Sant<> Agostinho nos f~z \mia des- . 
cr-ição das cerimonias 'secretas dos ma-. 
niqueus, . de que fizera parte em sua 
mócidnde, e qµe são ain_d.i · repctid.is 
traço por traço nas loja~ modernas, 
como uma_ prova eloquente da soli ... 
dariedade . e continuid;içle de{. espirita 
heretico. Jl: o qu~ t~ll}bem afirrµ;, 
Leão Xlll ao c!izer na gnciclica "Hu-

. manum Oenus": - :t assim ·que, sob 
aparencias mentírôsi'l~, ·e fazendo d;i 
dissim ula1,ã9 umq rj!gra . ele cqnd\lta, 
como antigamente: ps maniqueus, os 
maçons, . nii,o poupan1 rienhun, esforço 
para se oçu)tare.m. !l oão. tei:;em outros 
testemul}hos q\JC ~~.us .. curnpHces". 

Coniô b~n,· obs~rvou · um publicis. 
1;,_ catolii:o de mea_do, 9º>W(:!ülo. p;i.s ... 

"um Cato marca,l!-11 .,e 4e~jsivQ, 
a divindi!d!! dó ·crístiii1Ú61'!\d 

Nada para admirar, portanto,' que 
dotado .de tamanha confiança na me
dita~ão de tfossa S11nh9ra2· q~e é. a 
fonte de todas as graças, Sao E _ranc1s
éo tenha.· conseguido galvanizar e~ 
torno· de si ;,.quele_. explendic;lo exer• 
cito4l de santos que !!té hoje tantos 
bens têm trazido il Cristandade. Um 
dele;;, caro ao no~so cora,~o de bra
sHeiros e · desP,epdentes de portugue
ses, seria ·santo Antonio de Lisl>oa, 
At;ca do testamento e martelo dos he-
rej1:s, 

S;\O DOMINGOS QE GUSMAÓ 

Disse p Santo Í'.,<lre Benlo X-V, no 
· Vll c:enlt::liado da n1orte de São Do-

São Paulo, 10 de Outubro de 1943 

mingos. que três elementos· caracte
rísticos distinguiram a pregação do
minicana:- uma grande solidez de dou
trina, uma docilidade fiel e absoluta 
com relação à Santa Sé Apostolica, e 
uma piedade toda 'éspecial p·ara com 
a Santissima Virgem. E . não se · pense 
que São ])omingos tenha vencido es
ses erros através. de pactos e -compro
missos com os herejes, demonstrando 

· ésse falso e~-pirito de cqnciliação que 
cede· terreno ao inimigo em ve:s de 
reconquista-lo pàra a Igreja. Na luta 
contra .os herejes-, que atacavam todo 
o ·conjunto das verdades da· Fé, espe
cialménte a Maternidade Divina,. São 
Domingos, ria defesa da verdadeira 
doutt'ina, implorava o socorro da· San
tíssima· Virgem, , dirigindo-lhe fre
quentemc11te .esta invocação: · "Sofrei 
que ·eu vos. louve, Virgem Santa; fo1'-

talece1-me contra os vossos inimigos". 
No inicio de seu apostola~, seus 

p1'imeiros sucessos excitaram a cole
ra dos herejes e estes. multiplicaram 
os atentados col'.ltra · os ministros de 
Deus e os •fiéis ~toHcos, chegando ao 
cumulo de trucidar o legado enviado· 
pelo Santo · Padre·· Inoce\}cio UI· par,a 
faz:e1· voltar paz: .a região co1wulsio
nada. --Nada para ad.iriirar .que tambem 
São Domingos, inspirado por Deus, 
vendo as devastàções ·que . estava so
Ú·endo à Cii.standade,: tenha previsto 
que na devoção â Nos;;q Senhora. es
taria o remedio principal para eonjl,\
l"l'lr o -flagelo da. h~sia. albigiinse, 

· wando~a, no dizer .. de Leão XIII; como 
um. eng'enho de g1Jerra para por l:!m 
fuga, of inimigos e coníundir ,5ua 
auda!!la é impiedade •. 

Graças ao . · Sarit9 .Rosario, a:_ pie
clade. a bo·a fé, a eonco'rdia· recom,eça
ram a. crear .raízes . eos projetos dos 
herejes, bem .como :;uas ·artimanhas, 
eairam por terra. Graças a Nossa Se-

. nhora, muitos transviados se eonver
termn e ·O furoÍ· dos ímpios foj t·eíreia
do velas- annas catolieas que, haviam 
sido éonclàmadas. · para reprimir as 
crueldades e devastações dos albigen-

- ses~ 

OS · ERROS MÓDEitNOS 

1 

da mwos pnipl'io_ a dimh1uir os m:=i
les que uma, semelhante p1·udenc1a. 
Todo catolico deve ser um v11len
tci soldado de Cristo, e os que prete~
dem obte1· as rccompensàs promeh
das aos vencedores, vivendo como 
pt~soas coxas · e abstendo-se df: to
mar parte no combate, estes, nao ~o
mente não são capazes de deter a in
vasão do exercito dos m.~us, mas se-
cundam seus . progressos. · 
· Outros afetando um falso zelo, o.u, 
o que é' ainda mais ,repreensivel, si
mulando sentimentos que desmentem 
sua· conduta, se arrogam . um papel 
que não lhes pertence. . Prete_ndem. 
subordinar a conduta da lgrcia às· 
suas pi"oprias .'ideias. Agir assim; diz,a 
Santa Sé inerravel, não é segúit a au
toi·idade legitima, é evita-la e trans
ferir a particulares é leigos, por urna. 
verdadeira usurpação, os poderes 
da ·magistratura espiritual, . com. gran~ 
de detrimento da ordem que o pro~ 
pdo. Deus constituiu par~ sempre em 
sua Igreja, e que Ele nao permite . a 
ninguem violar impunemente., (En,ç1-
clica "Sapie1ttiae Christianac"). 

Outr.a l.tção que podemos tirar ~d 
modo com a Igreja veJtceu . a heresia 
dos albigense;;; é a verdade de que 
pela economia da Redenção o ~ornem 
não pode salvar sua 'alma a nao ser 
ao preço do .esforço e do- sofrimento, 
Jesus Cristo que poderia po1· outra 
forma satisfazer a justiça divina, 
desejou sacrificar · Sua vida em meio 
dos mais horríveis tormentos. E com 
isto, impoz a Seus discipulos esta 1~ 
que selou com Seu, sanguç, q~e a vi
da do homem_ deve ser· um perpetuo 
combate contra os vicias e maus . cos-
tumes de seu tempo. Foi. o que fi
zeram · São Bernardo, São Franci.sco 
de · Assis e . São Domingos, acompa-
11hando suas pregações com o e~em• 
plo d.e suas aústel"idades. • . 

l ~-

A DEVOÇÃO AO SANTO 
ROSARIO 

Finalmente, · tiremos desse exêt11plt1 
hi:,torico que o Pontifice dá. Ação Ca

. tolica propôe à nossa deditação, o 
próposito de imitar os grandes triun
fadores da.. heresia albigense em ~ua 
devo~ão a Nossa Senhora. . 1 . , 

Vemos, ·nesse exemplo historico Ida- Por vontade de Deus, Maria é a in~ 
do pelo S.anto . Pa.dre Pio· XI, t.uná .se- termcdiaria: pela qual nos é distribuí-
rie enorme .. ,çl.e ·ensinameutoll que tje- do esse imenso tesouro de graças 
vem nortear n:ossil. eondut11 ,em meio acumúiado pela Divindade, pois . que 
aos erros h1odemos: º a graçâ é a verdac!e foram creatlas 

Vivemos. tambem 11uma epoca . de por _Jesus Cristo; ;,.ssim, do mesmo 
heresias, wnas externas· e declaradas, modo que não se pode .ir ao Pai .Su-
óutras · intemas, · encapotadas e r:éti- premo a não ser pelo Filho, não · se 
centes. pode chegar a Jesus Cristo-· a nãó. ser 

A heresia· protestante ge_rou o li- por Sua Mãe. . .· . · . 
berâlismo e ó· socialísmp, ao mesmo Diz o Bemavcnturado Luiz-M;al'la 
tempo cj_Úe preparou o · mundo para GrignioJt de Montfort não · crer · .que 
o dom.inio tot;ilitario dos impe1·ios pa~ uma pessoa possa adquirir wna união 
gãos. Substítuindq a autol'idade .di- intima com Nosso Senhor e uma -per-
vi11a e u11ive1·sal da Santa Igreja por fcíta fidelidade ao Espirita Santo, sem 
sua ;iutoriclade pessoal, ou · melhor; uma união muito gr11ode com a San-. 
por sua tirania, assim como pela dita- · tíssima Virgem · Maria ·e uma grande 
dura da a1.1torldade civil· em . mat!lria dependencia de seu socó'rro. 
de Jé, ou seja pelo episcopa,do do go°'. Para aplacar · à justiça de Deus 
vemo civil, Lutero atTanco\l os po- ~fendida velos crimes., dos homen~, 
vos do j~o -suave e brando. da Igre- -para obter para os que sofrem ·o ali-
ja, que .domina ·as· consciencias, e vio de . que necessitam, r,ada melhor 
os entregou de mãos amarradas. aos que a oração piedosa e perscv:eran- ·. 
ditádores ll)igos. · te, desde que seja .unida ao · ze-. 

É interess/l.11te assin;1.lar que o•San- lo e -à.pratica da.vida cristã. Ora, diz 
to Padre Pio XI,. no m8llmo ano em a Santa Sé, infalível que isto· tudo se 
que escreveu ·duas Encjclicas conde~ consegue priricipalmerite pelo· Santo 
nando o ,na1.ismo e ·o comunismo, Rosado". ·· · · , 
tambem esc1\weu · esta Eneidica sobre E o SaJtto Padre Pio XI afirma que 
o . S,mto Rosado, na qual in!lita os o Rosa,io não · é só de graiid~ ;valor 
fiéis c11tolMJPs a .que. ~e~i:ram 111,.Nós- para'' ve11cer os.ique od · ·,(Dew.i .. 
sà -Sen$ta;-"'kct\iêla '"'que; ;',vitõtioe~, · - e são~~igos' da R" _.·. · · ilhf-
afastou das n!i.ções cristãs a' terrivél da d~spêrtà, protege as.. . .. -~ •. 
seita dos Albigensl)S, ·esta mesma que, gel.ic.is, concilia-as em todos cos am'." 
invocada suplicantemeúte", -a4stará mos. Acima de tudo, o Rosado farta-
do. mundo· os. novos eri·os que amea- lcee a Fé catõlíca, a qual natural-
çam .fazer a humllnidade cair de· no- mente revive pela cóntempl'ação. 
~o nas trevas · do paganismo e . do l'portuna dos misterio~ sagrados, · e 
ateísmo. . . . eleva a· inteligencia para as verdade~ 

Seguindo o exemplo de São Domin- divinrunente rcvcla,das". "E; acr~s.;:: 
gos, devemos resistir ao pe11S11men- centa o Pontificej da Ação Catohca, 
to de q(je .talvez não· seja oportuno ninguem existe qúe ."não veja isto ex-
resistir. de frente à iniquidade pode- trcmamente salutar; quando. em nos-
rosa · e dominante, corripartilhàndo. dos . sos tempps, uma certa negligencia. ,ias 
receios daqueles que acham que a luta coisas espirituais, ,u111 · tedio ·da dou-
exaspera .demasiadamente- os maus. trina cristã penetra em muitas almas, 
Tais hom1111S, indaga Leã~ :Xlll, · .são mesmo catolica~". 
a favor ou contra a Igrejà'/ Não sa- Secundando o apelo do Póntifice 
beremos dh;er. Porque, 'de vm lado, da Ação Catolica, imploremos "com 

· dizem professiir a <foutrina catolica, fervor à Virgem Mãe de Deus para 
mas, ao mesmo tempo, .desejariam que qÚe scja:m derrotados' os extermina-
a Igreja deixasse livré curso a certas • dores da civilização humana e -cato-
teoriil.s que lhe· são cem traria:;. Soltam lica, pára que uma paz verdadeira", 
senti4os gemidos pela perda da Fi- e paz que seja obra da justiça ·como a -
pela perversão dos ç(lstumes, e náo ,h.;c,·.a o Sanb Padre Pio XI!. glorio-
é raro· que aumente)ll -à intensidade samente reinante,. brilhe .para todas as 
desses males, ~eja por uma indulgen- nações cansadas e aflitas .. Se· isto for 
eia excessiva, seja por uma dissimu- feito por todos com a confiança· e o 
laç~o pernicjos·a. Vejamos por cxern- fervor divinos. tambcm>agora, como 
pio como certas pe,ssoas encararn o no passado, a Santíssima Virgem ai-
problema do mundanismo e da imo- cançará de Seu Divino E'Hho que as. 
destia no trajar. • ondas tempestuosas se -fe1idam, bai- '. 

A prudencia desses homens, conti- xem e se acalmem; e assim uma re-
nua o Santo Padre, é bem aquelà que fulgunte vit-Oria . -será a= reçompensa 
o Apostolo São Paulo chama a sabe- reservada a este lovavel combate su-
eloria d::t carne e morte da alma .. Na- plicante dos cristão.s". · 

Veneravel Ordem terceira da Penitencia 
( CONVENTO DA IMACULADA CONCEIÇAO) 

Jubileu de prat~tá elevação canonica e festa ~. S. FFan
clsco de Assiz - Conferencias re1,lgiosas para homens. 

A · Vene_ravel Ordem Terceit-a. <la 
Penitencia, 4o Convento d11- Imil.cula
da Conceiç~ (av. 1:Mgadejto Luiz 
Antonio); coP1emorou · ·solenemente o 
-25.o aniversario de sua elevação ea
nonica e a-festa do gkdoso São Fran
cisco de Assis. 

· Até ontem houve diaviameiite Mi~
sa às 7 e meh, no àltar de· São fran
cisco;· às 19 e· meia; novena solene 
em louvor <lo Serafico .Patri;,rca, com 
pregação pelo · Revmo, Frei Placido 
M. de Descalvado, Custodio Provincii!.I 
dos · Eevmos. PP. Capuchinhos. 

Hoje, dia 10 - Oomlngo = As 1 e 
meia, Missa de· comunhão geral ce
lebrada pelo Revino. Mons. José Ma
ria Monteiro. Vb;ario Capit1Jl;u. As 
9 horas; solçne Pontifical, .oficiado pc,r 
S. Exeia. Revma. O. Frei Luiz Maria 
de Santana. f3ispo- Pioc~ano ele ~-º
lucatú. ÁJi 17. horas, solene procissão, 
panegírico, por ur1 orador dominit!ll.• 
no, profissão" dos hmãos Noviço:. e 
"Te Deurn" em açã? de g •3ças. 

Conferencias religiosas para ho-
mcn~ - nos dias 7. 8 e 9 a Veneravel 
Ordem Te~~eira do Cr•nvento da 1.r1a
culada Conceição, premo, \,U em ieµ 
consi~torio. -às 20· bor;;is e meia, uma 
serie de conferencias rellglosas espe
ci;~is p;:iril. jovellli e s1mhor!!S-

.As conferencias obedeceram à se
~uinte ordem: 

-Dia 7. Revmo. Frei P!acido' M.- de 
De~calvaclo, Custodio f'ruvincial dos· 

Revmos, Padl~s Capuchinhos. S.i1J.dou 
: o Revmo. Padre Custoelio, o dr .. Mi!. .. 
nuel V1tor de Azevedo. . 

Dia 8, o Exmu. l,fons .. Jo~é Madá 
Monteiro, V.igario Capitular da• Ar" 
qnidiocesc; .Saudou o Revmo, Moilll, 
Vigario Capitular O, sr, Deoelato· fer .. ' 
reira Leite. · Dia. 9, Exmo' e ll,evl).tQ, 
sr. J) .. frei LÚiz Mai·ii,i de _Sàn\a,'la, 
B~po Dioces;:ino de Bot\\c,alú. s. 
Excia. Revmil.. foi sil.uda<l<> pelo dr. 
José Gonzaga .Carvalho. 

"Anais fril.ncir;;canos" · -· . Comemo" 
rando o 25.o anivi,r~arip da fundaçã«, 
da Fraternidade' da V. ·Ordem Ti,; .. 
e-eira da PeniteJtçia <lo Ccmvi,nto' 
da Imaculada C,;,ncEiição, lhe foi c<m
sagrado o_ nume1'1) mensal dos ·"Ana~ 
Franciscanos'', que se apresenta. J?l'Q .. · 
fusamente ilustrado. ' 
· A presente edição ,dos ",'\n,'.lis", 
conlem o ,-u)llarTo como segue. •·1.,ou .. 
vado seja Nosso Senhor Jesl).'l Cri.~ .. 
to", Frei Placido M, de· DescalVilC1C"; · 
"J1,1bHeu de prata"; Irmiio ~ªr, · de 
Itú; "A Fraternidade da Veneravel 

· Ordem Terceira da Periitenc,ía d!l 
Imac:r•ada Conceição". Innão Jo&é de 
S. Paulo; ''O diretor". J'9dre _dr. An ... 
selmo de .Moena; ''D. ·José G~par de 
Afonseca e Silva". r'edação; "f:i'ei:s 
horas ... Av-e-Maria ... ",. Manuel Vi,,. 
ter; "A. Fraternidaele: de São Paulo 
e as vocações• reUgio~as", Alzir11 Fors,. 
ter; "São Fráncisco de A.'lsis". Jtu .. , 

, b:m~ Neto; "~emüiario Sei-aficoº'• 
f'ré1 -M,m:os M. _de Alvares, · 

·\ 
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Um homem de Deus: Pe. Francisco Maria ·~a 
Cruz Jordan, funda~.Qr da Congregação 

dos PP. Salvatorianos 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

N:, dia 8 de Setembro de 1918 mor
.ria. santamente rio Hospital· de Tafers. 
nas cercanias de Friburgo, Suiça, um 
bene1;1érito filho da . Igreja católica. o 
Revnio, Pe. Francisco Mari;:. da Cruz 
Jordan, Fundador da Congregação do 
Divino Saívador (Padres Salvatorianos) 
e · das Irmãs Sa!vatorianas. Foi em 11m 
dia de Maria, na festa da Natividade 
da Virgeni: Santíssima, que esse grande 
devoto e . incansavel defensor do culto 
maria.no, · nasceu para a vida eterna. 
como . a, Igreja se exprime a respeito de 
seus filho.s que adormecem na paz do 
Senhor. 

Dai, a. razão de ser deste artigo no 
2á.o aniversario do seu feliz passamcn
tfl, que · seus filhos e filhas espirituais. 
hoje dispersos por todo o orbe na. subli= · missão- da evangelização dos povos, 
comemorarão, festivamenti<, no proximo 
dia 8 deste mês. 

A vida desse intrepido e leal comba
tente pelo~ inàlicnaveis direitoi de Deus 
e de• sua· Igreja, ainda permanece des
conhecida ao publico católico de nossa 
patria, muito embora não passem dis
percebldos os trabalhos e as atividade~ 
qe seus rnhos e filhas espirituais. Pai· 
estai razão, vamos trazer, em poucas 
pincelada,-;, algUP,S traços da sua exis
tencla. tão a'margurada. mas lambem sa
turada ela rr~:.w inten.~a alegria espiri

•tual, d&sa alegria que o homem car
nal niio che1;a · "· compreender que pos
sa estar ao lado dos sofrimentos, da 
dor, das perseguições. 

OS PR-ll\1EIROS ANOS DE SUi\ VID,\ 

O Pe. Francisco 1\1. da cruz Jordan, 
cujo processo informativo sobre a he
roi_cidade de suas virtudes acaba de ser 
instalado, conforme as informaçõ2L que 
nos chegaram ultimamen,~ de Roma, 
:\\àsceu na pequena. e obscura aldeia de 
Gurtwell. Baden, Alemanha. no dia 16 
de ·Junho de· 1848. r:ie descendencia l111-
mHde · e procede_ndo de uma familia pro
fundamente pobre. J ot;.o Batista-fôra 
este o nome que. seus :>ais lhe deram 
ao ser. levado à pia. batismal-teve que 
·1utar, desde cedo, com todâ. a casta de 
dificuldades. Não rnras vezes chegav:. 
mesmo a faltar o estritament-e neces
sario na casa . de seus piedo.sos pals. 
+'ourenço e Notburga Jorc: •. n. 

Mal concluid0 o curso elementar, o 
pequeno Jordan se ve na contlgencia d2 
abandonar os estudos. não obstante o 
gosto apurado que começara a sentir 
por-· eles, como meio apto e necessarío 
para. alca.nça.r o id~a.1 sublime que aga
salhara em seu c01·ação; desde o dia di
toso da. sua Primeira Comunhão. Aban
donando, por necessidades imperiosas 
da vida. ós banco.; escolares. atira-se, 
de. corpo .. e alma, à vida ativa para ir 
em auxilio d.a ooa mãe que luta deses
peradamente para poder su.sten tar a 
famllia. Ela é tudo naquele lar tão du

.J:amente. provado. Pow. o marido fiel se 
• acha.,:.pa.ralitico, inutilizado .para todo 

e qualquer· serviço desde algun~ anos, e. 
em. pÓuco · baixará' à sepultura. E a pe
quena. aldeia assiste. admirada. à re
produção da cena da mulll~. forte das 
Sagrada.~ E:scrituras, na pessoa da po
bre viuva de Ourtwcil. 

O · adolescenl,e ardoroso e inexpericn
tf de 1_5 a.nos, com a picareta € a pá 
na mão ... deixa o lar queridc. para cale
jar o.s dedos delicados nos trabalhos du-
1·os ·e asperos de gente adulta. Trabalha, 
prllr.eiramcrite. na con.~trução da estra
da. .de ferr<, e'ntre as cjjade~ de Rasi
lér. e Constança. Depois. no a tcrrv de 
precipícios e no escoamento de um lago 
perto da sua aldeia. na:a1. Em seguida, 
toma a. estrada que leva à Waldshut 
para. aperfeiçoar-se ai no,:; poucos e min
gu<tdos conhecimentos que adquirira, por 

, jnicfaúva propria, na arte de decora-
ção. Por três anos conJecutivos, per
correndo os arredores de Wdldshut e 
Gurtwell, no exercicio da sua novL pro
fissão; vem a ser o sustentaculo da 
sua mãe viuva. a mão-direitn. de seus 
dois irmãos. que tan:IJem lutam. so
frem e frabalham. Em seguida, pcrcon;~ 
as cidadei de Munique. !famburgo. B2r
lim ·e Boémia. como era da praxe en-

- tre 05 profi.5sionais católico~ a.lemãçs. 
Em 1869 João Bati:;ta retorna à casa. 

onde passara, feliz, sua infancia. Se 
não traz muito dinheiro para ofertar 
à mãe desamparada. e pobre. traz. po
rem. em seu coração, um tesouro in
comparavelmente muito mais valioso: A 
lNOCENClA. A PUREZA DA ALMA. 

. E sua mâ<"- Notburga, educada na Esco
la do divino salvador, sente-re muito 
feliz por possuir esse tesouro em seu mo
desto lar. do que se visse seu Joiiozi
nho com as mãos t·epletas de dinheiro 
e ouro, mas com alma en-irecida pelo 
~cadÓ... Não obstante as dificuldades 
imimeraveis .por que teve que pa~ai lá 
fora.; vendo-se rodeado de companheiros 
de \•Ida dlisoluta. e de Hnguajar licm
cioso, João Batista volta. incolume. ao 

· regaço materno. is por que se munira 
suficientemente. em casa para poder 
vencer e superar o.s momentos incertos 
e ~ritices da vida; quando, diante dos 

O Padre Francisco I\Iaria da Cruz 
Jordan, Fundador da Congregação 

dos PP. ·salvatoria110s, 

olhos de um moço, os caminhos se bi
furcam. e, em torno ;:!ele, há escuridão, 
trevas... A fontB, onde ·esse mancebo 
ia haurir forças e energias parn guar
dar a perola preciosa da inocencia, era 
a confissão frequente, a união intima e 
estreita. com Jesus Eucarlstico. 

A VOCAÇÃO 

João Batista. se acha na casa dos 21 
ano.,; quando assiste à Primeira Missa 
de um colega e patricio seu, O jovem 
quo jamais perdera de vista o ideal da. 
sua vocação, embora )essoa alguma o 
soubesse. com exceção da sua. mãe, sen
te outra. vez descer e· tocar seus ombros 
a mão bondosa do Senhor, convidando
º para que fosse traballlar em sua vi
ulm. Agita-se. Uma força extranha apo-_ 
dera-se de todc, o seu ser. Lembra-se 
daquela. misteriosa Primei;·a Comunhão, 
sobre a qual a aldeia toda ainda fala: 
de pomba. branca que clescera, no -mo
mento em que recebia o Menino Jesus, a 
e~voaçar sobre sua. cabeça, a· roçar-me 
suau faces, e depois. a sumlr,se, m:sfo
riosa.mente, na abobada da humilde 
igreja. natal. E não sa,be mesmo como, 
quando se vê_ na casa. · paroquia:! ,frente 
a frente de seu Viga.,·io decano Caeta-, . 
no Géssler. falando-ihe desembaraçada
mente •obr~ a sua vocação. pedindo
lhe a Instrução particular .. , 

Regressand0 ao lar e revivendo o des
fecho feliz daquele dia tão deci.sivo pa
ra sua viela, quase não . acredita no de· 
senrolar dos aconteciment0s Vai_ ter o 
suspirado ensino_ partlcular,.,.não ,do vo
llH, cura, de sua ·.àÍcÍe!a, PQÍ'. ~ achar 
wançado em idade. mas do jovem e ta
lentoso coadjutor de WaldshÚt, Pe. 
Wcrber. Por 18 longos meses, . o dcsti
nii,h, jovem faz -o caminho de· Waldshut 
afim de receber as noções indispensa
veis de latim, grego e· fra110ês. Nessa. 
ca.ninhada, feita. natura:imente a pé, 
gasta. umas boas • e preciosas 3 horas, 
afur~ as canceiras, as intBmpérie~ do 
tempo. 

Terminando seus estudos particulares, 
matricula-se, em 1870, no velho e tra
dicional Ginál;io Constança, alcançando 
a 6.a classe. Seus companheil'OS de clas
se compõem-se de gente nova dos seus 
16 anos. e ele, 110 meio deles, com s:"US 
bons 22 anos ... Mas Jordan passa por 
cima. de tudo isto, alheio. aos comenta
rias que se fazem em torno dele. ·L~m
bra-se de um Inácio de Loiola, ma f 
estrela. do sua vocação, e tBrmina, vi
torioso. após 4 anos de luta, o currículo 
gi..nasial. 

Os l10meus de Deus não conhecem 
treguru; na realização dos seus planos 
que são, por seu turno. os de Deus .. Jor
dan apenas dei1s:ara o Gina,sio. ei-lo, em 
Outubro de 1874. inscrito na Univer
sidade de · Friburgo' de Brisgau, onde 
po •. tificam os genios de um Alban Stolz 
~ cte um Prof. Alzog. o conhecido autor 
do "Grundriss der Patro!ogle", para 
cuja confeção cte sua abra, encontrou 
~m Jordan um colaborador delicado e 
fiel. F'oJ aqui. ne.5ta. florescente Univer
sidade alemã que Jordan fez seu cur
s d~ l'ilosofia. e de teologi ... 'rendo mui
ta faciliiade para os estudos das Iin) 
guas. o futuro sacerdote se aplica, nas 
hora,s vagas. ao estudo de muitas delas, 
chegando "a empreender o estudo de 
mais de 50 Ílnguas sabenüo 'falar . cor
retamente algumas e traduzir, com mui
ta facilidade, . a maior prrte. d-elas", 
como atest-Ot. o Pe. Dr. Liscbgi, apre-· 
sentando-o ao Bispo coa.djuto, de Frio 
b,,.·go, B!'isgau. ao terminar o curso 
u, .. versitario e ingressando no Semi~ 
nario ce s. Pedro, nas adjacências d·e 
F'riburg-o. · 

Os dias transcorrici,Js à . sombra. da 

PARA O BEM COMUM E~ PRECISO 
DIVULGAR O QUE E' BOM!. 

1 

Esta foi a opinião do ilust-rado facultativç que assi.n se 
expressou sobre o Depurador Tonico, soberano eliminador 
rlas impurezas do sangue 

1 Auxiliar no !,atamento da Sifilis. 
-,- "A testo, com toda justiça, que, tenho emt1tegaáo com 

otimos resultados, em todas as molestias de origem sifilítica, 
o.'depurativo "GALENOGAL", formula do distinto e ilustra
do colega dr. Fr~derico W. Romano". Dr. M~rio Totta. 
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UniYersidade foram dias de pungentes 
dores para seu coração profundamente 
católico. A perseguição religiosa, mun
dialmente conhecida pelo nome . de 
"Kulturk.ampf", que vinha slstematica
n:enté solapando e minando a . Igreja 
do sua patria desde 1870, 'teria. sensi-: 
velmente seu coração. Taml>Ólm Ih~ foi 
o tempo propicio para mostrar a robus
tes de sua.· F'é à roclla lnabalavel de 
Pedro. Jordan Jamais trepidou em ·lllll,· 
n ifcstar e confessar a< sua Religião, mes
mo no mais aceso da. perseguição 'ati
:;ada. por Bismarck. Sabia. que as · pri
sões e calâ.bouços das cidades estavam 
repletas ·de denodados confessores- da 
Fé, que as ;fronteiras da patria esta
vam abertas. para o degredo 9U expatria
ção dos · que permaneciam· .fieis às de
terriiinações . eclesiásticas; Nem por · Isso 
deixou de assistir diariamente, à· Missa 
ou às ilesper,as na CàtÍldraL. 

As ferias aprÓveitava.-as em ·via.gel1Jl 
pios paiS!Js vizinhos. Desses passeios ti
rou as Hções mais proveitosas e: . utels 
para. sua vida futura. Apalpou por toda 
a parte a lgnorancia crassá. e contagi0-
sa. entre o povo a respeito das· verdades 
eternas, Dai, esse grito dolo.rido qµe 
brotou espontaneamente di sua.. grande 
alma e que a passou para seu "diar!o": 
"Instrução, instrução, · instrução l ... 
Muitas vezes penso" que a. maior parte 
dos .homens· que caeni no Inferno; per
dem-se por faltar-lhes a instrução re
]i°giosa." 

ULTIMOS ESTUDOS 

Em Agosto de _1877 ·vêmo-lo internado 
no Scmimnario · de s. Pedro, em Friburgo 
preparando-se meticulósam~nte ·. para o 
sacerdoci9, que vem a · receber- ·no dia 
21 de Julllo·dc 1878. Não podcnd<> can
tar a. Primeira. Missa em sel\ torrão na
tal, por haver l'ecusado, obecliencm; às 
íeis ímpias da "Kulturkanipf" canta-a 
em uma. a.Ideia suiça, Depois, alcançan
do a. devi.da licença de seus Super;ores 
competentes, se dirige ·a Roma: onde vai 
dedicar-se ao . estudo_ das Hnguii.s ori
entais. f;: hospede do Coleglo Teutoni
co, no campo Santo, à sombra de São 
Pedro. O probfama que ·ma.is o comove 
é o da salvação· de ~antas altnasi Há 
ar.~. quê vem percebendo, uma voz' m
tenor - cllamando-o para. uma grande 
1ilissão. O piedoso Sacerdote .reza conti
nu;1me11te,f1 med_ita. dia.riamente, pa1·a 
chegar a conhecer qual · seja. a vontade 
de DeWl, para que suas· . ideias · se · _éla
reem e realize a santa vontade de Deus. 
No . dia 9 de . Janéiro de 1880 escreve, 
ántes de empreender a ,viagem do Orl• 
ente, onde vai em missão especial junto· 
ao Pa.triarca latino em Jerusalefü,. ás· 
palavras Incisivas: "EST V'OCATIO 
TUA F'UNDANDI MORALITER CER- · 
TA". Voltando em Agosto ·deste meSlllO 
ano elo Oriente, confortado . pelas pá.
la ras · de entusiasmo que ouvira ·do 
BiSpo capuchinl10 D, Massa.ia, mais tar
de elevado à purpúra; .cardinallcia, .e 
pelas · graças que · afoançara na. · Terra 
Santa,. dá ós prlmeiros ,passos na rea
lização· da. sua humilde o_bra. De Leão 

· XIII recebe ·as bençãos patemais de _que 
tanto ·necessita, de ·.diversos .. QÍ.rdêais . 
amigos, palavras inflamaveis ele'- pres
tigio, ele apoió ·e . de _ntelra solidarieda-
de. · 

A . FUNDAÇAO DO INSTITUTO· 

Percorrei.dó a Alemal1lla .peia cauta · 
de sua obra, obtendo .para }sso. cai:tM· 
e . recomendação. do Cardeal Hergeni:o• , 
tbet e do Arçebispo. de Bolonha, • poste• 

,1,i.Jnnente, Ca1·deal,•, P;i,rocehl,. tl'â.1-,, pa.ra · 
seu Instituto : uin. Sacerdote de 111Í\O 
éllela, o redator-chefe dê ·· o "A~BRO
S ·us ", Pe. 'Be1'1)ardo Lut:hen, · que, 'to
mando o .nome de- Pe. Boaventwa, será 
o a1nlgo fiel de toda~ as horas e -oca
siões por tódo 1o ;empte. Uni outro 'sa
cerdote, Pc, Frederico vón Leonard!, 
ag1·ega-se ao .. pugillus :i:rex? · e no dia_ -
8 de Dezembl'O de 1881 fúilda o seu mo
desto e humilde Instituto. É o dia da 
Itnaculada. Conceição de . Maria,, A Ba
sílica de São Pe.di·o se .ênga'lana, ós s,1.:. 
r -~ da Cidade Eterna. badalam festiva.:: 
mente. ptoclamancto ao. 01;be católico a 
cxal~ação e a el!ilvaçãÔ de 4: llerois ·cris
tãos à.'l honras ·• dos Altares;' São elés: 
João Batista -de R:ossi,. Louretiço,, de 
Brindlsi, -Bento José ; ,bre e Clara de 
Montefa:lcó,· ·E enquanto ressoam· os ·si
nos da Cidade dos Papas e os .fieis . coi·~ 
re,n, pressurosos, . à. Bas!Jiéa <ü> Vitíca,• 
no. três Sacerdotes emitem _·os .votos par"'. 
t:culares de pobreza, obêdiencia e ca..i
tida.de na Capela, onde· viera a· fa,lecer: 
sepulos atraz, Santa Brigícía da. Suecia, 
fundadora' da 'Ord I do· Sa1Ítlssln,.o Sal
vadot·. Uma novà · Congregaçã.., · religio
sa. acaba de- surgir no Jardím sempre 
florido da saiH.\i. Igreja. o acontecimt:n-' 
to passa. ctespercebldo aos ol11os do mun• 
do. Nl.nguem . imagina, ao transitai: péla 
Piazza. Farnese, que · naqueia oca.sião .lie 
realiza um fato de 1·eal _e profunda sig·~ 
nificação na. Capa la de· santa: Erigida 
r;i:· que as obras· de Deus são sempre 
a semente dé mostarda, quase - invisível 
ao olhar do··11ómtom, mà.s que m:n.'dia· 
\'em · a ~er · a árvore f!'ondo.sa, oildé os 
passarinhos vão fazer .5eus · 11lnhoi e 
!)l'OCUl'ar abrigo contra OS ardores dO 
so I abrasa.dor. 

A CON<,REGAÇÃO DAS IR.i.\lÃS 
SALVATORIÁNAS 

sete anos depois, em . 8 de Dezembro 
d 1888, funda. ·a,· Cong1·egaçãJ d.as Ir
mãs Salvatorianas, após- o· fracasso· que 
repercutiu ·tão ' profundamente .. eni. seu 
coração, no primeiro ensaio. qué" fizerà 
nesse sentido (1882). · 

Fundada. sua. Congregação,. o Pe. ,;Jor
dan se dispõe para enfrcntzr as ,difici.11-
dades. que sob1·evll·ão sobre sua pe~oa e 
sua obra, como prevenira a ·sf mesmo. 
Por toda a. parte vê sÚrgir' ondas. :e11ture
cidas contra.. sua.. pequenina. obra., calu
nias que . o .'vento leva. pela.s fronteiras 
àrora, incompreensões que encónt-ra. em 
pessoas amigas e boas; deserções e per
seguições de filhos a,' quem multo amava 
e de quem muito espilralia., fracassos de 
c:iras que julgava. firmes e lnabalávei.s. 
At,'. o dia em -que fechará os _olllos· :a 
este mundo .engana.dor, no .néio ,·das· do
l'CS físicas e morais, longi'_ de 'Sell,ll. quê
ridos filllos di.5persos iéla. guerra éruel, 
a sua vida. será "' mesma: Carrégando 
a. Cruz qué' Deus llie . presenteara.,,. re
zando, oculta. e continuamente, ·. pela. 
sua querida Congregação e ._pela -con
versão de Jantas .. almas entregues ainda 
ao jugo· de sataÍ:lf!,Z, 

'" 
Mas, a.o deixar esta pa,tr!a, peregrina, 

o servo de .Deus tevé uina corisola;ção 
que o encheu de indl.zivel ·. alegria: · Viu 
stias humildes plant,inhas transplanta· 
das em todas as pârtes do. múndo. · Era 
que construira.· o ed!flcio. de suas Con
gregaçõea, não na. areia movediça,. mas· 
no penhasco ínamovlvel dos . sofrimen
tos e na. Fé na.· Provlde11cia'; a.licerç~das 
pelas . orações, pelos sacrificios, por · tan"! 
i~ . c.2!§...l®ªª ~e!l'l!(l~mªª . !il · m§lg®ii;ªn• 

\. 
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SOUZA CRUZ 

F.lTIMA E O R OS AR 10 
P. Valentim A. de Maria,· C. M.· F. 

A .. epopeia. Ína,ravllnosa de Fátima não 
teria explicaçã,o .e .nem poderia. conce
bel'-se sein .,a, intei'ferencia dum pode
roso fator, áO .. '.niesmo tempo divino e 
lluma.nó: º· Rosàrit> de. Ma.ria, 

LOtJRDES E J,"ATIMA 

Tanto nas a.parições de Lourdes, em 
18~8, coino ·nas aparições dé' Fátima., em 1917, é''.'o·,S'anto Rosario como que 
ó divino íaU.sinan, .ao. qual parece qu;z 
neús. · vlneuíar os · mais admira veis e 
prodJ.giosos acoritecimént,os. No cenar!ci 
etnpo_l~ante . ;de Loúrdes -começam a 
desenrolar,-$ · as -primeiiâs cenas c,im a. 
Ínenarravels-···comunicàções. 
gtâda ,do Rósârio, que brlllla nas mãos 
da . vidénte · e -nas· mãos ·da• celeste Apa-

'rição. . . 

Trazé11do. uni RÍlsàrio 
Na.: ca.n!Jlda, mão: 
Ensina: ô.; ca.iwn~10· 
na> sànta 01-ac;ão" 

Cóni::Cessa-·J¼~tti\;·'!rÍsignia do te1•çó, 
nas .mãos, a,<dé.s!iíÍ-r,4he. as suas contas. 

:-é qué' santa,', :l'lér)l.á.ctette sente-se favo
reéidá: ele àdnúrave!s .. extáses e -torna-se 

·alvo da:Í:i mais: secretas mensagens e 
. iner:.rravel}ll oonmnic.aiões. 

.ll: ainda. com o Rosai-10 11as mãos da · 
vei:)turosa.-:vlde~te. que nasce a seus pés 
a ·ronte rnlracuJ(),Sa . .o .· · 

ll:, flnalment,e, . à vlst.a dó mesmo Ro
aario, que'· a. Visão· decerl&, pe_ra.nte · as 
vistas -enléva(l;is da privtlegiada .. pa.sto
rinha., o veu m.istérloso que ocÚ!tavá- o 
seu h;omé:, ".Eu sou· a, Imaeula.da. Con
ceicão/' 

.O Rosário, ·do qual ·parecem deprn
der todos os pro!iigiOsos fenom.enos da 
y!Bão,., refulge ·:em to.das .suas !ases mar
cadas ·cem o cunho . do sobrenatural. 

DiNle~la. ,que. tan~ a · vidente cotno a 
V,isão, pará. -desempenharem o· seu pa,· 
pel _ 110. · dràma · -prodigioso de Lourdc.~, 
careciam·' do. ·subsidio ou intervenção 

.. dçsse' : instrumento, . como. fator provi-
déncl,àl, . _ . 

o Rosarlo : ê, · ali,· .·em Fátima, - como 
'e,n Lourdes,. ·o· arco-iris. de paz e de cs
fietança, · por. onde. ·correm, do co.raçio 
d& Virgem . ao: ~oração . das videntes, . as 
celéSte· mensagem: a. aurea: corrente que une . à terra· ao céu; a. . chave misteriosa 
(Jil& ·ab're ·()S tesoures da ·bondade e da 
mlserlcor<lia d.Ó ;éóração de Marià a. fa_
vor dá: degredada; humanidade. · 

o Tf.RÇO D~ S~NTA BERNADETTE 

·seja-nos.'permitido ~onsignar a._qui, um 
. fato recente, . demonst1·a.tivo . do poder 
mirácúlóso que teve ,o tercinho da. vi
denw de Lourdés para · transformar · as 
rochas . de 'Màssab!élle num · Tabor de 
Júz •.. de' pi·odigios. · e maravllhas. · · 

. E.m Setembro de ·1936, Lourdes assis
tiu a: um_ei;petaculo de fé elos mais gran
diO'SOS e ~mócio_IJ.B,ntes ·que regista. a his

. toria do_ Santuai;io. 

te.s, mas .que lhe/custaram" 1agrimas e 
. o .prenderam à '. cruz,, de, su~ vida, -' 

Esperamos; que,. em breve,. haveremos. 
de·. ter. esse,,.· homem, de . Dt:us em . nossos 
:i\ltares p,i,ra servir de· .. luzeiro às almas 
cjue arrastam, uma ·cruz . mais pesada e. 
mais doloriaà que: as outras, e que, por 
vezes, se ·sentem acabrunhadas e dés-
faíe'cidas- pelo seti . peso. . . 
. . Que o Pe, _Francisco. Maria da Cruz 
Joi;dali ',encoI?,_tre ·. tainbern nos corações 
brâslleirOll,': devotos ·sinceros· e dedicados, 
afim de que ·distribua; . enti·e . nós, . as 
gr~ças. com ,que tem . d~tiIJguido, admi~ 
ra.velmente; seus . devotos em diversos 
.pa~·'.cta. Europa ·e··de outros· continen~ 
.tes. 

_ NOTA: .Para infol'mações· 'mais. pre
élsas sobre,a, vida -e a. -obra ·do Pe. Jol'
·dan, :recomendamos. a. obra recentemen
te'· publicada ·pela Editora vozes Lmtd. 
(1943) ''OS. SALVATORÍANOS". . .. 

(Este · artigo era . para, ser· · publicado 
· no,. C:iâ. 8 do mês. PP, Porem, havendo 
sido: ariia,dos· pa,ra. ,o dia .1.0 de outubro 
às festejos; externos . promovidos pelos 
pp_ 8alvatoriahos na Igreja de N. S. 
Apareéicii de. Inclianopolis em home
nagem:, ao . se1·vo de beus Pe. Francisco 
M. dâ Crn:z., ein virtude do pesado luto 
que nQs envolvia ~m o tragico desa.pa..'. 
l'eelmento ·, do nosso sáudoso . e· pra.ntea
.do ·Arcebispo" $Ó ·hole damos a. sua..,.nµ-
. blicidadei-' . · · · · 

Cem mil antigos combàtentes d!l, gra.n
de guerra, pertencentes a desesoois na
ções difermte~. foram em péregri.nação 
e .se . reuniram no ce1e1)re santuario ·c1a· 
França, para implorar <!e DellS, pela. 
lnterces8ão de Maria· Imàculada.; a paz 
para o mundo, baseada. no., princípios 
da justi,;3, e ela, caridade cristã. · · 

Falando a essa legião -formidavel . de 
bravos - c9nvitos da vitortà do_ espiri~o 
sobre a mater:a:, o Excelentlssimo. Mon
~.enhm· Gerlier, Bispo de .Tarbes. e d1f 
Lourdes, tambem ele an,tfgo combaten-
te, disse-lhes: ._ · 

"l\leus 'amigos se Bernadetoo nâo.'=ti• 
vesse :i,Jocll1iulo . 11ilfa11té · dessa ·GrúLa, 
com seu pequenino terço, ha. 78 anos 
airaz, \'ÓS não estarieis Ít4ui, Se Bei:-

' rnulette; está pobl'e e humilde_ cria.nça, 
cem 1:sta arma: (o rosa.rio) pode moblll
~r o mundo, arrastar prlncii>e1r da 
IÍ:Tej&, Bispes e. multidões imensas; se 
p!Íd& atrair bençã.<ts coino as· que aca-
1,,._mos ·de recéber, ela mesma· nos tc,•ela 
o seg!'edÓ:. O SANTO ROSARiÓ .. ºª piesma,. santa e videuts 'de . t!our
cias . éôntà,'.:se'. qtíe, 'a.cüsacia. ··certii> feita. 
de · 11ão sàber sequer a· letra ·do · catetfa
mo. rc,;poÍ1deu com gra11de f~ 'e· humll~ 
dade: Sim, eu nada sei; mas sei · rezar 
o nieu· terço·· e .a.mar a Deus .·com ·todo 
1neu, co~ção n. 

FATIMA, NOVA E PRODlGIOSA 
REVELAÇÃO, DO ROSARIO . 

.. t-..s aparições .mirâculosas de N:ossa Se· 
nhora. .na.. Cova da Iria, devem se_r>con
siderada:; · como luz · duma. nova: e ul
ti,n?- revelação do Rosario de Nos,sa 
~nhofa. 

Da celeste Visão; circundada dum ~
pléndor mais .brilhante que· o sol, irra-

. ·.dia vam feixes de luz, tornando-a. duma 
fQrmosura. indescritível · e incomparavel
mente su~rior a qualquer beleza hu~ 
ma.na. 

Das mãos da Senhorà, politas fervo
rosamente, pendia-lhes. um rosario, cu
jas ·contas. eram · brancas como gotas . de· 
leite e sua con·ente era. amareia como 
o ouro das searas.' .. 

Sustenta. lindo Rosal'io 
Nas mãos erguidas a. .orar, 
Ensina como ninguem 
Os filhinhos a rezar . .. 

Desta singela.1 descrição . rcsalta . des
de logo, a idea de que .foi a recomenda
ção do Rosario, o principalissimo, se
não. o unico motivo· determinante, das 
maravilhosas Aparições de Fátimâ .. 

Não !oi só como simples ornato que 
a Aparição· se apresenta com o Rosario, 
n-i,..s sim para nos acon~elhar .persi.sten
temente esta. maneira de rezar ó Sal~ 
terio ·de M.aria, cujo emblema Ela ·tra
zia, enaltecendo por esse meio, sua ori
gem, sua impo1'tancia, sua utilidade e 
seus maravilhosos efeitos. 

A medida que se estuda essa, Visão 
prodigiosa, mais sobressai a importan-

- eia. suma do Rosario, esp<--cialménte_ nos 
tempos t-ragic,is que atravessamos. 

" Assim o compreêndeu Portugal e o 
- estã ·a compreender·o mundo todo, pois 
· os. peregrinos. que, de toda a parte não 
cessa,m de concorrer a· Fátima,' mórmen, 
.te na,; grandes ·peregrinações nacloilais . 
"i~pelidos como ,a ondas do mar e 
1•a.pidos como , os túrbilhões da. prace
ia''.'. . . de qualquer ponto do país e 
de qualquer nação a que pertençam, é 

.âó Rosario que .eles se armam e é .. _pelo 
Rosa.rio que eles se esforçam por obter 
a salvação das t,ribula,ções partlcula.res 
e das ca~midades publicas 

O Rooario· torna-se nas romageru; de 
Fátima· como por um impulsof a' 01:açâo 
obrigada de todos os romeiros; . a ora
ção da ·partida, e da' viagem, a· 01,ação 
do milagre. a expressão : do reconheci
mento na cura, a a,ção . de graça.<;, e fi. 
nalmente, o cantlco gratulatorio. do re
gresso e o murmurio suave da recorda
ção e da. saudade, 

ATf;: AS·PEDRAS FALARÃO 
O poema maravilhóso de · Fátima,, 

através de todos_ os seus càntos de fé, 
religião e arte. constituirá um monu
mento perene a atestar e perpetua.r 
atravez das gerações p1·~ntes. e futu
rM_, a memoria do Santo Rosario. 

Não é só atravez das µaglnas da his
toria das Aparições que· rêtulge a Insíg-
nia. sagrada -dp ·Etosarlo. · 
. A fonte miracµlosa de Fátima, que 

'jorra. copiosamente·. por · quinze torn:elras 
de metal ama.relo é wn simbolo exp1-es
sivo _e· uma. perene l'eCOrdação .· por ca.u. 
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MISSOES 

VIGIRIOS IPOSTOLICOS 
Mais uma pagina de. Yeumot -

um Bispo Mis'Sionario, 
o que é 

'Novamente temos o pra~er de apre
sentar aos nossos leitores um· artigo 
que Luiz VeuiUot ·publicou, durante· o 
Concilio. do Vaticano, a ,proposito dos 
Vigarios Apostólicos.. -como é sabido 

. a corrente contrária á Infalibilidade 
Pontifícia, có1n Mons. Dupanloup; de 
Orléans; á frente, insistia sobre a in
fluência que no .Concilio teriam os 
Vigarios Apostólicos, -pois seu numero 
influiria certamente na votação, não. 
obstiLnte serem. e_les - diziam os àn
tiinJalibilistas _...:... s11Speitós pois "tudo 
deviam a Pio .iX" . . Como é sabido 
Veitillot, diretor .cio. Jornal "Uiiiver-

. so" de Paris levântóu-se · contra. essa 
_aleivosia, bem conio em gera( com
bateu. fortemente todà. a corrente an
tiin/alibilista, -com palavras canden~ 

. tes; e páginas 1naravilhosas comp es
sa do "opus tumultuariuin" em que 
caracteriza os escritos de Mons.· DÚ
panloup. De toda essa .polêmica, le
vada .a ejeito com ,as ber.•;ãos do San
to ,Padre, destacamos, para este mês 
das Missões, o. artigo. sobre os Vigá
rios Apostólicos. Nele retrata Veuil
lot seu amor· á I gre1a, seu · senso ca
tólico, a compree1isiio exata do pa
pel que esses herois d.a Fé desempe
nham no plano da Providencia. Es
peramos que estas considerações· do 
grande jornalista francês contribuam 
para despertar em nós 11iais amor 
pelas nossas Missões, e grande gene
rosidade para com elas ·em· es1nolas 
e sacrifici.os. 

"Eles estão, pois,. aqui. Nó.s os vemos. 
Partiram um dia,' muitos deles ·sem .nem 
siquer saber para onde iam,. pés. no chão 
e mãos v_asias. Voltaram, pés, a_iiida rio 
chão, mas cada. um traz em suas mãos 
um. po.:o e faz assentar-se com ele no· 
Concilio· este crescimento da Jmnilia de 
Cristo, isto· é da familia humana. Porque 
o que pertence a J esús Cristo pelo· batis
tno, istd so pertence vcrdadeiramenté á 
fanÍilia}iu'inana: e d vida; tudo o mais, 
tendo· ainda présa • da morte, _não pasqa de 
um degrau ao nada, uma e-specie de ·ma
teria · prima, _da· qual o sopro' divino ex
trai. a verdadeira humanidade. Assim, 
abandonando todas as proniessas e todas . 
as felicidades . da terra, jovens e puros, 
eles se · foram cm ter~as longuinquas, 
atenden11.o ás aspirações de seu. coração. 
Assqciando-se a Deus, que desejava criar, 
ressuscitar e salvar, carregaiido sobre seus 
hombros o sinal de realeza que é a cruz, 
eles amassaram o barro humanó, o for
maram á semelhança de De1ts, soprararn 
scbre ele e surgiram nações. Quantos não 
morreràm neste trabalho! Mds antes de 
morrer eles foriLm pais o Jilho que eles 
nào viram nascer, Jloresceu sobre seu tu
muio; Deus .o concedei, á. sua esperança 
fiel, como o .rei justo deposita sobre o 
esquife do guerreiro tombado na luta uma 
coroa ele vitoria. E quantos não viveram a 
bem dizer de u,na morte prolongàda; ba
tízando não somente com seus suores, mas 
tambe1ri coni suas lagrtmas · e seu san
gue/ Mas' esta 1norte. prolongada recebe 
tambem. e vé aumentar sua coroa, .e se sen 
te m·ais fecunda qúe a' 1iiaís Jecu,nda. vida. 
Obti,verapi 1H#11i_ó __ <J11e. desejavam: D!lU3.
se tornou dócil' á sua -caridade: Mostrou 
Úimbem ci sua, · e· · lhes concedeu alirias. 
Alargando a medida de sua iriisericordia, 
71or eles, Deus fez. tcúnbem alguma cousa 
por nós. Sob a tefnúra de nosso céu,Jez 
Elé passar esta,co/una de fogo apostólico, 
afim de que p11dessemos medir o que se 
torna possível por. sua graça e admirar o 
que .deposita o exple1!dor numa alma que 
se · entrega a Ele. • , 

Ao éhamado de Pedro. vieram eles ver
gados ao peso de seus sublinies despojos. 
Ei-los soôre o Càpitolio sâgrado, na cidci-

. de de Cesar tornada cidade ; de Cristo. 
7'riunfadores que não derramaram san
gue, conquistadores que criaram povos 
em vez (te .destrui-los! Pedro, seu cliefe 
e seu. pai, .aparece-nos neste corteto que 
Cesa_r ja1nais . viu, e • do . qúal ele· mesnio 
a,nda não se vira rodeado Outrora vira 
ele eni torno de si todos os reis inelinan
do .. mas coroeis. Esta pompa passou, Estes 
cread.ores e pCUJtorés de -povos o cer.cam 

. de .mais am6r, . e lhe asseguram '111,aior 
i1nperio. Estes correram o veu da noite. 
Fcirão penetrar ein ·toda a parte a luz 
que dissipa os. fantasmas e .destroe os 
ídolos. Por eles· o nome de Jesus banha
rá de . ondas sonoras toda a terra puri-
ficada, · 

Aquele que hoje se · chama Pedro ( Pio 
l X). e que contempla este espetaculo, 
criança ainda, viu Roma escrava e o 
templo desertó. Mais tarde, uma tor~ 
menta trouxe-lhe novamente esta ima
gem, e fez triunfar o inferno uma segun
da vez. Na balança em que são pesadas 
as iniquidades da terra, quem nos· dirá o · 
contrapeso da oração do justo .e tudo 
quanto vence solire os crimes -uma s6 
gota de sangue,: uma sõ -lágrima de seus 
olhos?! AJastando-se para tão ·longe de 
nós, estes homens de Deus não rompe
rcim conosco. A.o contrário. o laço de ca-. 
ridade qUe os liva á pátria tornou-se úiais. 
forte, sua alma sentiu mais forte seu nó. 
Eles oraram e oJereceram seus sacrifieios 
e Deus teve paciencia. Saber.emos uin 
dia que muralha não fot o humilde sol
dado dei propagação da fé. Esperando, e. e 
o bastante,· temos este· espetaculo inenarra 
vel: ceni Vigários Apostólicos no Conei-. 
lio! Que problema para os sábios, noii de
clínio deste século que no seu começo 
foi àinlf,a o ,,.'culo de, Voltaire, ·que, ao 
depois, quizeram .chamar o. século de 
Napoleão! O nome do século será mais 
honorifico, para à inteligenr:ia humana. 
Ele _será o século de Peiro, Vigário ,de 

sa. do · seu numero,· dos quinze misterios 
do santi.5si.mo Rosa;;io .. 

. A futura e suntnosâ. Basilica.. que por 
expressa. vontade da Rainha do céu, 
está a se erguer, como troféu monu· 
mental de pedra, naquela estancia san
tificada. e glorificada pela presença · da 
Sant.isslma. Virgem, atestará iu, gei·ações 
vindouras, com .os seus quinze · àrtisti
cos e votivos. àltares, repre$entativo.s 
dos. quinze mi,:erios do R&sario, as -ma
ravilhas operadas pelo Rasar~:> de Ma,. 

rla nG seculo XX. 
Serão out!'O,ss!m, esses · quinze altares, 

uma ; perene . recordação dos quinze de
g1·aus dé -es.cada. mistica da_ vida, . pela 
q!tal .\~:io subindo ap céu as· almas boas 
e verdadeiramente · devotas do · Rosarlo 
de Maria, e de Nossa senllora do santls
. simo Rosa.rio. 

Do Ro~rio os mlsterlos 
Esca.da são, 
rromle -.~s, .l!'lmas a<1 Cén, 
SubindQ,ivif; , • 

' ; ,,~ 
(A seguil·) 

Jesus Cristo, unico · verdadeiro conquts• 
tador através de tantas guerras, unico 
verdadeiro illtminador entre tantos sis~ 
temas, unico verdadeiro legislador nesta 
multidão de fabricadores de constitui-
ções. . 

l.1as devo' descrever .os bispos missioná
rios, e é com este fim que tomei a pena. 
Não pensava. eu nestas considerações que 
se precípitam no meu espirito·maravilha
do. Tenho aqui 11iatéria muito rica e me 
sinto por .. demais· apressado. O escritor 
obrigado ci tenninar depressa, perde seÍ.i 
tempo procurando o caminho mais cur
to, e_ passa pelo mais comprido; a pena· 
que 'vôa não sabe caminhar direito ao 
fim. Enfim, ensaiarei de dizer tudo poi3 
que tudo •stá para · dizer. Perdoai-me o 
turbilhão. 

Figurai-vos um homem qu(! conta com 
Deus para tudo, qúe. confia em Deus e·m 
tudo, e que sabe pela experiencia e pela 
fé qiie ele não conta nem confia e1n vão. 
Um homem tomado de ainor das · almas 
e que vai d sua procura como vqi o amor: 
entre os espinhos, .no fogo,- e mesmo na 
lama, com· despreso de todos os terrores, 
despresando';até o impossivel, a razão 
mesmo (falo da razão vulgar, daquela,qúe 
não sabe que Jesus teria morrido para 
salvar uma· só alma). Um homem enfim 
que tomou a resolução de ser home1n dé 
Deus ,e para quem a vida e todas as 
cousas humanas 1ião são nada quando $e 
trata de cumprir uma vontade de Deus, 
de salvar uma alma._- Eis o padre, e por 
cxcelencia o. Bisrio missionário .. E' .ele o 
heroi de Cristo, o herot do amor. 

Nesta fisionomia, domina a ·cordialida• 
de. Seja qual for o aspecto que a nature;;a 
tenha dado ao missionaria, Deus lhe 
acrescentou um que atrai. A constante 
/lama· do coração gravóu na face ·um não 
sei que .de at1'aente, um sinal sagrado de 
tudo quanto é agradavel e bom. A sere
nidade do iuii, a àÓçurà do amigo; à ter
nura do pai nele falain e vos convidam 
como o aspecto do fruto saudavei e a 
cheiro de, trigo, 

Não vos formeis, porem,, a imagem de . 
algúm rustico obreiro do· Evangelho, que 
vai batizar com uni braço herculeo atra-· 
vés mil perigos, mas grosseiramente e 
com mais museu/as e coração q1ie estu
dos. Fa.~-se facilmente esta idéia do apos

tolo, e ela remonta aliás muito ao passado, 
Falou-se tanto que os aposto/os eram pes
cadores, cdmponios, sem polimento ou 
estudos, e isto foi verdade! Durante as 
prtmetras semanas do Concilio 1nuitos 
vendo todas os Vigários Apostólicos des
poJados de pompa, de servidores e de 
maias, viajando de segunda classe, . os . 
olhavam quasi conio Bispos de segunda 
ordem, empregados do Santo Padre., esti-
11iaveis por suas virtudes, inferiores, po
rem ,velo saber, pela independeiicia, Jei
tos mais para pletora do co'iicilio do que 
para esclarece-lo. Este erra perdêu logo o 
terreno que havia conquistadn. Vii,i-se de 
Jeito que os Vigários Apostólicos não são 
simples meirinhos do Evangelho, mas 
seus verdadeiros embaixadores, · e que ne
les nao ha nada que esteta abaixo da 
dignidade, de, príncipes da Igreja. 

Sem duvida tomam ele:i eni viagem os 
lugares . mais 1nodest,os, e nas ·suas· müi
sões andam frequentemente a pé. Eles 
mendigam, vivem de pouco, como . todos 
aqueles que esmolam seu pão. Viaja1n 
se1n bagagem e sem servidores. A maior 
parte deles não têm duas batinas, 1n1ii• 
tos se vestem de retalhos. cem vezes re• 
cosidÔs com suas proprias mãos. A digni~ 
dade episcopal não os impede de traba
lhar. Ha entre eles, alguns que vemos 
entrar para o Concilio com capas dou• 
radas e mitras .. que . trabalharam e tra
_ balharão como pedreiros, como carpin• 
teiros, como jardineiros, que faze1n s_ua 
comida e a de s/!8,is irmãos, que remcn• 
dam suas vestes, .concertam seus sapa
tos e que não terão uni teto para si- a 
não ser depois l de terem edificado sua 
·1greja. conheço um que imprimiu seu 
catecismo, a gramatica e os canticos coín
postos por · 'ele numa língua que quast 
foi feita por ele mesmo. Um outró sub• 
11ieteu~ie ciindd a provação mçis dura, 
Trazendo consigo companheiros, que con• 
quistara. numa missão longínqua, e· mui• 
to pobre para pagar-lhes a viagem, pos
se · com eles aó , serviço dó navio, como 
criados, esperando ainda, co1no seguran• 
ça de exito, não ter enjôo de mar. Via
jaram a este preço. Mas estes "avilta
mentos" não deixam sinal nas suas almas., 
e · a · elevação da almd, demonstrado ao 
invés '.por esses _sacrificios, manifesta-se 
na· sua nuzneira. de se apresentar. Eu 

. imagino que Pedro, que navia lançado a 
rede e _concertado as malhas, e Paulo, 
que trabalh_ava com suàs. mãos, e os ou
tros, • tendo p~sado pela escola de Jesus 
Cristo, transformados em .· distribuidores 
de sµa 'doutrina e dos sacramentos e em 
juízes do seu povo não tinham falhas 
de dignidade pessoal nas· suas reldções 
com os fieis, com o mundo oú os rets. 
Para dizer meu pensamento, eu creio qus 
neles havia então, mesmo exteriormente, 
mais dignidade do que nos maiores· senho. 
res. da terra, e que os patrícios de Roma 
e os príncipes da Asia, tão entendidos . 
nas atitudes · de superioridade, sentiám.;' 
se· inJeriores diante da . magestade dest/Js 
homens de nada q1,e lhes dizia1n o qu6 
Deus permite .ou proíbe. 

(Continua) 
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de Sagradas Escrituras na Pontificia 
Universidade Gregor;ana em Roma, 
faleceu na Cidade. Eterna, no segun
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FEDERA(ÃO MARIANA- FEMININA 
NOSSO SANTO PADRE, O PAPA 

'-
· ... A guerra. aos' poucos, Yai des-

cortinando novos horrores. Oulras 
,·itimas se ju11tam às Vitimas anti
gas, o sa11gue 'jorra, a força impera, 
o ódio vence e se alastra, · as ruinas 
se acumulam, Nesse espectáculo, CO· 

1num a todas as guerras apareceu na 
à'.tual hecatombe um 'elemento pe
culiar, que é sua caracterlstica: . faz
se guerra total. Nenhum dir.elto deve 
s·ubsistir. E se tu~lam ·os refens e s·e 
a1;rasam cidades e a população civil 
é metralhada, Nenhuma inocência 
pode pode ser poupada. Os justos, os 
indefesos, os· pequeninos são estraça
lhad.os pela força,. que só recua dian
te d'e outra força.' Nenhuma· virtuue 
deixa dl' ser negada. Surgem e se 
propagam novos priÍlciplos. O com
bate à religião é estrondoso ou ma
treiro, mas Deus é sempre indese
javel, 

Não era possível ein tais. ciréuns
tancias que o Vaticano fosse poupa
do · Os inimigos de todo bem · e do 
Be

0

m por excelência; os adversá
rios da. moral, da justiça · e da hon
ra; os que escarnecem da caridade, 
da. compaixão· e d.a ·tQ.lerancia, eles 
se lembraram que havia. nà terra um 
homem símbolo de grandeza moral, 
baluarte dos princípios superiores, de. 
ordem e justiça, por todos sumamen
te., venerado. E eles arremeteram 
contra a .rocha d.e ·Pedro, A pessoa 
do Santo Padre é a condenação da 
doutrina e da campanha deles. Ele 
fala em nome de Cristp. Ele vive para 
Jesus Cristo, e co1po Ele, para a 
humanidade. 

Um dia, o sol de Roma rutilava 
manso e tristonho. A cidade fervia 
com os· boatos mais .incríveis e desa
balados, O mundo sentl!'a, na sua 
face civilizada, estalar o derradeiro 
insulto. O Santo Padre estava sob 
custodia dos nazistas; Já tudo era 
possível,, Os vexames .'mais hedion
dos, as humilhações mais dolorosas, 
as mentiras, . as insinuações, as prEIB
sões de todo gênero. 

A Divina Providência, na sua mi
sericórdia, reservara aos nossos tem
pos, a sere1~idade' e a fortaleza de um 
Pio Xll. Jesus vela por sua lgreja, 
Nem a força, nem a mentira. nem a 
aineaça, nem a promessa, nada vai 
alterar o curso da Igreja e a sua 
missão. 

.Mas o Past.cr sofre,'·oo, mundo in
teiro, . os olhares ·se voltam para o 
Vaticano, com lagrimas e. su·plieas 
Todoij que cremos um mesmo dogma 
e nos estreitamos em lima mesma 
caridade,. haveinos de· rezar rervida
mente para que üéus confot'te o cora
ção do Santp. 'Padre. Temos conosco 
a certeza de que o infeliz assaltante 
pode'rá no espasmo dé · seu odio, dar 
cabo do Pontífice. Ao vê-lo, então, sen 
tiria nas mãos sacrilegas · apenas o 
peso de um cadaver que o Papa, 
como .a Igreja é . imortal. 
Pio XII .já dera ao mundo o exemplo 
de sua imvarcia.lidaçle na luta politica 
e de sua soberania intangível con
denando os erros doutrinais do na
zismo, 

O Santo Padre, como a completar 
a sua obi·~· ,agórii. sofre ~estriç!5es e 
vexames·. t>ai'a que ·.o· munõo veJa co, 

· mo sabe sofrer o Santo. 
. ós' católicos que o amam entra

nhadamente, h.ão de re:.m.r e hão de 
bater-se por sua libertação. Ao Pa t>a 
nos liga, não' apenas a obediencia, 
mas, so!Jretudo o amor. 

DOZE ANOS 

. A Federação Mariana Feminina, 
fundada pelo Exmo; S1·. D.·· Duarte 
Leopoldo e Silva; em outubro de 
i931, coml)leta doze anos· de ex:sten
cia! 

Instalada na · A1:qufinocese CO!ll 24 
Pias Uniões, conta atliàhneute cerca 
de 1::.000 fi'llltas de · .Maria em 13~ 
Pias U nlôes .. tederadas. 

A ~ua p1•imeira diretoria rõra as
sim constitu1da: Diretor, Hevmo. 
l\lons. i\larc0ndl:!S Pedrosa, Vigário 
de Santa Cecília; Preside11te, Mary 
Qulrino · dos Santos; Secretaria, 
Lourde~ Viegas; Tesoureira, Maria 
'.l'eresa Vlcente de Azevedo, 

Devo.is foram seus Üii-etores o 
nevmo, Mous. Gastão l,ilJeral Pinto, 
Vi;,_àrio Geral, nó periodu de 15 de 
maio de 1"32 a 19 .de março de 19;,;;, 
ltevmo, Padnl José Gaspú ·de· ·Afon
seca e· Silva, Professor .do Senliná-
1·io, de 19 de março de 19,l:l a maio 
de 1934. l(eVmo; Padre Paulo de. 'l'ar-

so Campos, Vigário ele Santa Cecília, 
de 20 de maio de 1934 a 19 de maio 
de 1935. D, Paulo Pedrosa OSB, de 
julho de 1935 até 29 de março de 
1936, data em que passou novamente 
aos cuidados do Exmo; Sr, D,· José 
Gaspar de Afonseca e Silva, Bispo 
Auxiliar, que ocupou o cargo até 
novembl'o de 1939, já Arcebispo Me• 
ti-opolita110. Nessa data foi empossa
do o atual Diretor, Revmo. Padre· 
Ecluardo Roberto, . Salesiano. 

A segunda Presidente da I•'. M. F, 
foi Dedé. Corvelo, que exerceu o car
go até 1939, passando-o a atual Pre· 
sidente Ernestina Giordano, que tem 
como auxiliares, Corina Castilho 
i\!arcondes Cabral, 1.ª Secretaria. 
Ana Calldida lfeneira da Rocha, 2.a. 
Secretaria Maria de Lourdes Barbo· 
sa de Aln~eida, Tesoureira. 

"BOL.SA D. JOSt GASPAR DE 
AFONSECA E SIL.VA" 

As Filhas de l\laria c·ontinuam tra
balhando intensamonte em prol da 
··Bolsa D. José. Gaspar". 

l•'oi grandemente comovedora, en
tre outras, a carta que o Revmo. Di:· 
retor da Pia União do Asilo Colonla 
Santo Angelo dirigiu à Federa~ão co
municando, que ao saberem da fun
dação da "Bolsa", as Filhas de Ma
ria, da Pia União lá existente; em 
número de setenta e duas, das quais, 
oito, pelo seu estado dé aaude, Im
possibilitadas de frequentar os atos 
da P. U., firmaram o proposito de 
contribuir com a sua quota. As que 
tivessem algum recurso· proprio, da
riam o seu, os três cruzeiros, e as 
demais procurariam angariar .a qua11-
tia referida ou ullla · pessoa que qul· 
zesse contribuir em seu lugar. Tairt, 
bem elas, querem participar do ato 
louvavel da (ormação ele mais um 
Ministro ele Deus. 

Qu .. lição sublime das nossas ir-
mãs enfermas! · 

As !<'Ilhas de Maria, da P. U. t'le· 
Santa Teresinha de 1-Iii;ienopólis, pa
ra aumentar as sua contribu!çiio alem 
do donativo pessoal, organiza1•am in· 
teressante festival, realizado domin
go P.P., ao qual compareceram· a D!
i'etoiia ela I•'. M. J1'., Presidentes e l•'i· 
lhas de Maria clé diversas Pias 

Uniões. 
O programa executado foi O •se• 

guinte: Palavras de Abertmia pela 
1,•iJha de ·Maria, Maria M. Wander
tey_ Números de Piano pelas Srtas. 
Célia L0l)es e M. Aparecida P. Bac• 
kheuser, Lourdes l\Jarques Chiara
dia. Canto ao violão pela F. M. Dora 
Sampaio Vida!, Solos ·de harmonica 
pelas meninas Angela. Oi Rienzo e l\l 
Cecilia, JPrizzo. Sapàteado pela meni: 
na Marteue Mono11é. Solos de Gài• 
ta pelo menino José Gonzales Canto 
pela antiga l<'illia de Maria Carmen 
Dulce i',Iarcondes Machado acom1>a
nhad,i ao piano pelo Maestro l\Iaria
ni. Palavras de encerràmento .pelo 
Revmo. Diretor da P. U. J1'rei Nico, 
lau de São José. Projeção de dois 
filmes, 

A F. M, l?. vêm tecebendo em sua 
sede ou poi- intermedio das Pias 
Uniões os donativos feitos .agora."in 
memorí,im" do .saudoso Arcebispo de.' 
São Pàulo. tendo Já em· seu poder a 
quantia de Cr$ 14,218,60, 

Emporio, P a d a ri a e 
Confeitaria P a r á nó 

Gênero~ •limen(rios. pãe~ e bis• 
coulns de toda~. a& qualidadet -
/\pronta-se ent·t1rl'"'""ª~ p1tr11 <'8• 
•am<'nlo, hafr,.ados. ''soiri-e~·· ele:.·· 

. AVt<;NmA KRUiAUMHO 
LUIZ AN'l'ONIIJ N.o 11!11 

FON~J: 7-0553 

TANAGRAN 

l ~_12r~~r:·=.~i~;; 
Mêrce de seus hor-

. fé. t,.-: monios espectals 
~ Tana2ran réiuve• 
7 nesce a mulher. 

Tanai:(ran é o re
médio indicado em 

todos .. os casos. de abal.imenlo. 
rugas preco!'es, envelher.imenlo 
préma!uro. cahelo~ brancos an
tes . do tempo. P.m todas as 

drogarias. 

Sermão do Exmo. Sr. Bispo de Fulda 
condenando ··os erros do néo ~ paganismo 

Em recente irra.diaçã.o á Rárlio Va
. tica,na transmítlui·o· texto de 1m1 scr
m,1,0 que s. Excia. · Mons. · l)fetz, Bis, 
Pó rle Fulda pronunciou ha poucas 
semanas: 

O Exmo Revmo. Mons .. Dietz. Bis-
. po d(> ~'ulcia começou· seu Hermão 11a 

Catedral desta cidarlf' frizando as ca
racterist.icas rtomfoanles no lÍ!JO di, 
homen que nasêe na Alemanha mo
derna: a subestitn_à.çãn.: t'>antelsta do 
individuo e sua rleg1:arlaçãn materia
lista. Destaca, n seguir o contrast~ 
desta concepção com a força e a he 
leza · do tipo de homem cristão, . o 
qual sob o olh_ar pater11al rte mn Deus 

· pessoal, onipotente !" eterno, atra· 
vés da Redenção realizada por ,Je
s11s Cristo e como ct:ia.tura e -ntho de 
Deus, está ·destinado. a uma existên
cia em paz, de açalamento da~ leis, 
.de. llberpade em: Deus e para Deus e 
à alca11i~r . a yida eterna, graças a 
sua imortalidade. 

- O Preládn alenião féz' lambem uma 
breve 1·esenha .. d()s filósofos que ha
viam .cootlBÍ;-ado na criação deste ti
po de home1h · anlicristão. Ião apre· 
,goado hoje· eri1 dia. Em Nietzsche, o 
«pi.ladino rlo supe1·-homem ", o t<Jxmo. 
Bispo observa a intenção de formar 
O supei·-ho1ilem de carater beróico, o 
.podério absohÚista. sem cÔnslderação 
alguma com· a f!'aQ·u\iza lll!ieià, a YOn·· 
tade de ·poder, e a autocracia. a an
sla por 11111a vida de aveitt11ras. a su
premacia .do Instinto é rio impulso so
bre toda a razão e forca moral; e 

mais do que isto,- o ódio por todo o 
Cristlan l:.1110, que este (iJósofo, como 
tantos outros elos nossos dias. tem 
sido Incapaz de compreender. 

De acordo com grande quantida
c)e de livros difundidos - prossegue 
&!ons. Dletz - Deus, o homem e a 
natureza serl~.m uma idêntica cousa 
em sua essência; os homens e os 
aniilütis só cleferirtan1 por seu grau de 
evolução; o ito'mem · se acharia llEIISte 
Mundo por acaso, se111 ne1ihuma es
pera.n~a d.e lllll céu e sem uma exis
tência pessoal depois de. morto, lm
pel ido Pot· um instinto de suá própria 
conservação e por um ardente dese
jo de autocracia, estlniulado pelo 
ideal do herolsmo e escravo de sua 
raça e de sua expressão nacional. 

O sermão encerra-se com uma· co
. m·ovedora oração 1,or "nm retôrno ·a 
Deus mediante a coordenacão entre 
o novo auhelo pela paz e pela ordem 
da sabedoria divina. Que os· direitos 
do indivíduo colllo ser humano sejam 
resJJeitados e defendtdos: a 111v1olà
bilirta<1e do santnário e da conclência, 
o direito à vida. à Jntegrtdade ffsica, 
á · liberdade, à honra e à propt'ledade 
pri.vada. O homem niio é·úma·'sltn
Jlles onda da corrente de unfa ·na-· 
çào; sua vida e seu destino valem 
lmeusumenle mais que o mero de· 
sempenho de i:;uas runçôes · dentro da 
comunidacle. Que sejam respeitados 
o• direito~ da familia e os direitos 
de toda~ as soCJN1ades fundamenta.is 
~11 teriores ao Estado'',:· · 

DR. ARAUJO LOPES 
DOR· DE CABEÇA PRISÃO DE VENTRE 

Neurastenia - Nervosismo - :r.Ielancolia - Depressão nervosa - An
gustia - Palpitações - · Genio irrascivel - CHORO - Tuberculose -
Doenças do pulmão, dos rins, do CORAÇÃO, dos Intestinos - Magreza 
- Obesidade - Enxaquecas - Tontura - Peso na. cabeça - Diabete -
REJUMATISMO - Digestões dificeis·-,- Preguiça - Mau halito - Pon
tadas - Arrepios - Palidês - ULCERAS IiO ESTOMAGO. E DO DUO-
DENO . 

(SEM OPERAÇÃO) 
1i!OLESTIAS NERVOSAS E MENTAIS . 

Ant.es de qualquer operação, mesmo ·a slmplê's extração total das cientes, 
· visite ·a · · · 

CLINICA MEDICA · .NEURO~PSIQUIATRICA . 
RUA MARCONI, 131 · • 8.º SALAS 806/5/4 
Consultas das li,30 às. 19 . . - Sabadolf 8 · às: 12· 

Fones: 4-2208 ,. 4~9788 -o-· São' Pa~ló 
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SANTA TERlZlDE JESUS 
' . ' 

· Santa Tereza de Jesus, a excelsa· 
reformadora do Carmelo, figura gran-: 
diosa que honra: a. Sa'nfa Igreja de 
Deus, nasceu em;_ 1515, .em , Avila, na 
Espanha, de nobre e poderosa 'fami-
lia .. , , · · · . . 

Seus pais, como ·bons· fidalgos· es
panhois, deram a · ela e ~; a seu 
irmão .Ru<lerico uma solida. educação, 
perfeitamente informada em nossa 
Santa• Religião. · · 

~esde · muito creailça encantou-se 
a grande· serva de Deus pela vida dos 
Martires. Tanto '. a impressionou a 
leitura dos· martiriolôgios que, ·dese-:
josa de colher a.· l;)alma 'do martírio, 
combino(! com seu irmão a 'Jugà da 
casa patema para se ·dirigirem a ter
ras . de mouros, plano que · realmente 
tentaram executar, ·mas, que se tornou 
irrealiiavel devido à vigilancia de 
seus pais. ,Esta é ·uma das razões que 
leV:am a Igreja a dizer que Santa ,Tc
reza foi admiravel ·at~ em seu~ erros,, 
o que: é .wn. ·dos. maiores elogios ,que· 
se pode .fazer a alli'Jem, 

A idéià e o, desejo 'do Mártirio fi
caram .profundamente, :gravados, no 
coração da menina. Morrendo sua 
mãe,· quando . tinha · do~e · imps, p1•cís
tro°'-se dêante de · uma · imagem : ~ 
Nossa Senho1·a' é exclamou: . "Mãe da 
mise;ricordia; a Vós escolho pa,ra ser-,
des minha mãe. Aceitai' esta pobre 
odã nó numero· de Vossas filhas".. A 
proteção especialissima 9ué esta mi
sericordiosíssima Senhora lhe dispen
sou durante' toda ·sua vida dêmonstra 
que seu pedidq foi atendido, , . 
*' Houve infelizment~ Úma êpoca ·cm' 
que '.Çe~eza enfastiou-se .dos livros · 
religiosos e. deú preferencia a uma li
teratura muhdana que . podéda por 
em perigo ·suà alm!l. · Tambtin 'rela-· 
ções de .·· amizacle demàsiado Intimas 
quê inà:riteve cqin · pa1·entas levianas 
lévaram-na ao terrivél ca1t1po da, vai
dade. O resúltado foi o desaparéci
me11to do primitivo fêrvot, apegando,,; 
se Te1·ezà aci bem, estar e às comodi
dades . da .vidá terrena. . Deus Nosso 
Scnhoi: liv~·o1,1~a poÚm dê' pércler· sua 
inocel)cia. . . . '..' , 

Verifican,do seu . pai :a mudangii •· há'.; 
vida em Tei-éza·, erttl'.egôu-a .ào cui~
dado das. Religiosas ago.stinianas. . A 
éonversão .foi imediata " ·completa. 
Uma gi-ave cnfermidàde, .obdgou..:a a 

1 

· Entre ·, outros dons extraordinariris: 
. que recebeu, destaca-se o de let rias 

con~iencia e o de predizer coisas fu .. 
turas. 

A· grande· reformadora entregou 
sua ·alma· a ·.Deus Nosso ·Senbor em 
4 de outubro de 1582, aos 67 anos de 
idade. · · 

* * 
Diz o Padre Vieira que são "tão sin

gulares os favores em que o amor de 
Cl'isto ~e estremou com Santa Tere
za, que; não juntos, mas divididos, 
apenas se . lhes · acha paralelo entre. 
os outros ,Santos". · · ·. . 

E pa:ssa a . enumerar os quatro se
guintes favores e finezas, · que ele 
reputa: os principais dos inumeros 
que foram feitos à ·Santa, · 

O primeiro. e mais visível é ter o 
Senhor Jesus em ,presé,nçà "da Virgem 

· Santissim<! · e ··ele. São· J:osé (porque os. 
désposorios que se fazem com âprova
çáo .dos pais são mafa qualificado!l), 
dado a ,mão .. de espqso .a Tereza. A 
.união entre Jisus· e Tereza ;que· dai 
:re~ultou foi tão intima; que pasrnndo 
da união à unidade: já Tereza.e Jesus 

. nã.o eram dois e distintos, senão um 
só e o mesmo. . . · . 

E:;tanclo a . San'ta em .. extase, apa
receu-lhe um Serafim que lhe .feriu 

. ·º cotação com â ·ponta de uma 'teta 
de ouro afogueada, e tornando a ti

. rar a seta, com· as farpas levou~lhe o 
coração. · O coraçlío . é . o princípio da 
vida, e onde ambos 'vivia1n com a 
mesiria 'vida sobejava·um coração, por 
isso lho tirou CristÓ. · E tambem' lho 
tirou. para que melhor· amasse, aman
do-se .ambos com um, é não com dois 
corações. . : ' .. 

O segundo favor e mais . êxtraordi
nai:io ainda, _qtie Santa 'rereza i:ece-:- . 
beu de · seu ·Esposo·. foi ~ qi.ie lhe disse 
o .Senhor estas. palavras: . Sé Eú, não 
tivera creado · o·. céu só po1· amor de 
ti o crearã. ' . 

O outro singular obsequio com que 
Cristo declarou sti.u amor · â.. reforma- . 
dora do Carmelo foi ter~lhe dito:· Te
reza, . Eu. amei a•· 'Magdalêna estando 
lUl térra, à ti / pl)reii'i ~!ÍI,rlo,Je,. ,êstàndo 
rí'o'• céu. . 'i'Es,tàndt?,'trí!l/ífo. 'tia,i(téfra'; 
onde:'o maior·· -dos na'ã'éidos: é· menor 
que o menor' do rein6 ·ao c~Ú, àmaSsé 
muito a Magdalêna, · i-Íãà foi grande 

fineza; mas que estando no céu, on
de o menor daquele reino é maior 
que o maior dos nascidos, amasse 
tanto a Tereza, esta foi aquela gran
de diferença que o mesmo Senhor 
ponderou porque só Ele a conhecia", 

O quarto e, ultimo favor de Cristo 
que· o .ilustre prêgador da Companhia 
de Jesus pondera em Santa Tereza 
tem màis apertadas circunstancias 
que as passadas. Temendo a Santa 
a principió que as frequentes e ex
traordinarias aparições com· que a 
regalava o Esposo fossem ilusões do 
demonio; por conselho e obediencia 
de seus .doutos· e piedosos confesso
i·és, quando Cristo lhe aparecia Te- . 
reza não só lhe voltava o rosto com vi
gor e· despreso mas lhe dizia injurias, 
com ás mãos lhe fazia afrontas e 
com ,a Cruz e agua benta se defen
dia daquelé bendito Senhor: porem -
ó maravilha ~ o amor do Espos.o di
vino era tão fino e,tão c.onstante, que 
não só sofrià esses bem . intencionados 
agravos, mas, por · se1'em feitos por 
obediencia, os · aprovava e amava. 

* 
.. * 

Isso é um ,pouco do muito que se 
pode dizer em, louvor desta admira
vel San.ta .cuja gloria , é tão grande 
que ela tem assento eminente 
como diz ainda o mesmo P.ad1·e Viei
ra· - nos sete lugares· que a nature
za beatificada tem no· céu: no das 
virgens pela pur~za; no dos confe~-

. sores, pela Penitencia; no· dos Mar· 
tires, pelo desejo; no dos .Douto1·e~ 
por seus admiraveis .esr~itos; · no dos 
Apostolos, por i,eu · ·zelo ardentíssimo 
na' propagação da F~; no dos Profe-. 
ta.s, pelos secretos . àltissimoos de suas 
visões, revelações e. profecias; e no 
dos Patriarcas, finalmente, com ser 
mulher, como mãe e fundadora glorio-

, síssima de uma• ordem tão ilustre, e 
J.ustre das ordens. 

1A,PAUELHOS 
pal'nCH~eCAFÉ 
modernos, elegantes; 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 

Jl11a 24 de l\laio, 80-90-S, Paufo 
. -- . l~NA..IA ~ . ___ ...._;.._. ________ _;. __ 

. voltar pará a .ca.sa paterna. Oúrante , · · · · 1 . . 

~~:r·dªoer::al::~fr~~-l:;an~~::r Se: ,, ··A· ... R· TA. A. ·o·,. S. ,,,O·.··R .... ·.1· '.·N .. ·. ·r •I o· ··S 
muµdo e dedicar-se a Deus no claus:. " l, 
tro. · · 

Opô-se o 'Pai da Santa a esse pro-- Afinal, · do Arcebispo dê', São Pau-
jeto. Lcmb1·áda de que cumpre obé- lo não se pode; cpnhecêndo a sua 
decer antes a' Deus do que aos ho~ bravura. mcral,,lan'Jentar- o gcnei:o .de 
:mcns, a futura reformado1·a dor Car- morte que teve mais,do que .propria-
melo .fugiu da·.casa· paterna para pl'O• . mente o seu desaparecimento. Esta 
fossar no Convento de ·Santa. Maria é que nos aflige, consti-ange, pertur-
do Mont1;i Carmelo. No meio do .ca- ba e fere. · 
minho ·sobreveiu-lhe uma grande re- Estou ca1:to de que· a um homem da 
pUgnancia · à vida religiosa. Pcrcc- · sua tempera, se .lhe fosse facultada 
bendo, porem, tratar-se de uma cila- pela Providencia a escolha, seria sem-
da · do inimigo do g~nero humano, pre p1·eferivel uma morte de. lutador 
prosseguiu· resolutamente' seu· caminho; - que, embora i;em aparatos de gràn-. 
e,' ao passar o limiar 'do Mosteiro, seus diosidade, se revestisse de maior sim.-
receios . e .éscrupulos , desapareceram bolismo - àquela _que se · proces~a 
para dar lugar a uma grande calma m:elaJ!.colicamente·, . entra c:Sculapios 
e · alegria do coração. . , mais ou menos ilustres, num leito fci-
. Durante o ' noviciado, teve Soro!' to de pau sahto. 

·Tereza, que contava então 18 anos de 
idade; novo· relaxamento na vida in- · Que fossem pavorosas as circuns· 
t'erioz-. Essa fraqueza poucq tempo tancias que cercaram a sua morte, 

. durou,. pois mais uma vez ~ósso se- ele as terá todas pt·evisto com animo 
nhor Jésus Cristo tocciu-lhe o coração, sereno. 
e de maneira tão fortl! que a jovem Justamente, o que ,quero ponderar, 
Religiosa lançou-se àos pés do Cru- na íilosofia dêstas linhás, é o motivo 
cifixo e fez esta fervorosa prece: "Se- real . do imenso pesar que sé abateu 
11hor, não me levànto do lugar em que sobre o país - motivo que não se 
estou, enquanto não me · concederdes prende,: é obvio, à mera repercussão 
graças e fortaleza bastantes para não dum. dernstre de grílndes proporções. 
mais cair em pecadó e .vos servir de Rabisco estás· palavras quando ain-
todo o coração, com zelo e constan- da não findaram os ecos da apoteo-
cia". A oração foi ·ouvida, e de unia s~ de màgua e piedade com que os 
vez para, sempre e~tinguiu-se no co- descendentes dos bandeirantes enter-
ração daquela que passava a ser uma ra,·am o seu antistitê. 
verdadeira esposa,, de Cristo,· o am.or MoÍ-reu muito cedo o -eminente 
ao mundo e às· creaturas. · prélado· e durante bem pouéo tempo 

Foi-lhe revelado que sua· conversã9 se assentou nno solio da Arquidiocesê 
cl'a devida à interecessão de Nossa , · paulista para que tivessem. as suas 
Mãé e Senhora e do Senhor São José. galas .funebres uma 'concorrencia as-

Desde então sen\ia. grandíssima• doi;., sim unanime da turba e se revestis~ 
de seus pecados e aplica,va-se rigoro• sem as manifestações de pesar de. uma 
sas penitencias, embora seus confes- tão publica e aflita contrição. 
sores opinassem que'. nenhulna de suas Os povos, hoje . em dia; já· não são 
faltas havia sido grave. , suscetíveis de grandes e·nioções, e não 

Essa· contrição ainda aumentou· de- será'° a brutalidade do destinQ arran-
pois ·de uma '. visão cm· que. lhe 'foi cando a vida, a um Bispo mo\;D, em 
mostrado o lugar em· que deveria; ser imp1·êvista catastrofe, 'qµe,-haja de 

· atormentada no interno, caso não sé comover cde tal forma. essas multidões 
tivesse 'convertido. afeitas à intimidá,de de ·todos .os 'dra-

. Determinou O Senhor quç Sua fiel mas e para as· QU!Jis, i1os tempos que 
esposa Tereza reformasse· a gloriosa correm, o espetaculo' da morte é um 
Ordem do Carmo, restabelecendo a panorama éorriqueiro de. dor. 
Sa;nta Regra em todo seu ·rigor pl'i- A noticia das; subversões físicas e 
mitivo. Apesar das enormes dificul- morais que rolam pelo univei'so i1os 
dades que 'se opuseram,. jnclusive chegam cada . dia pelo · radio, com tal 
grande oposição de muitos membros rapidez e. tão penosa 

I 
minucia que 

do Clero, a Santa não• desistiu da ·tà- delas· participamos com a mesma. in-
refa e venceu. . tensidade r;om que . as viveram seus 

Fundou· trjnta e dois Mosteiros e protagonistas. 
reformou outros ·tantos. Bem sei que. os mer,itos ·preclaros 

Sua altissima santidade, sua extraor- do extinto tocaram o coração dos 
dinaria intelil(encia·· e: a· · profunda gt·andes· e dos humildes, e que_. ve.:los 
ciencia· teologica que , possuia lambem · disputados ao. serviço· do BràsH por 
se revelaram. e de modo admirável, obra dum estupidp· acidente é coisa 
110$ escl"ito.s que deixou sobre· âscese para · apaixonar uma população. 
e mística, cuja profundez.a e, ,únção Nem me .esqueço do,quc argumen-

. lêvaram os · Santos . Padres Grego- fava Castilho,' ao por nà boca de Egas 
rfo· 'XV e Urbano Vil a chamarém.-na Moniz estas pa1avras ~ensatas: "Chora' 
l)outor da Igreja. (emborà, pol' ser eh o povo quando sepulta princip·és 
mulher, esse agusto ·titulo não lhe vfrtuosos; e espanta-se .poi·que a vir-
·tenha sido concedido ot'icialmente). tude lhe parecia d'ever ser imortal1'. 

Nenhuma outra m.ulher recebeu essa Tudo· porenf. ..;· ele, q·ue foi homem 
gloria. . . . . do, seú . tempo,. conviria éomigo. - se 

Atingiu o mais alto Ç!rau da vi/til · aptlcàrá a situações·· diversas e a 
misf.ir,:;, e qra,;as a. ela milhares de outra~ :idades: ; . 
1imas $e converle1•am . ·lliestahilturà d::i§ no~sa. glodas, c-

IitfJ,. · 
<,':;_"'.'.' 

f~nomeno dum luto é dum pranto po
pular é deveras estranho. Então ain• 
dà ha ne;;;sa alma cçiletiva - para 
quem a. obs€'ssiio do prazer e a ~edc 
do dinheiro obscureceram as perspec
tivas · do ·espiritual e do eterno 
unia, }gnoràda reserva de sensibilida
de? Ainda bem que tal aconteça. 

Mas .. que ·segredo possuia· a aima 
apostoiica do . Arcebispo de São Pau

. 'lo I?ª!-'ª ' ir· .direto ao que· restava de 
h.umailo nessa geta_çiio prevarícaµora, 
que renegou; pelo egoísmo e pela sen
sualidade, as ultimas virtudes da cs-
pecie? ' , · 
, E' que percebemos relampejar· na 

sua figura intemerata a pi·edestina
ção dos primeiros Bispos, o desassom
bro da· Igreja primith1a, que sabia 
recolher às catacumbas a pureza elo 
dogma e · as intránsigencias da moral, 

Sim, é listo. O povo sentiu que se 
· levantava na suá voz o protesto dun\a 
nil:ção' que não quer perder o tesou
l'Q de · suas certezas sobrenaturais. 

As' forças subterraneas dá tradição, 
, o instinto, de sobrevivencia, qualro 

seculos' de historia digna e de vida 
cristã fizeram estremecer as camadas 
mais· profundas da conciencia tiacfo- , 
~1al · à simpks ressonancia da sua. pa
lavra evangelica. 

O que o ·povo adivinhou na sua 
morte foi a, perda do interprete ele 
suas ·apreensÕlls - daquele que se 
ergue1·a, por entre o silencio da con
formação ou da adesão, para reivin
dicár os direitos. da. familia brasilei
ra contra · a dissolução dos c;ostumes 
que a 'perverte e a aniquila. 
· Agora, hirto, no derradeiro sono dob· 

justos, ao lado cios santos, seu prede
cessores, o · metropolita aguarda, mi
tt-ado e severo, com as mãos juntas· 
para a' prece eterna .~ ele que. à som
bra inerencoria da cl'ipta insigne, re
za pelos seus dioces«nos - a respos
ta aos_ pateticos apelos· da ultima pas
torat 

Esperemos· que ele, cm nóme de 
interesse.s ·supremos, não se detenha 
na co11temp!açiio da face do Eterno 
- · recompensa do seu gesto, premio 
da sua virtude, palma que· coube ao 
bom .pastor. · · 

Não. ·Que ·se esforce por distribuir 
entí'e· os' que ficaram a herança. da 
centelha que acendera. ' 
, Porque. p01 1enquanto da sua mor
te se pode dizer que só nos sugere 
a reflexão do pensador: 
· "A cada · umc1 . dessas tampadas que 

s,e apaganr no' santuario; a nação · se 
.embebe em- pressagias dolorosos, e 
pergunta qual ,a que restará no dia 
. de . trevas'';· / 

Card.oso de Miranda 

L,lt;K t PKOl'AUAK ,O 

··LEfi 1( )NA R f'\" 
R Ol•;\'Uf UI! l'OllOS 
Oi; (.;4.lOLJl,U~ 

São Paulo', 10 de Outubro de 1943 ~ 

JUVENTUDE . FEMININA CATOUCA 
l\1ISSõES 

Outubro lembra-nos as Missões.
Missões!. . . As vanguardas da- Cato
licismo nas regiões das trevas do 
Paganismo! Enquanto nossos olhos 
alongam-se nos horizontes, para 
alem mar, ou ati·avés dos nossos ser
tões, afim de admirar esses herois 
da Cri.stahdade, esforçamo-p.os ·como 
membros de um mesmo corpo para 
auxiliar de todas as maneiras esses 
nossos memhros que regam com seu· 
suor, quando não com seu sangue ·aS 
terras das Missões afim de aí fazerem 
frutificar o sangue divino de Jesus 
Cristo. , , 

Os membros da Ação Catolica de
vem capacitar-se que são relicarios 
sagrados, pois sua missão i levar. aos 
seus semelhantes a graça .livina, pt i 

· meio de seu Apostolado. Este pet.•' 
samento, abençoado pela ·graça {e 
Deus tem ·agitado os múos da .Ju
ventude numa campanha 'intensa sm 
favor de nossas Missõés. . São ora
ções e . trabalho coin . .fim de an
gariar esmolas em, beneficio •. das Mis-
sões. Neste ano, 1·esolveu a direção 
da Juventude orientar ·séus membros 
para auxiliar as campanhas das pa1·q
quias e colegios. Favorece, não obs
tante por todos os meio.s . esta càm
panha1 forneéendo material necessa
rio, 

ROSARIO 

As Missões vêm provjdencialmenta 
comemoradas no mês do · P.osari<>, 
dedicado a Nossa Senhora que, S?zi
nha, debelou, todas· a.s hesias ·da 
Igreja, e à divulgação e afervoramen
to da maior devoção a Nossa S!!nho
.ra, ou melhor ac/mais eficaz meio de 
recorrer a Nossa Senhora, .o Santo 
Rosario que venceu · as grandes ba~ 
talhas da Cristandade contra o mun
do muçulmano que pretendia inva-
dir a Eurppa Cristã, · 

Nas atuais circunstancias em que 
a situação do Santo Padre o li'apa é 
obscura, . e a libcrdad(l de sua 
ação se encontra . continuamente 
ameaçada, e, em parte, já cercada, 
como testemunho de amor ao Viga. 
rio de Jesus Cristo, o Supremo Hie-

rarca na Igreja, bem como para· ate~ 
tar sua confiança no Santo Rosario; 
tomaram os membros da Juyen~del 
a incumbencia de diariamente reci ... 
tarem um terço pelas intenções dai . 
Romano · Pontifice, e pela liberdàda. 
da Igreja. --; ,... 

COMPROMISSO 

Segundo uma tradição ':na Juventu..-. 
de, é 'na festa de Jesus ',Cristo-Rei 
- a solenidade que lembra. nos .. 
sa . mais importante . obrígação;- a lutá 

· pela düusão · do Reinado , de' Jeis_us 
Cristo .C..:. que faremos o· .. comprom.1s .. 
so de nossas novas estagiarias •. Çoma 
de costume, este · comproinisso Sl!fá 
p1·ecedido de· um· émune ·,;oral na s~ 
de; das candidatas, a .. 1·eahzar"."se hoJe, 
às 14 horas; Nesse mesmo': ~ia he,ve., 
rá ensaio da cerimonia na mesma ,$C"" 
de, O compromisso· será dia 31; ult( .. 
mo do~ngo cie outubro, na Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo· da Liber .. 
dade, à rua Martiniano de ·carvalho• 
às 15 · horas. · 

''PEQUENO MISSIONAJ;tlO" 

:Ei· º. nome .. de uma_ ;e1c~nt;, : intc4 
ressante e instrutiva revistinp.a.. in .. · 
fantil editada pelos Re:vmos. Padres 
da Congregação do Verbo., 'Divino; 
com o fim de ,divulgar entre as cteán
ças o espirito. rilissionario. Qi.tem. tle
seJar assinaturàs :pode dhjgir-se · · a, 
s,g_de da Júventude; o c}1sto é 1ie ~pe· 
rias 10 , cruzeiros. · -- ' 

"JOCISMO" 

,Jocistas, a · póst~s! , Nosso · jornalzlJ 
riho . vai ·vencendo, mas com muita 
dificuldade. Nossos leitores gostam de 
!e-lo, mas esquecein~se .que rião· .sei 
de· palavras vive o . jotnal, . esp·eci;il-, 
mente hoje em dia~ Por isso, · entpe-

. nho por que os assinantes attasados . 
paguem .suas assinaturas, bem cqm(). · 
aqueles que levaram em conta rtume
ros de nosso, jornal, Do co,itl'artc),, · ~ 
falencia na certa. Por isso .... Traba
lho diligente e zelozo, Tambem já é 
tempo de se angadarem nova, àssi
naturas. Vejamos se passamós pal'a o 
numero· dos 14,000 numeros· me11 ..... 
sais ..• 

· Ainda as recentes eleições no Mexico 
Em um dos nossos. ultimos ·-riumei·os, 

tivemos ocasião de publicar éome1.ta
rios de varios jornais mexicanos, . ént 
que ·estes denunciavam as írau.des e 
imoralidades havidas nas recentes elej
ções pará deputados verificadas no 
Mexico. . 

Nos· comentarias aludidos, :era ·res-· 
saltada de modo claro a conduta frau-. 
dulenta do Partido da Revolução Me
xicana, dominante· no gove1·n9, que an~ 
te a constatação da força crescente de 
soús adversarias não trepidou em de· 
terminar o sequestro de urnas .~leíto
rais .e o espancamento de ;estudantes 
e elementos dos partidos contrarios. 

Agora novos informes sobre as elci.,. 
ções, relativos às reclamações apresen
tadas ao Colegio Eleitoral, a. quem ca
beria ·julgar e punir os crimes , prati
cados . no recente pleito eleitoral, c:he-
garn às·, nossas mãos;, . 

Assim é que. i11fo1mam as ·,'Noticias 
Catolicas" que somente dois · dos can-. 
didatos a deputados do Partido. da Ação 
Nacional foram admitidos a· sessão 
aberta do Colegio Eleitoral, que se fez 
em seguida ao conciliàbulo do Pártido 
da Revolução Mexicana. São ·eles o 
senhor Carlos Septien Garcia;. candi
dato pelo Primeiro Distrito de Que~ 

· retaro, e o senhor Filogonio Nora, 
candidato pelo Primeiro Distrito de 
Gucnero. Grupos aliciados · conse
guiram impedir que 10 outros calidi
datos da ,Ação Nacional apresentas
sem as reclamações qüe' .··pretendiam· 
interpor junto ao Colegio. , · 

O jovem catolico Septicn. Garcia 
defendeu vigorosamente sua eleição: 
- "Não venho aqui, disse, para aten
der a um chamado tardio · de um Co
lP,gio Eleitoral que julgou até agora 
14 processos da Ação Nacional, s~m 
haver ouvido a qualquer dos candida- · 
tos de meu partido, que, entretanto, 
apresentaram docun1entação copiosa. e 

·definitiva. Venho aqui· pal'a cumprir 
wn compromisso assumido para com 
meus eleitores, com meu partido e para 
comigo mesmo; o compromisso de che
gar até o ultimo ato desta .farsa ·e des
te processo eleitoral de que em vão 
se esperou ·algo ·de decencia e um pou
co de decoro ... " 

Depois de se 1·efrrir . ao processo 
eleitoral, qualificando-o como· uma 
"fraude", acrescentou Septien .Garcia: 
..,.. "E' uma vergonha que de vinte e 
um homens honrados que lutaram ,pe
la Ação Nacional nestas· eleições, so
ll)cnte a dois se permitisse falar des
ta tribuna.... Não vim fazér defese 
dcante de um tribm1al de ,espírito ,Pl'I!• 
concebido. mas sim para levantar um 
protesto. Sou a primeira voz da 
Ação Nacienal na Cam.J.ra e é meu de
vei·. prote~tar contra o procedimento 
vioknto e cheio de fraude que' se ado
tou nos casos de meus companheir9s. 
Um proposito de meu partido foi atin
gido nesta campanha, acrescentou ah~
da - "desmascarar a este regime de 
fraude e demonstrar que ém materia 
de democracia, somos vegetarianos em 
terra alhe1~ e canibais na nossa pro
pria patria". 

Por sua partcn o .senhor Nora de
clarou: "Venho aqui para cumprir um 
compron).isso com meu distrito, para, 
que ifuibam que fui até o ultimo. Não 
espero nenhuma decisão favoravel. em
bora tenha r-azão, porque sou um reu 
diante de um tribunal que é juiz em 
causa propria e que ,acaba de aprovar 
ante mim, o meu contendor''·. 

Septien Garcia e Nora 1~resentaram 
e leram documentos para provar seu· 
triunfo eleitoral nos respêtivos distri- . 
tos, Er>tre os candidatos .da Ação Na
cional que não foram. ouvidos · pelo 

· Colegio 'Eleitm·al figui·am catolicos 
proeminentes,. como Efraim Gonzaléz 
Luna Miguel Estrada lturbicie, Gile
baldo Murillo, Luiz Calderon Veja, 
Trinidad Garcia, Luiz de Garaz e 

, Manuel Ulloa . 
O corpo que estava encarregado de 

àprovar as credenciais era composto 
por membros do P,artido da Revolução 
Mexicana. da. Confederação dos Tra
balhadores Mexlca~os e da Confede1·a
ção Naciona I dos Camponeses. 

Reccnkf nnticiéi~ vinrl:as . ,i,; Mexi
co info1 mam ta111bc:n {'.-;e. tjl} mês 
P.assado, depois de hayer teitQJ,Ull° di:i• . 

curso na Camara dos .. Dcputa&,s',' d 
se1ilior Jorge Meixueiro, membí·o. 'dlS 
Partido da Revolução Mexicana, sui .. 
cidou-se espetacularmente dlanté' .de 
toda a assembléia reunida. 

Os jornais : da · cidade do Mexico. 
· comentando este gesto tresloucâ~o do 

político mexicano,' atríbu<mi-no ti.o .de
sespero que lhe ·adveiu ª·º verificar, a 
traiçãC> de. seus proprios · companheiros, 
que não. recuaram em fechar-lhe a en-

. trada na camara, valendo-se de fra.u ... 
'des. ·· · · 

''Um fim tragi:co da comedia eleito .. 
t'al", foi º' titulo qu1; escolheú o co-. 
mentarista do diario "El Univer$al", 
ao tratar desse àcontecimento, · Depois. 
de recordar· · éertas pl'aticas eleitorais, 
"multidão de. casos, nos quais. se deu 
a vitoria a quem teve uma mi.no;-ia 
dos poucos vot:os que na reáljdade se 
colocam·· nas J1rrias eleitorai$''., acres• 
ccnta ó ·reférido com!mtario': · "Nc--;. 
nhum dos prejµdicados havia; . não, 
.obstante, se suicidado, nem a . -ampla 
difusão de tais manobi-as · havia po~to 
cm. perigo a estabilida<).ê · do ·sistema 
de mistificação democratlca existente 
há tantos anos, nem tão poUC() do .que . 
constitue o partido . governamental". 

." Camaras integrá das mepiante. · os 
procedimentos em uso durante· os .Ili-. 
tunos · anos têm' que carecer do· sentido 
do p1·opric, valor, da conflançà, mi. le"'. 
gitimidadll dos dh·eitos . que· exerctm, 
necessados para a.iirila-las a i:umprir 
por inteiro o papel que .lhes· dá' a. 
Constituiç~o. da Republica". 

Por .fim,· diz o referido comental'io: 
- "Qualquer intento .. de galvaniza-las, 
por exemplo, enxertando .nelas oposi• 
cionistas com permissão d? governo, 
será inutil e ·a ninguém -enganará, ·en
quànto a imensà maioria de se1J,S mem.;. 
bros contiriue recebendo· as repreiêh
tações como favores· concedidos , ~or 
aqueles que dominam com suá' von
tade a ·soberania do povo". 

Encadernação de luxo? 
'· 

Oficinas gráfjcas do 
LEGlONARlO S. A. 

Rua do · Seminário. 

LER E PHUPAGAH'O 

••tEGION ARIO" 
a oeveR ue rooos 
us CAI OLICQ8 

SCIENTIFICAMENTI ·. 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada aeccallvo São S.bàslido 
combale scienlilleamente todo • 
qualquér aUeccóo culaneo como 
.,.Iam: feridas ém geral Ulcera& 
Chagas anliqaa:Ectemas Eiysipela· 
Frieira&, Rachas no& pes é o~ seios. 
·Espinhaa Hemonoldes. Queimadu
ras. Erupções_ Picx,das de mosqunoe 
• tnse<:los venenosos. 
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EVANGELHO 
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Missa em Memoria de Uom 
José Gaspar na Penitenciaria 

do Estado ritF AIA T'AR!A E CAMISARIA , - CONFECCõES FINAS . J -· .. . 

CASIMIRAS 
' 
#do que melhor produz a 
· indústria naóon.al. 

DECIMO SETfMO OOMI_NGO DEPOIS DE 'p'ENTECOSTES 

(S. Mat:· 22, 34-4e) 
' ' 

Naque·1e tempo, aproximaram-se -de Jt.aui· ea Fariuua, e· um deles, !U: 
rito na Lei, tentando-o, fez-lhe .esta perg11nt1: "ti:1e;stre, ;. 11ual é o. mai11r 
mandam~nto na Lei?" --,- Respo11deu-lh•. Juua: ."Amará& ae: Senhor, teu 
Deur,, de todo-o teu coraçã.o, e·de tod;i a tua·· alma,. ô de. todo· .õ·.teu enten· 
dimento, Este é o máximo e o primtiro .mand!lm~nto; ,Nàí-·O'. aogundo t se: 
melhante ·a· este·: Amarás·_ a_o te.'-( próximo <iÓmó -a ti ·meomo,· Neàt.11 do;a 
mandamen~os e3itã p~ndente toda- a ;l,.ei e _'os Profetas/' ··_; É esbn:cfo )Un· 
tos os Fariseus, P.erguntou,lhes Jeaua;' .dizendo: "Quci voa pareçe de Cristo, 
de quem é Ele filhó?" -o Respcrnderam-ihe: ••.oe Davi" •. Retr.ué:ou•lhei Jeaus: 
"Como então, Oàví, em espírito, lhe chimà Senhor, dizendci: Dine· o Senhor 
ao meu Senhor, assenta-te à minha .dire:lta; .atê que ·ponha .os· teus, inimigo~ 
como escabelo de teus pés? Si,· po_i1; .Ciávi e· chamou .seu ·&enhOr; de que 
mo-::io .é Ele $eu filho?" - E·· ninguer:n P.0ude reapondtr-lhe. un\11 s6 palal.'r,l, 
Nem algucm, desde aquele dín, se· atreveu l!Jllia II int,rrc11á-lo. 

C0MENTAFIIO 

1;eus !iei:s.; depois; e· z6, d'ep_Ris,, to$ 
homen8,' e ,-assim.· mesnio: · iela!fonan
dÓ-os para Deus. isto, tendo em vista 
a s'a.lvação. eterlli dos m~smos: Esta 

T'or iniciativa do Revmo. Pe .. Jo
sé Alencar, . .incansavel (;apelão' da 
.Peµitenciaria do- Estado, foi cele
brada no dia ~3 proximo passado, às 
~ horas, na ·Capela. daquele . estabe
lecimento. disciplinar, pelo · Exm,o. 
e 11.e,mo. !llonsrnhor J ooé Maria 
)Io11teiro, Vigario Capitular, uma 
l\lissa de Ífrciuiem pela alma do nos-, 
so inesquech,el Arcebispo; Dom Jo-· 
~é Gaspar de Afon2eca e Silva. 

Todos os p,c;,idiarios, excc1~to 5, 
que são prcite~tó:ntes, assistirail1 - a 
Sant-a Missa, num sitcncio tJue wu.i
io edificou a todos quantos compa
rc.c·eram.:_ à cerimonia. 

MÁXIMO EM QUALIDADE. E DISTINÇAO 

Dois motivos tinham os Farisell~, 
P- em gernl, os israelitas, pai'a amar 
a Jesui; Cristo: como. Deu:;, e coino 
Homem. Como Deus; soberano . Se' 
:nhot; de todas· as cousas, deviam· os 
Judéus · amá-1o com tod,as· a:s energias 
de sua. ·alma, pois <1ue dele depen
diarn da maneira mais absoluta, e 
ainda. por um motivo espec'.i!,1, pois 
que eles constituíam o povo -eleito 
de Deu:;. Como homem, visto- que, 
11ela graça santificante, e. pé!ó des
tino eterno de· todos os homens a, f.a. 
zerem, um dia,- parte da Jamilla de. 
Deus, no Céu, merecia Jesus·- C1·is
to o amor .q'ue r·eciprocal)lente 'se ·de· 

é · ~ n,Õrma, porque outra. não é it li- · 
çâo que sé i::ontem no presente .evan-
_gelho, · · · 

/ 

Istó pÓsto, temos· ~r_iterio para, jul'. · 
ga1·- as pessçias - e muito· .es_pecial·· 
mente OB catolica!,· ·::.... que, na. sua 
vida .ord{nar:ã,. cuidam ·:de tudo tne· 
nCIS de amar e· servir· ã D.eus r-iosso 
Senhor, ou, por outra;" não o ainam 
com toda a alnta, com todo: o entM· 
dímento, 'e todo· o coração. Católi.cos 
que se contentam .com as praticas .. de 

A RADIO VATICANA DESMENTE 

, vem os homens uns .. aos outrós; e: 
aqui tambem ltavla UllJ titulo· es11e
cia.l de amor com. relação a: Jesus· 
Cristo, .pois· que não é ··ele um· hoinení 
como os demais, mas ,o Homem uni
co que poderia reatar a amizade.' en·. 
tre o Céu e a Terra: . 

· r,iedade;1 e ilão se dedicam .â:- nenhu1na 
obra .de apostoladó. Católicos. que , 
crêm para .. si,:-e;,não se 'lhes dá :dos. 
ataqu,es, de que é, alvó ·a J:l~posa· Di
leta de Jesús d1•isto; a: IgréJa; Ca!:ó· 
Iicoi que;;desde.'lue.não os'"firam dire 
tamente ·nos seus- inter_esi.es pessoais, 
11acifica.n1énte·, . se s ente m · bem 
nto importá. gra~e a. h·eresia, ·ou ~e 
deturpe· 0 espirifo tradi,eional ·do. Ca
tolicismo. Estes .homens de pl),ll''a -to-
do. o 11reçó' na, ·orden.i 1·eligtosa não 
àín?m a Pe,.us:de toda-.t--à.l~a porque 
não: .a-roam: vérdadeil·ame11té 'à: Jesus 
Cristo,' 11ú.a::lgreja., sua: Doutrina. . 

o UPOPOLO ' Dl ROMA" 
Ül'll; era .precisamente o contra-_ 

rio :.que fazíanl' 'OS F'ariseus, Não ti
nham para ·.com Jesus Cristo. a :vene· 
ração, adoração e respeito que --lhe 
deviam· corno Deus, po:s, não lhe :re
conheciani .a aureola da divindade; .e 
não. o 11reza vam como' J;eu semelhan· 
te, v'isto que empenhavam-se em ten-

-., 
A Rac110 \'at1cana, ern uma ®ns

~nii;são. l'ecentemente <.a[Jtad.á nos 
Estados Unidos, desmentiu categori
'<;amerite um a1·tigo do •· ~polo di 
:Roma'' que assevera que o, Sr. l!Jnl'i
co Galeazzi, funcioná.rio ila Cidade 
·:do Vaticano esteve em, Washington 
t'eucarregado ele mi:3j5ã:o diplomúti
~:a'·' .e que o Santo Pau:i-e Pio XII rnan
Jevé uma co11versa~ão telefônica. ·d<' 
cincoenta. minutos com o Presicleute 
!'ioosevelt. · 

. A t1·anelnissã:i>.,. em inglês, para a 

iGrã-Brefanha. e lrlarida, tambem ne
~u que a tecente rettnião de Car
/fütiS, haja. tido por objeto --ativida
des · e opiniões políticas na Santa 
'5é''. ' 

Afirmou· ainda a Rádio do Vatica
ino, que -0 "0sservatore. Romano·• qua
ilifícou o artigo do "Popolo di Ho. 
!ma" .como absolutamente Cantástico 
is. acrescentou: .. b;stamos autoriza; 
idós p~ra negar categoricamente trés 
!Presunções: A missão do sr. Galeaz
l!.i só·tem que ver com a8sunto~ orrl1-
nãrios de oi·dem administ1·ativ-a, con
;eernentes ao Estado da Cidade do 
jVatieaúó; segundo, não 11,:iuve con
:versagão·telefônica entre~ Santn Pa
!dr&: e ó Presidente no°"evelt e. ter
t::eite>! a r~união ·.aa C'iiria Ca1;dinali-

(CONCJ;.1JSAOl 

r 
, .Que dizer, então, em relação às ver, 
tlades·. que tra.!Jlitedem a ordem 1J1a te 
):iaI, que pe1'tencem a um mundo !na
~ivel ao.s · sentidos e à observ~çâo dao 
l:!ências? 

l!: cla.ro que aí crescem os mistérios, 
~: razão hwnana, pOrém, à êlc~ s, deve 
turvar, diante. dos · motivos .ué não a 
JlumUhan., mas enobrecem. 
_ l!llporta. ainda áo descrente. para fa

liier-se digno da graça da fé, ter uma 
Vida .morigerada, coibindo M sua.:; , ai-

. :.õu, pois a. oausa. da. descrença, muita.s 
·.,.,eze:i, é o p1·edomíniÓ dos. sentidos sob1·t 
o · ~pírito, · que mo lhe 1'>Crmite abrir 
~Iaxeiras por onde penetrem os iníluxoo 
divinos: 
_ O·!iomem án!mal, diz O AJNStolo, não 
percebe as cousas que são de Deus <241. 
Embora.' o incréo não' PoS.Sà operai. SO• 

~renáturalniente. porque não tem a, vi
da. .da.,. graça, recomenda-se-lhe e11tre
ta,nto ,que se disponha para ela. pra11-
canl:to atos de caridade,· fazenelo esmo
la.,,: auxíuanelo _instituições de uenell
'cênc1a.; porque. esses atos 1>rovocam a 

auisericordia. divina a vir~lhe em auxi
lio; 'corummando-llle a. conve1·são. 

A . história, da Igreja, está d1eia de 
t!xemplCAS de converUdos, que devem a 
sua. conversão às bôas obras que pra.ti· 
é:a.i·am. ll: c11ie Deus não deixa o menor 
tito. bom sem ·a tievida reccmpensa. 

Entre' :esses atos. bons. inclue-St, por 
certo, ª' ot·ação, não ob.star,te quem a 
raça;· não · 1-econheça a ;,:ida aquele Pai 
.que ei;tã no céu e. por isso, r.n'io pos.;a 
ei.-perímenta: as doçuras, o encanto des
ta. invocação. 

. AOS FILHOS DA IGREJA 

Ss a~ qué ainda não tomaram sobre 
si · ci suave jugo de Cristo, nesta carta 
'pastoral, jâ ós .fitemos objeto de nossu 
· desvelo, que dizei· de Vós. caríssimos fi
lhos, de cuja .salvação Deus nos há d~ 

.. pedir . contas, .pOl'que aos 110~0.5 cuida
. dos VOS .confiou, Í8,l,ClldO O VOO.'lO Bispo, 

. ;se bem Que indigno! 
· ' 56 . exortámos aqueles a que se dis· 
llOD~am . pai,'a a · gi·ande graça da Fé, 
apdnta.ri.do•lhes os meiqs eficazes. a vó., 
.(tue Jã-.sois .. tilhos da Igreja, q11e rece
be,stes .o .grllllde · dom, não apenas vos 
eitoràlUO!J, mas vos pedimos de joelhos, · 

· que, oóllserve!s em vossa, alma esse te• 
soúro hiéxaurive!,' o maior concedido por 
Deus ·ao homem, Que conserveis vivida 
a. Fé, ,fecunda. em obrás e exemplos, pá• 
ra merecerdes a g1·ande. gi-aça. da pe1·
severança: final. 

. Conservar viva a tê. ll: douti·ina. Ins
pirada que a. fé sem obras é morta (25). 
Para màntê~la. viva., portanto, e mister 
exercitá-la. em ·Ob1·as sobrenaturais, p1·0-
curando .com todo o empenho, conser
var a. vida. da. graça, na prã~ca exata 
dos mandamentos. 
, Qúerer conservar a !é e, ao mesmo 
tempo,, aceitar, .rem restrições. tudo o 
que ê imposto pela "vida moderna", 
i:OD'lo ·se . o homem pudeSSe ter dupla 
per§O~iclacle, . uma. cat9lica. quando ~e 

. entrega. às obl'iga.ções marcadas por sua. 
l-eligião ·e outra social, desligada ját de 
todOI!' os llnl)'lrativos . da conciência crÍll
tã, ô pretender um abl.urdo, ', . 
r O catõ'1icé> ·int.cgi·al,. que lrabe· prczat · 

_ i ~~ · '1ignidade cr1stã, vê ~to· uma · 

eia somente tratou assuntos ecle
siástlco~. 

Uma transmissão da agência· no
ticiosa italiaiia •·Stéfani" cita o arti
go cio "Popolo di Roma" que segundo 
este despacho, havia as-segurado que 
u sr. llaleazzi parti1·a ele' Lisboa para 
Loodres e que conferenciaria com· o 
Presidente Roosevelt acerca de. cer
ta documentação •·contida. em éinco 
vastas" e acerca da dispo_sição dos 
valores que o Vaticano deseja colo
car em lugar "onde se· ácliem bem . 
longe dos perigos da guerra.'', 

O despacho da Stefanl foi tam.bem 
captado por estações dà GoVêrno dos 
Estados Unidos. · 
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Flscalizado pelo Governo 

DAC'!'ll,.OUHAflA 
TAQUIG{tAFlA 

O Melhor Ensino pelo Melhor 
--- .Preco,.,:.__ 

abcrrn~ão monstruosa, um co1nêço de 
apostasia e · infidelidade a . Deus: 

tá-lo para perdê-lo. · 
,FJ eis ai ·a razã(! dos dois_ ensina· 

mentas que ha no Evangelho de bo· 
. je. Perguntado sobre O· príÚieiro man

damento, diz, Jesus tainbém 'qual é o 
segundo; para insinuar que os Fa1·i-' 
seus, cqm .sua ·.atitude, ·descon)lec·ám 
este mandainento dé amor para com 
o 11roximo; que, no entanto, obrigava. 
'quasi tanto qúanto o primeiro, e .. cujá 
observancia era -indísp·ensavel paí·a 
ª·'salvação'. eterna, poj·s que' dele' ' 
tà1i1bem. estàváÍn pendentes a Lei e · 
os Pl'Ofetas. - ·' !\Ias, para móstr'à'r 
como a falta dos Fariseus não era 
apenas coutra este segundo :tn;tncla
mento, 1:Jemelllanté ao primeii-oó n_a 
segunda pa1·te, convence-:as J'es11s de 
inciedulidade,· porque · não _quf11eram 
aceitar a,.divindade do Filbo'do'.Ho
mem, já· cla1-amente iilainuada. no: ari· 
tigQ Testamento, em' que e1;am eles 
peritos. 

* 
A norn1a, pois: de áção de' noua 

J)arte deve: ser El!lta: ,°Deíis· primeiro 
que tudo, E ·oeus -aqui e11volte tam
·b.em a , J es,us - Ç1õisto · _;_:_, verdadeii'o 
Deus - sua·· ,Igreja., sua Doutrina, 

Tambem pode'mQs·, aval!.ar~- a; atitn· 
c1e do's.eató~foos q-ue, p:à1•a. eom seus 
scmelhan'.tes·, ,11.1·dem de "Íll veja'. porque 
os aente·m· superiores, quer uá · lucl· 
dez da. intelií;eÍí:cia, qu!9r. na. energia 
da .. vontade,,quer na ,firmeza, de car-a
ter, quer nos. dotes . do .. coração .. E 

·por' isso, tudo t!li.em '. para.- perder a 
estes semelhàntes,- tecem-lhes· mj) i!}· 
l!lidlu; . para desprestigiá-los, ou dl
fa~ã,.Jo,s ·lla, opiníio ·, publica; Cresce· 
de · poiltó · esta. · pe1-!içiia,, quando · vem 
acompanhada- da ·calunia,: e não' é ape
nu fruto d~: um despeito· au:ii!iado · 
por. tal ou ·qual- lev·i&ndade, Estes 
homen·s ··não· amam · ao í,ró:ximci' como 
a. · si .mesmos. :Não cuml)ren'i a Lei, 
pois ··esta .depende- tainbem da. satis-' 
fação (la; ca~dad·e· para com à •proxi1 

mo. · · 

* . .. ..:t ·?~·-. .. 
.-_ Não é dificll ,de ·.se v'er como a ft'e· ' 
q'uencia de·_C/lSOS COlllO este, frequen, 
eia 'sempre maior; quà:!ldo. a·Fé se en
tibia,. e ô:Cesplrito' ele Jesus Cristo es-, 
morece; dá. ,aso·. ào_ .lipa.recimerito 

I
de · 

cara.t~res ,a:ij~ntJnos que, .ape~ar de 
,· todi>fi. ,estes :tii<J.pe4i>s, não ,d(Í<J'&ni de 

sei;ufr fielrneiite·.·a Jesus Cl'isto. ·são 
.' . ' . . , , \. . .',j '' . . ~· : ' .. , . 

C.ART·A-

fleduzido . a,, 45: '. membros o 
Sacro Golegio Carüinaliclo 
i.. N. C. noticiá: que ó. Sacro Cole

gio de·· Cardiais está rechizido a 45 
·111.embroci, com a,morte de .Sua Eminen
. eia o· Cardial Francisco Vida! y Ber
i-aqurir, Arcebispo de Tarragona, .ria 
Espanha, oéorida · em Friburgo, na 
Suíça. · 

. O "LEGlUNAHÍO'i • SIG

NffICA BOA LEITURA -
E FÔRfvJAÇÃÓ ', . 

. ~lés que realizam i,Jlenlmente ·á· lle-
1·11aventtirança pr.om·ulgada 'pelli' Divi
no l\iestre -no· Sermão dá Montanli-a: 
·,: Felizes os que sofÍ-ent pe1•segUÍl}ão 
·po1•. ·amor da . .r11stiça, porq11e: çleles _ê • 
o Reino dos· Ceus." -.conven.bamos 
que vale a pená sofrer está: persegi1i 0 

-tã<? poi· anior ,da Justiça, isto, da ver
dade .\e do ·bem;· poréJ.u~ a mel'cê'>é 
rea!i11,elite compensadora.. 

I.J Devemos serVÍ•l0 de todo O nos:;o CO• 

ração . .de todii, a nossa alma, coni todo 
0 nosso entendimento c2G). . Por· mercê- ~de. Oe-uc e 'da·, Santa· Sé A·posto11·ca, 

Não queremos dizer com tsso,.'que não "" 
sejamos pà..,sivcis de. ta1tas em-:nossa I o· ·,O :M 1·:.-D ..... _:.1-··L·-.·l'.Q. J-_:_·o· •·s'·-·E; 

Bispo de Santos· 

SOARES vida cristã. Son.o.s filhos do ·pécadv, nã,f 
rest8. duvida. Oxalá qUe tdos: dele. es~ · · · · 
tivessem Imunes, Mas uma cousa e sei· · dà. plenitude dz Cristo, como i:Uz S. Pau- ~1os, ·m:~s' sim' úÓ .au~íl~' d~ Al~;.a cu- · -mãos ·que ·fazem .parte ·desta :Provll1~la 
vitima. ela própria fragilidade e_ outrá . Jo t 30), jo man(!a.to !)bedecen,t,s; · . . .• 1 

•• Eclesiâ.sticà, com as nos~· saudaço<'..s 
orientar a vida IX>r modelos divorciados A medida que vamos- comtru!ndo ·o ., E e.ssa.· 'Ó<Jnflan<ià,: ·em· .nó.s .é tanto carinhosas, a rofoial ··promessa. de' que 
dos princípios c1·istãos. No Lº ca.so, se edifício da nossa, perfeição, lancemoo· o ina.ior ·quanto. veinos 'catendei-•se· ilObfr tudo taremos para cooperàr com êles·'no 
tmta de atos fáceis de sere)11; sanados. nos.sp ;olhar ·em derredor e, '.cvendo como a noM& 'Dio~ • .'C(i.rno um :r,enhQr de vi- : Jngr,~n1écimento rc!lgio.so e ,social de~te 
No 2° denota üma. conciência já ·eman~ cresce1n. a.ssu.stà49ramenre'·o.s ·germea qó' · tórta; ti' pálio ·.cte ·bond!lde ~ de .graças glorioso E,staclo.. 
cipada dos princípios da Fé, em atitu- maI , e da. indiferença., . enfllelremà•nos· .da.- Ylrt.em:·podero.,,: - NóSSà' S~nhora.· · É ·nos grato destacar, ·.d<ii1trt fl~s. · a 
c'e ele franca aposta,sia, embora con- aos obreirOS' do ·bem, ~s 8.PQffiJ)os.: tia . dO Ro.s&1'10:, .· . ._ , . . figura jovem ·e insinuante de D'. Paulo 
~erve ainda um verniz de sentime11to Áção Católica, ~rabalha11do' n~ssa; 'CÍ'U• ·, Ort; n6', que, ei:n t?da. a no.ssa ,vida,- ·_de Ta;rso Campos, nosso ilust're préde-
cristão. · Mons .. Bónomém .. Bispo de ére- zada, pela. sa.lvaefão. do inundo. ; teino11. recel>i\io' tan~ ;me1·c4 duse: beia. _ c;essbr tia Díocei,e ·de l:iantoo, ond;i, no 
I!1ona, em seu livro "Oesú cristo - Só assim saberemo.s,.- generooiúnente, . Mie, a.·quem.11011.consa.grãmo.s dude cm pouco tempo que a. rege'ti,-dcixou tra~ 
Dio-uomo" assíttala a mentalidade ele correspónder ao grande beneficio.da. F'ê vc1·des· anos;, podemo.s·dé~cr!r' a.gora. i:te çof wli;ia.Iacios d.e sua.. operosidade, "i)1-
alguns dos seus contemporânoos, aos . que Deus gratuitamente rios '·outorgou, süa. ajuda., quando dela. ttm\:13 ·mais . ne:. teligência e Zçlo -pelas a.tinas, Aillcla. está 
quais. em seu emencler, bastaria um"- A NOSSA rA'l'RONA ce.sstcfade?' . . na memoria.ele 'todos.o exlto ret1U111Jàn-
w·ta obediência aos preceitos' 111ora.ls, Depois . do, S, Cor9,ção': l).e Jesus,. é te do ·Congresso Eucilr!stico Diocesano, 
sem dar Importância . às ~erdades' do . Sabei3, porem, presados fill1os, que. nela. Jlú~'- pom05 'tioda: a. n=.a, esperança, que, .riela magrtUicéricia; .entu.slasmo e 
símbolo- i;: uma heresia que i11tefità se- sem . a graça de. Deus, tOclos os .nosso.s, de' '-li!> ·rt&o ·útil :reàlizar ,em.. VQ.seo fa.vo1·, trutqs espirituais bem -~ pode, equipà,rar 
parar a parte prática da parte teórica propósitos, ·Pol; mais· elevados -que se- Ajude~~os, )tla é fi~\i nÔs faltem à$ vos- ao,~ congressos ,Nacionais.·· · 
da religião. Ambas constitmim un todo jam, por .ma.Is sinceros, cáent' cónto. !ru_-· ·sás 0l'.11.ÇÕéS'.PAFa.,·c.ll\'~tm~ ·a éssé .ele- .'Que eta isso senão ·a i,emen~!ra, cnl• 
i11divisiYel. Não é possível praticai'· os tos apodrecidos, porqué .sem C~*o;, isto vado ()bjêtivo 'junto de \•ós. tiva.da · coln amor, p:l.ci.ência · e · dt.sveJo 
mandamentos sem reconhecer a auto- ê, sem stia graça, nada. pode1·emos- fá· S,UJi>A:Ç('IÉS·.· É BENÇÃOS. do· Pastor,_ que sé abria..· em c.opiosa. e 
l'ldade do legi.slador, a. quem cum1íi·e zer (31), · · · .• ·· , · .. · . · · · dóÚrada me:s.se? · ' 
amar e adorar. Desligar um do outro, Ora, 0e:s.sa, graça. ·na.o _chegâri a.:, h6r.; Já, . i,, tem))tl ·ai( C~p1·il'!hos U1D. de• . ·siÍ.-udamos; com muito afeto e l'CS!)el• 
mais cêdo ou mais tude.' com os obiccs · se ·não impetrarmos de .. Deus poi· me:•J ver ·lia&Í'adO, saudando, 'cm: ,prlmeb-o: Ju0 . . to,. o: sni· .. I1;1terventor Federal 'neste ·Es-
e tentações que surgissem contra a ób· .daquela que é. chamada justàri1ente· a r:ar, .o-Sa.nto l;"acire Pio·.:xu,-élo glorio· tado, Dr. Fernando ·costa e; seu ilustl'f! 
sPrvação desses ·!)rêeeitos. seria expor• medianeira de todas ais g1·aça.!! - Ma.• so· d& c&dtl& 'llliiÍti.seeulài:ãe .pontífices ,,StCl'Ct~rlad0, C011Slgnando aqui o reco-
se a úm completo repudio desses mes- ria santissima. . da' ·Santa' 'Igrejá. tle ··:oeUs, .saudà~' 1;11.\~ 11hecl!llento . comovido, como 'pa,ulista 
mo~ mandamentos. . ccimó nos. é' grato, ao, dirigir-vos ést3- ·5intetisa. t,odos .. cs nossós,sentlrrtentos' d~ que .somos, pelo muito que têm 'te,ito:em 

É ilistamente º· conttário ó que ag-o- carta pastoral, declinai'. esse. nome· qµe fé;· 11,mor e ,gb,ti('.liô ao Supremo' Cheie pró! do µrogresso do .. o&so torrão aben• 
ra se intenta: crêr em tudo O que elisi,: aos vossos ouvido~ deve so,ar como Ull)a· da cr~i8,Í1,daf;le, .d~ quein recebemos, com - çoaclo, De .Sua Excla., a> quem· 'já _co• 
na a Religião, aceitar todos os seua .harpa. de mistei·iosà.s harmonias por- muita Í1011rá. p-a,rà, 'nós, a, jilrú;dição:·pi• . nhecemos de longa data, qtiando pti-
dogmas. ma~ emancipar-se dos preceitos quanto, ,:por um .' desigl\fo .' especial , da ra. ser ,Voast> Bispo, Dioéesano. .. feito ·munÍcipa.J; em. Pirassununga, .. onde. 
mo1·ai., ou melhor, adaptá-los ao. gôsto Providência· .-Divlnai' 1':Stá 'eh.·· colocada.· · A .stLa. s~ritidade·:~; Papa, ~1,1)0. ;cora~ eramos Vigârio, outra cousa não $8 po-
e paladar de cada um. cómo a Padroé1ra, de nossit Dioce.se:_de ção sart_a1-â. de''.dõr; j~''h.á. 1 -anos, dia11- dia.esperar, porquanto como hómem pií:-

será possível tal abena~ão? Jesus Santos, debaixo do título de Nossa SC· ~nas deva~ta~ões, ·iné!ndiQive, .saérw- bli6o, sempre pautou seus •atos petos·eie-
Cristo, quando enviou os seus• a1;ô.stolps nll(Jra, do Rosário. · Ü, do. quadro .da.ntJ!si:o iii :sue~·~,· com . vados sentimentos. de Justiça. e de ho-
a prégal'em em tOd'- ó .universo; como Sob' seu mantrd,e artnlnho,;éstaili co~ 'ci~s. de Vida, -humtlia.,' tl EÍt íruba:m ,CÔ!U nesfülade, procurando exercer os ca:r-
conclição .para salvação ··c1os homens exi- locados todos-· vós;·· como em ·1ugar 'ae'gú- as noMa:Í · pre~ pela. :p~ fil'~da: na goa que lhe toram confiacloo com- a preo-
giu que ,,rcssem em sua .douti·ina e pra-. ro, afim ·de que a_ onda ~titerá· do . justiçà ·e na. ·.car'idà(le, as -·ho!llenageri.~ cupaçã9 máxiina,. de ser út11'.i. se,11s·_c<in-
ticassein ,> que Ele lhes ensinara -(27) e mal. e dO êrto não· VOS. à,tittjà; ·.·~ possa.!; . ffll&iS ·cJ,t en·volta,. 0011\ .OS protéstoo de cidadãos ê. IÍ.O . Estado, ao·. qual ver • Sei'• 
Iguallnente, ao jovem que o Íltterri\~a com ·1·e1auva facilidade· colimar o obje~ inteira ·submiMão -é' aceddl'ado afeto.' vindo coilf ded-lcaçáo e largo: clescórI!nli>; 
sobre O que e1·a ne~ârio íxira obtel· tivo de · Vossa Vida· na teri-a., qu~ ~. 'a . 'AO µig!'eSl!Íl,rmos 'ua,:'Pro.v'íncfa.' ccJe- :sáud!l,mos, com multo- carinho, '(. ·,Vi- . 
a vida eterna, responde: .serva nundata, própria santificação .. · . . Brasl?/ ó snr_. Núncfo ApóstolicÔ: D. Ben- gal'io Qàpi,tuJa,r · da. Diocese -de· santo1 
observa os mandamentos (28)., Para. isso, porém, é nece:s.sár!q .que 1)11!' · tó Al0ísí· Mal!ella;·. fiqUelll':. aqui' co,ruilg• Móns. Luiz Gonzaga'.'Rizzo,- cujos t1·abà• 

Anatematizando. essa mentanda.de di• dc•;oteis um ·culto silice1'0; ·nã;, ]líe,, t·e• 11àciós"oa· .nQSSÓS · sentim~iltos ·de, l'eSl)tl• H~os pi;eatádos ·com zêlo ·e d.édica'}ãO du-' 
Vorclada. dós ·pr!ncip!os crls~ãos, outra. gateando _,sacrificiooc e esforço.;, q\ia~l- to: eatun~· à' yener~ção; i,t!a,s' _quá,!iclade&, i'~te a vaéànéia, O fazem, mei•t-cedOl' da 
cousi nãc,> anelamos .senão repôr. a yida do assim ó exigir ·a hOnra.·:aaquela qué excépclo;a.ls' que -ó.'.exornam. ,, - grà.tidão de todos o:i santlstas e não .rne-
crístã nos seus verdadeiros : fundamen~ é vossa. Mãe ceieste. . . .' Aó irig1-esârmos 'na, ,l'rovmc!a. «le• no.s do no&So aprêço. 
tos, para que ela :ie desenvcJva em fru- Nossa Senhora. dÓ Rosá;ria; 'estou 'cet• Siâ.3tfoa·, de .São ;Paul,o;. (o, ·que· .cotistltue A , Suá Revma.. pois,_ com . o noa110 
tos fecundos de Vidit etc-,•na .. EntJ\o:_ Vi• to, há de guiar· OS' IÍOSSOS Í)a-&508 no stl\• p.ari. nós &UÍ)rémâ llOlU&"dtpqla da, eie• . ahraço cordia.l, as 1.as bençãos d.r .P&li• 
veremos da fé. toriia-la-emos principio tido, C!e propélrcionàr-vos>eni:' reillza•. vaçio ao'episcopado).- queremo.s prestar tor; ·.. . . ' ' ' ',, 
que atúa em todas as manifestações de _ ções felizes,· tudo o ·que ~Ja1necésaátlo_ uma. hom.enagém p&tuina. 'ª .t>. JO$ê. . A.ó Revmo. ·c1e1·0 tanto secular como 
noosa. atividade, L'lli)rimlndo-lhe· · uma. ao. vosso. progresso, esplritUaf, ao bell:l · Qaspar. ;,~fr-.;Ato~ca.- é ,Silva.;· o :.1ns1gne regular, éle' cuja · e,ooperação mUito e.spe-
unidade de pensai· e agir que nos fa- desta florescente Diocese: , ·. . . Metre>pollta;_ ,~Uj&,_-m~rte Pl'.emàtura, en- rámos em b_enef!cio clàs almas .e de.'cu-
rá coorentes com nós mesmos. Nit.> foi .sem· gi·ál)de ~cmor ·que ~eei- cheu-o Ellt~d1i .de\ s. Paulo de .um pe,sa,r j& docilidade em acatar nossa.s .detér-

ir.as é preciso ta.mbem fazer fe~llnda ta mos a . nossa inciicição · ·pal'i vô~so imeniio, hdeacritive1;. . · . minações e• conselho., -depende nãu . só o 
a nossa fê. Não violar. os' mandameritDS Bispo, em su~&Sã-0 ão VOSW 'in~quecive! E, C0.tn. nzlo: '_S, Í!lxc~ .• no.!Í quatro ,êxito dos. nossos trl!,ba.Jhos;' .como tam• 
divinos é apenas parte negativa. da· .vi- e quericlcf D. Paulo. , . . ânos,'qile -dirigiu _o.is· destinos da, Arqui• bem o triunfo da religiáQ êni üoosfi ama-
da cri~tã. Já ê a.Jgunia,. cousa,· mas não A· Diocese de Sanios, éuja. séde estií diocese, l!OUbe iÍnpor~S& à.· .estima ele to• <ia Diocese,. traz.emas as ·melhore~ sàu-
é. tudr. . . . . asse1<tada numa cidade e, num dos· por- ·d06 ·pela ,11\a• de trâto, bOndii.de in,es- dMóe& e bençãos. . , . _. . . ,. ' 

A pc,;eição cristã, que está fundada tos mais importantes·do B1·asil, wn'i,p1·0- cidivel, além· da.a' qua.lidacleà que o ·ta- , Como se1·emos feliz; amigos .cit+'issi~ 
'na caridade pal'a com Deus e p:i.ia cont lllemàs materiais e espil'ituais que estão• zia,m' um:· Pastor- 0modSlo, pela.. piedade.· 1nos e 'dilectos írmãoo, se .em cada um 
o próximo deve ser o alvo para. o qual 1 exi"gli• um pul5o fo1·te para s~lucioná- . ·edificatite,'. eapirlto recto ·e. ,operoaldade · de vós,·ericontrar111os'todá. a.. dedice.;sã.o 
deven1 conve1·gir todas as no.si;a.s aspi- loa. . inco~1mii,_ . . ,• . a.. ,que fa,,i jfia vo:iw ~p[rito . .sace1·dot,a] 
rações. "Sede perfeitos como \'OSSO: Pai Não seria temeridade, porta,nto, acei- Sob ,O · Í!'eU túmuló ·,ainda.· humelf,ciclo é toda confiança. com. 'que Vos a.br~eil!, 
COlC.'.lte é perfeito", disse: Nosso Senhor tar sôbre nós' tama.nh.a responsabllÍda.•- Ii~là higrll)là8 :sentidas. da acW1:,f!lllos d!a.nte do ·vosso Bispó,·.- comÓ a .. ,vooso 
(29). Jamais poderemos ~1· perfeitos de? Se di!l,nl:e da magnltupe 11a· enipí:er.a espirituat,, ,deetolhamos a.,, 1,étalas rô• P,a! e amigo, nás necessidades, J3cólhoo . 
como ·DeWI, mas cilmpre~nos tender' â a., realizar. medfssemos apenas .at · Mo$• ,i:u· -de n0&as'>imeI!lllS saudadl.3,; como d:l. vicia. sacerdotal. desinteligência. e iri•-' 
perfeição. enriquecendo a nossa vida das sas forças e aptidões,'é certo, a .nos.sa tributo: de·. r1ràt1dã.o pelá- ·.onfortadora. coliipre~nsões de qualquer natureza. De 
virtudes cristãs. combatendo as tendên- · obrigação seria 1-~cusar .tão grande. hon- anili:á,de de. '·que nos deu· pl'(Jva; · desde 11(,,SSÍI. · ·paiüi, vos falaremos 11Gmpre'. " . 
cias da natureza perversa;· para ch~gar- l'a.. . e, s~ ucên~ão â,' eeéle arqiÍiepi.scopal. li11suai.-em da · sinc~ridade e. Cl\l. !rau11ue-
lllQ.5 ª' m~ !;lo 1.QmPl~tg ~r~~~cntQ .'NãQ çollfi1;1JU.os, wi~!lli eJll nós meti &.04 e:réa-i~ i'!~ 11 ~Ó4 ir• -., · 
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. MAPl'IN STORES 

Artigos de
PAPELARIA 

· Nos balcões, da entrada d.a· loja estamos 
.. ' . -. 

1 

1 expondÓ fiaissimo sortimento de: Papeis 

para cartas. Cottjuntos de couro e cro• 

codilo pará escrivaninha. Blocos de, apon"' 

famentos J>ara · mesa e ~olso~ Canetas e 
·! •. ' . ,_ . 

lapiseiras. Tinteiros d.e metar êoiri mon" 

tagem de couro. Alburis : para autógraf Ós. 
;, 

Cartas de jogar. Caixas·, de·· fichas. · Mar• 

,adores . de bridge. 

CASA · ANGLO - BRASllllRA 
Sucessora de . MÂPPIN Sl'OR.ES · 

• Dê o seu tributo, à· êalisa: do· 
Bl'asii! Compre bonus de guérra! 

cnmpre-ne>s saudar P: '·snr; . Prefeito 
! :uniclpal de Santos· .e os de: todos · os 
demaill municípios· da. J;)iocese, .iem co~ 
mó ·aii autorida.cl~s. iuc!lcíârias milita-
1·es, ·O, que fazemos atenciosa. e Cordial• 
mente.· : . . · 

N, ambito de .Mssas -a~ribu!çõc,s, não. 
poupê.remos esforços no sentido de_ esti
mular. ·OS dloc.,sarios ào cumprimento 
cxa,to de suas obrigações ipai-a corr, Deus 
e. não inenos pa1·à. com ·a. Pa.tria, ·à qual 

· · todos 'nós · devemoo servir, .:com Jéald,ade 
e ali:negação. · . . . 

Somos ,gra.tfBSi.mos -a. todas a3': autori-' 
,dàde.i;, diretôruis ·de associações )~igas ou 
1:<!ligiosas ·e pe,ssoas 9:migas -,,,e nos, tes
temunharam, por mei,o de telegramas,ou 
carta.a, a sua alegi-ià por- nossa nomeá: 
ção. . . - . _ •· . ,. 

Com grande ·efusão d'alma, saudamos 
·e- abenç-0amos, a.s Congrcgaçõe~ re!igio• 
'$3 ·reminll\as que, em Sa.ntos; .exercem 
sua. atividade e z~loi esperàlido ciélas 'la~
ga ,contribuição-em benefício ,,·_, almai; 
a nós confiadas. . . · . . · 

Não .temos cm mcrior conta ·r,s · Ordens · 
Terceiras, Irmándades. e Aisociações re~ 
1\gio~s espalhadas em . todã 'Diocese, que 
,>ão cooperando eficazme11te; ao lacto· dos 
·Revnios.'Par6cos, no desenvolvil. ento da. 
,·icfy, espiritual, nas Paróquias, .>ara elas; 
com o teetemunho -de nosso apreço, ·a 
l\USl!& be:hçao 'aJetuooa. .. 

A· imprensa, local e à da Capital, ta• 
v..enros 'pública a· nossa gratidão pelos 
.termos .cc,rdíais e lisongeiro6. com- ·qu~ 
notici-.,rám a. · Úossa . tramferêrtcia .. 

Ao, pusillus uex ,constltuido pelos· nos• 
sos' 1~em!nar~tas, ·que- estuda,m .em ·S; 
Paulo,' Pirãpora. e ,Roma, :.voltam-se :ts 
nossas vistas ainorosas; , para . Lhes ' di
zer que;aco.mpànharemcis com"mutto.' ili• 
teresse e solicitude suà.' fôl'ma.ção. sacei-
dutaC anciando pel~ ' momento·. de, '"ihP.S 
impórmos às mãos, :sagi•a.ndo- Js. _·pa-ra 
sempre minisfros ,do ,.Altíssimo. • A ele.s; 
com os · vot~ de ·persenrança, as' :nos~ 
sas, be·nção~. . 

Não podemo~ deixar dé trazer a noll.• 
sa. .palavra. de estimulo aos diversos .sr:~ 

· tôr,s cie Ação Católica_ já bem tnlciaua 
·ua DiQcese e que .. terão la1•ga partilha 
,de' 110ss0& cuidados.- d.ada · a excepeidnal . 
importância de' auas .finà.lldades na di.• 
lata,ção do reino âe. Cristo. . 

Entre õs frutos mais , i."Jençoadl)$ do 
apostolado do noSSO' prcdééessor;' deve• 
,se colocar, · incontestàvelmente, -à. AM~ 
ciação de à&~tê11cia à.5 · Pa!'ôQU~ . dó .. 
litoral, cognominada Ala, cujo.s beneü~ 

·cios. para ilqueías popÚlações têm .sido de 
valor· u,,estlmãvel. , . 

' Reconhecendo a ·a1tà relevância dÍ!l!'l!a 
instituição, nãô lhe· deixaremos d~ dai• 
o. nosso decidido apô?O; com a, .bençã0& 
carinh~ que enviamos ,à, sua. 'direto• 
.1·ia. e ~ que ,; auxU!am mate1·ial e mo-
1·abr..ente. 

* !,!, * .. 
Seja-nO& permit':i:to; antes de, finall• 

·zarmos ésta. earta, intei·romper a ser1e: 
de :saudações, para -voltarmos, 1..1udosos, 

. a.o rebanho querid~ do ctua.l M3 desliga.-
111011 por vontade de Deus. e onde ~ 
mi» dois lustros absol'V'1os na. tarefai de 
conservar e desenvolver os empreendi• 
. mentos absorvidos na ta,refa de conre1·
var e de.senvóJver os ·em~reendlln~ttos 
notáveis ali deixa.elos 'pelo seu prime~·o 
~ispo, . de &inta meirto1•ia- , . . 

'r~tg/ ~~· ú&i:i pode~ deixar· d6 
' I 

creàr clédica:çõós s~é:era~. amizacl~ -pro~ 
fundas, tantQ rias .fileiras. do:Cléro como 
na dóil · diocesanQt,' ciOMndo · ~ . no.ssa · 
transferênc'ia, :cónió : tivernoa · ocasl;o 'de . 
ver, moilvo sincero. éi1f.:i,ezaf. ni popiÍia
ção, em . cajo benefício;: .coiiaágramos tó• 

· da;<; ·a.s nollS!ls ~nera-ta.s e ~és~!~. - , . 
1.nge de' tão ~Dl povo. l!ão',pddemos 

ei;quecer as· 'demónst,r,açõés de: afeto, es
tima e re3)'.leit-O ('.te· 'que_. tonios 'cercáq08, 
rios · teliZ!!B anos que ali. vivemQ,S, e . de: 
rioua. lembrança jamai.s "sé ,àpà,gar~o as: 
cem,,_ ,como.\tentes do dia 3 .e { dé. Ag0ij
to, em. qtié a. alma;- éla. êida:4e; compun
gi;,a, .o~terit-ou,';'aos,nos,,óa o~. comovi~ 
dos: ,as ·opulências de seus nobrÚ senti• 
mentos.. · . . ., _ . . · 

·Por tudo. isso, , tem aquei11- gente des• 
tacado ·iugar élri: nOMO• coração, ,num •eu!• 
t.>. e9nstante,de .tJnperecivel .e,st!ma· .. ,•*. . 

À : oiocese de e~fus :lina.Jmcnte, ~
ja.-nos dado ~dlrigü- · a última pa,lavra,' 
nÚoia :.~audtç!l.o iiUe-, b1·c,te dó ~ci . de 
i1os.sa :alriía. .. e iiui:· envolva., como· qus em 
del!cÍ!.do· ài.np!êxo. todos.' os··séus habitau- ' 
té.!,. ricos, é. pobres, .. sãos· e' enfe1~os;. au"' 
t:>.-ida.cles e ','s\Íbdltos, elas.ses ' cCimei·va.
doms -~ ,.operários, associações _beneflcell• 
tes e'seus bene!léiàdo.t,'.erentes é incréos. 

Pel~ bem-' dê todos; vam:os · col)Sà&rar 
o' llOl!SO : minis~rio., sem dist!nçiÓ ·, de 
claw. ou de. nablo11a,Ji6ades,,:pedindo. :\ 
Deus nos 'dê Córçà tr uos _a.oo.nçôe;' pa,r.,. 
ti-ad4zirmos ·.em :atos. todoi oo anhelo.s 
de nossa.. almà .sacerdotal. · 
.· C~ni: -~ss~s' sehti!ie~tos, levanta.ndb a, 
dextra,. damós a todos ·os noosos: dLoce-

: sanos. · com ,oii ·votos de. perené: Cclicida• 
de 'a nossa -benção,. pasto1il. ', · . 

Et -.Mn~
0

dicti1> . t)el , OIIÍ_f!ipountlsí _ · t, 
· J'àtrh;. "t '. t FiUJei J .Spirltus, Sa.ncti, 
descendat isup&l' ivos·'et maneat'' semper. 
Desça· .lÍol;lre_·.vós ·e'.permà.neça. ,sén,pre a· 

, bençã<> de Deus O~ipotente. Padre, 11'!• · 
Ih<> e :Espl,rito S1thto .Amen. . _ 

Dada e pàs.,ada ·nesta. ddade de San• 
to~. &eb O si11ai-~' selo de iiósa~ arma.s, 
a.os· .19 · de setembro· de· 1943. 

LHI. 
t Idlllo/ 

Bispo 'de · Sap to~ 

~~~I_>A.11f;NTOS .·. 

.. :aavemoa ·por bem; -:fÍlvoc.ito_. Mmiae 
Domiru tàzer · ãs. •inteã tecome.nda-
ç~; , ' •, .. ·- '' . · .. ·.·' ., 
· · 1} · ~ , nOllaa. · Carta.· t>aatoral $e.tá · 
li~ à_.~a.ção_:,de Ml.m ~qlli41, aos 
domingos ·e , diaa .sa,nto.s; lógo a.pos .:· suài 
l'eeepçã-0, ém todM as Igreja., .Ma.trlzea 
t• êàpelàa. '' 
: 2) Promevam os. RevmoB •. ,pa~cos, 
na prtmelrà. 'óportunlclacte, ·u,ii1a,·. co~u
nhão. ~ra,l -~ .usotiia.çl5es ~ .. t:tela'; pelei 
bom exito ,do :governo dioce.,a,no; ' 

· $) t>fêin, naa Miasas; durante 1& 
dia,, de aéo~o CC)lll

1 ªª rubrtcu, .. ora.• 
ção DellS. qu(cordz tldeÍium.- ' ' 
, · 1> · ·Esta ·carta.· será. reg1Strada. no u .. 
vro de :rombo P. -conliervada.. no· -&rf!Ul• 
vc --~oquial · 

L 'i" S. 

~{) · ad; Co. tI•U 
25) · Jacob 'll-~6 
2d) Luc. ·x-21· 
2n · r.rat. 28•2v 
28 \ Mat: 10• 17 

. 29 \ 'Mat, 6•'1lt, 
'30\ Eph, !•13 
31)1 Jo, :l.õ•S : 

.'l' IdiUO; 
Bilipo de· Santo11 

'.' '\ 



,-. ; ·1 

- s:m } 
~~iPâulo, liFdeOUtubro délM~·. 

.(Continuação da l.a pai;,) 

b) Sotrendo n.a Crulll 

, · '!er: ele consuma.do no pa.tilrulo da 
Cruz a. sua obra, afirmam-no, numa 
13ério ininterrupta. de testemunhos, os 
liijl,ntos Padres, que notam ter a lgre
.ja náscido na. Cruz do lado do Sa!va
odor, qual no,a. Eva, mãe da todos os 
:viventes. (28) 

= a+rm.~?*' ·.(··, e'}5!p:77;,-w_ · .. : ... '.=:--~-~--·' __ - - · · - · · 

Do Oorpo Místieo de J.es.'ns Cristo e.,da···.·.·.;nossa-:.lm .. :.lã,_o_. ,-1.el.ê./,eom ... ·-Orlsto· l~rt~~f;~~i~:iri~iJ!};f~tt 
' .. ' . vino· Re~entor, fo·rma•,cOIU ,seu-,Corpo-

. · ' ' ·· · '· · · ·., · · '' · ·' '' · · ' · · 'l!oçial<. u\na '>i-uriica,. pesiloa. .mistiéa,- <>U' 

''Agora; diz o grande Ambrosio tra-
1:ando do la.do da Uristo aberto, é ela. 
edifica.da, agora. íoi·mada, agora eE
culpida, agora criada... .ti.gora é a 
,casa. espiritual elevada a sacerdócio 
~an to"• ·. (2S) 

Quem devotamente investigar esta 
-./eneravel doutrina, poderá. sem clifl
cul<lade ver a.s t·azõeis erµ que ela :.\o 
:fu·nda. 

E J;>rimell·amente; com a. :mot·te do 
·1tedeutor, :!oi abrogada. a Antiga. Lei 
e sucedeu~!he o Novo 'l'ê!!tamento; en
tão com o sangue, de Cristo foi san
donada para todo o mundo a Lei do 
Cristo com seus mistérios, lei-s, ins
tituições e dtos. sagrados. Enquantoro 
diVino Salvador pregava. num peque
:no território, - pôis que não tora, 
enviado senã.o á.s ovelhas perdidas da. 
'.;asa de Israel, (30) - corriatll juntos 
a Lei e o .t,;vangelho, (31) mas no pa
tibulo; onde morreu, anulou · a J~ei 
com as suas presorigõeE,. (32} afixou 
ã. Cruz o quirõgrafó do Antjgo Testa
mento, (33) estabelecendo, · com seu 
~angue, derramado· por todo o gêne
ro numa.no, a Nova .Aliança. (34) 
"Então, diz S. Leão lllagno 'fa.la.ndo da. 
Cruz: do·· Senhor, fez•se. a· ... transfet·en-·
<lia. da Lei para o Evangelho, da Si
:na.goga para a Igreja, de. muitos sa
<Jrificlos para uma ui:lica · .hostia, tão 
evidentemente, que. ao exalar o Se
:nhor o ultimo suspiro, o mlstico vou, 
oue . fechava os penetrais do templo 
;; o misterioso santuárto, se rasgou lm. 

. :pro visamente ·de alto a baixo". (35) 
'Portanto na Cruz morreu a. Le1 An

tiga; dentro em pouco · sera sepulta.
na. o se tornara. mortiterá, (36) · para 
<:eder o lugar ao Novo Testamento, 
:para. o qual tinha Cristo escolhi1!0 
:ministros idôneos ·na .pessoa dos Após
tolos: (37) o é ·pela virtude· da Cru2 
<1ue o Salvador, constltu1do Cabeç;a 
de toda a. :familia humana iá. desde o 
seic> da. Virgem, e:&erce plenamente o 
-seu munus de Cabeoa da Igreja ... Pe
la· vitória da. Cruz, segundo o D9utor 
.A.ngélieo, mereceu . o ·poder e domínio 
sobre todas as gentes", (38) por ela. 
enriqueceu- imensamente aquele tesou
ro de gra.ç-as que na glória do céu dis· 
tr1bue -Incessantemente aos seus 
menlbros mortais; pelo ea.ngue dena
:mado na Cruz fez com que, removido 
o .. obstáculo da. ·Ira· divina, pudessem 
1:odos os dons celestes, e em primeiro 
luga.rc as graças espirituai>, do :t-ovo 
.,, ·Eterno '.l.'estamento col'rer· das fon
tes do Salva.dor para salvação dos i:lo
:mens, sQbretudo dos fiéis; enfim na. 
árvore da. Cruz adquiriu a sua igreja, 
isto étos .membros do. seu Corpo mís
tico,· pois .Qu8 estes não se11a.m a ele 
tincorpora.dos-.. naa aguas do Batismo, 
"'enão fosse pela: virtude salutifera da. 
<::ruz, onde o Senhor já, adquiriu sobre 
,eles domiuio pleníssimo. Se nosso Sal
-vador por sua morte foi feito Cabeça. 

. da ,[greja no pleno sentido da pala
. -vra, · Igualmente pelo . seu · isangue foi 
a.: .Igreja. enriquecida daquela abun
dantíssima.· comunicação do Espírito 

· que divinamente a.e iJustra desde que 
<1' filho do homem foi. elevado e glo
:rifica.do' no seu doloroso .patibulo. 

Então como nota S. Agostinho, (39) 
:ra.sgaâo · o vou do templo, o orvalho 
,dos dons do· Paráclito, que atê ali des
eera somente zobre o velo,. fsto. é, so• 
,bre . o povo de Israel, começou, dei• 
::ando. o velo enxuto, a. r.egar targ·a 
é: abundantemente. toda. a. terra, quer 
dizer a, Igreja ca.tóUcà, que não co
nhece fronteiras de estirpe ou ter1·i· 
:tório. . . · 

Como no primeiro instante da ~n
tearnagli.o o Filho do eterno ·padre or
:nou a. natureza. humana, consigo subs· 
:ta.ncialmente unida, eom a plenitude 
\do Esplrito Santo, para que fosse 
;a,pto instrumento da divindade na ob1·a 
,cruenta da. Redengão; assim na. hora. 
ida sua. preciosa morte enriqueceu a 
.sua. Igreja. com .mais coptollo.a dons do 
:Parê.clito. para a. torna;- válido e per
;pétuo instrumento do. ·Verbo lncar
:na.do na distdbuiiiã.o dos divino11 tru-
:tos da Redenção. _ · 

De ta.to a missão jurídica da Igreja. 
'é. o poder. de ensinar, governar e ad
ministrar os sacramentos não tem. 
!forca. e. vigor sobrenatural para edl
:ficar · o Corpo 4e . Cristo, senão por
.que Cristo pendente da. Cruz abriu ·á 
isiu. !greja ,a. fonte das divinas graças 
·eom · as quais pudesse· ensinar aos ho· 
:mens doutrina. infalivel, govel'na•los 
sâlutarmente por meio de Pastores 
divina.mente iluminados, e tnunila-los 
,:om a -chuva. das graças . celestes. 

Se considerarmo!!· atentamente to. 
no!l estell mistérios dá · Cruz, já nos 
não· parecerão obscuras as palavras 
.io. Apõ§tolo, · onde ensina a.os EfêSies 
que Cristo.com seu sangue fez um po. 
vci univo de Judeus . e Gentios "iles
trulndo na sua canne a ti.a.rede inter
posta.", que sepa.nwa os dOi11 povos; 
,e.· que abrogou a Antiga Lei «para 
dos dois formar em si mesmo um só 
homem novo", Isto é, a Igreja; e a 
ambos, reunidos num só Corpo, ~econ
cillar com De~s pela. CMiz. (40) 

e) Promulgando a Igreja no dill de 
Pentccoate• 

da de maiores qualidades, dirige natu• 
ralmente todos os membros, aos quais 
sobrestá para olha,· por eles, (51) as
sim o divino Redentor empunha o>te
rr:ão e governa toda a republica cri~
tã. · E JJois que governar uma spcfe ... 
,1ade composta de homens não é óut1·a. 
cousa qu0 com util providência, meiOs 
aptos e retas normas conduzi-los a um 
fim determinauo, (52) ê fao!l de ver 
que nossó Salrn,dor, ·modelo· e exem
plar dos· bons va:sto'Nfs, · (53)' exercita., 
maravilhosamente todos estes oflcl'os,-· 

Ble na. 8ua vida mortal instruiu>n:os 
con1 leis, conselhos~ avisos, em· .pala ... · 
,-r-as · que não passarão nunca e para 
os homens de todas as idades serão 
espírito o Vida, (54) Alem disso deu 
aos Apóstoloa e seus sucessores ·o tri
plice poder de ensinar, reger e· san
tificar, pocl~r definido com especlals 
Ieil-3, direitos e deveref.l, que coneti~ 
tuem a lei fundamenta! de toda a 
1g-reja. 

Arenno e extrnordinnrlo 

11as nosso divino Salvador governa 
e dirig& tambem por si inesmo e di
retamente a sociedade que fundou; 
pois que Ele reina nas inteligências 
e corações dos homens e dobra e com .. 
pele a seu beneplti.cito as vontades 
a.inda mais rebeldes. "O coração do rei 
estó. na mão do Senhor; incllna-lo•a. 

· para'·ond<i <iuiz,ir". (õ5)''Coin7 ·este'·'g'o- = 
verno interno Elo, qual "pastor e 
b,spo <las nosstts almas" (56) nã.o ·s6 
tem cu!<lado de cada um em particular 
mas tambcm ele toda a Igreja.·:. tanto . 
lg1:.~ndo ilun1ina e fortalece Os sa .. · 
gra,dos pastores !'.)ara que tiel e fru
tuosamente se desempenhem de seus 
of!cios, como quando - em circuns
tancias particula.rmente graves .:..:. faz 
surgir no selo da !greJa. homens e mu
lheres de santidade assinalada., que se.· 
jam d~ ox·emplo aos putros ftêls, pa.• 
ra in~:·em~nto do seu Corpo mlstlco. 
Acresce ainda que Cristo do c.éu ve
la sempre com particula1· amor 1>ela 
sua esposa intemerata., que labuta 
nesta te_rrestre êXilio: e quando a.· vê 
em perigo. ou vor si 1nesmo, ou pelos 
seus anjos, (57) ou por A<iuela. que 
ín voca.rnos como Auxilio dos cristãlls, 
e pelos outros cele.stes protetores, 
sal va·a das ondas procelosa.s e, sere
nado o abona'.nciadô o mar. consola-a.. 
com aquela paz "que supera. toda a. 
intclig,ãnciá.". (58) 

Vi,.iTcl e ordlnll.rlo 11cl11 ltom1u10 
Pontiflee 

::São se Julgue porem que o seu go
verno se limita a uma. a.1:ão, lnvtsivel' 
(59) ou extraordin:l.ria . .Ao eontrâ1·1o 
o divino Redentor governa o seu Cor. 
po mistlco dE> modo v!slvel e ord!nãrio 
por meio do seu Viglirio na. · terra. 
Vós bem sabeis, Veneraveis Irmãos, 
c1ue Cristo Senhor nosso, çlepols. ile 
ter durante A 6Ua carreira mortal 
governado pessoalmente e de modo 
visivel o seu "pequenino_ l"eb3..nhô'.'• 
(60) quando estava para deixar esto 
mundo e voltar ao Pai, confiou. a.o. 
Prlncipe dos Apóstolos o governo .vl,
sivel de toda a sociedade que tunda• 
ra, El realmente, sa.pientisslmo. como 
era., não podia deixar sem· cabeça vi
si vel o corpo social da Igreja . que 
instituira., Nem se objete que éom o 
primado de jurisdição !nst!tuido . na., 
Igreja ficava o Corpo mlat!co · com. 
duas cabeças. Porque Pedr.o, .em, for- · 
ça. do primado, nlio é senão· ·Vigãrló 
de Cristo, e por Isso .a, cabe1:a. prlnci•' 
pal deste Corpo ê. uma sô, Cristo;' o 
qual sem deixar de govern2r a -I!fre-, 
ja. misteriosamente por si mesmo, re~. 
ge-a tambem de lllodo. visivel 'pór: 
meio daquele que faz as suas. vezes' 
na terra: e assim a Igreja, depois da 
gloriosa Ascenção de . Cristo. ao . céu 
não está edificada sô sobre ele, .ee• 
não tambem sobre Pedro, como funda• 
mento visível. Que Cristo e o seu· ·vi
ga.rio formam uma só -Cabeca, ensl~ 
nou•.o solenemente nosso Predecessor 
de imortal memória Bonifá.cio VIII, 
nas Letras Apostólicas Unam Sane. 
tnru ( 61) e · os seus sucessores não 
cessaram nunca de o repetir. 

Em erro perigoso .esta.o pois· a.que~ 
les que julgam poder unir-se e,· Cristo 
Cabec;a da Igroja, sem ·aderirem fiel
mente ao seu Vigário na terra. Supri• 
mida a Ci,.b<lça. visivel e· quebrados. os 
vtnculos visíveis da unidad&, obscure
cem e deformam de tal mane!ra o 
Corpo mistico do Redentor, que não 
pode ser visto nem · oncontra.do :de 
<1uantos demamlam o porto da. etei-na. 
salvação. · · · 

Nas ti,;1·ej:is partlcularcs pelos Bispos 

•.rudo o que --teva.mos dito da. 'Igréja 
universal deve afirmal'•Se lgu·atmen.• 
td ,lu~ particulat·es <:omunida.deS · cris-
tii.s, assüu Ori~ntais como Latinas. 
das q uaís con:st a e .~e co1n[)õem uma 
só igreja Católica; i>or isso· que tam..: 
bem a elas governa. Jesus Crist.t por 
melo da voz e autoridade dos reapectl
vos Prelados. Os Bispos não · só de·· 
vem ser consltierados como. membros· 
mals eminentes da Igreja universal, 
pois que se unem com nexo slngüla
risaimo à Cal>ec;a de todo o Corpo,. e 
com razão se <:!1ama.m "os prlmelrós 
dos membros do Senhor", (62): ma11 
nas próprias dioceses, como verda• 
deiros pastores, apascentam e' gover• 

A. Igreja. que coni seu sangue fun- nam em nome de Cristo os rebanhos 
~ara, :robusteceu-a com energias espe- que lhes foram confiados; (63) afoda 
eia.is descidas do cêu, em dia. de Pen- que nisto mesmo não são plena.mente 

quei- que Jlm certo !nodo n!Í.sCa \'la l!Ua deséa. sol)re a. Igreja"& a.1:>unda.ncia-de -'une ºos· me'11'>,bros'de-mbdt> ~Ué c~nset'- coino·'d!z\,S. •.Agostinho:-;'Cr\sto·,tcí.é!O,, 
a.ti-vida.de •. ~!'remendo: ,mistêrio; ·e nun.- sous dons; para. que .. ela :se ,lhe .. a.~se~ vam ,i>e!f,elta. ·a. propi·,a: peuonallda'!..e, · (iS5) ;ô'proprlo;'$alvadu1··:na, ·.tsua., 01~· 
ca assáz meditado! Que a. salva~ao· mel11&. o mais .possiv·e1,. _'lerve•:-pa1"a. ,ex-. .Alemsd1,~sots,11 cons1.d.ei·a.m.9s Zlela.ça.o çã,c,, sacerdofat" não,. duvidou, eo~'J)a.~:. 
de muitos dependa das 01·a1Jões e dos plíear. A tiirc~ira. ra3ã,o·,q,u~-;-de~.01}s·, entro ,o ;todo e, 03 ,d"'eraos _,me111bros,. xai, es.t,a.··.u.n!ã<>';:4.- ~r<.ra':ilh!?S:l; 1tn,d~·, 
:oacrificios voluntários, . feitos com . es-. tra ·, eomo, o. Oorl)o. social âa. !&'l·~a; é em >todo; e qualquer_. corpo, -tisico, dota-· de: com ':-que;; o_:; Pai ,·está. no_, 'F~l~o ., ,i.: o : 
ta lnteo!)ãO, pelos mem.bro,9 do Corpo Corpo· de ,crlst.~i isto é,' por se~.Nosso. doido v1da,:'.os me)'.ll'l>ros.- \:>artlculs:res F'i(lie> n,;1>· I'a.,I, •. (136). · · · • · 
místico' de .resus ·Cristo,· e· da. ·colabo. · satva.d.or quem ·.dlv,ina.mente ,aus.tenta.. d~stinam,-se:.em -ultuna anal!~e:·uni-ca- · , 
ração que ,ea.stores· e·. flêis, sobretudo a.. socieda.·de q_uo ·tundou, . · ·. · ' • l'M1tt,. a(f:bem, de: todo :0 comp()St o, ao · Viii.culo~· Ju~ldlco,, e 'íio~I!ds' ,,~.' 
Os Pais.· e ·m"es d·e·· famllla dev•m , . . · ·B·· 1a· ·1 . · . u,;t1·,.·z· ·. pauo, ·q.ue·· toda., a., socledad.e· · de :ho- · .... -·- ... "··· , · ., .. , 

·Pr,;s· ta- ao· · -div"'.tno·· Sa.l·v.,dorl' ' · ~ O,b5 ~r".a · · 8 · rm no,, com·, 5 · f '"' ~_., - -oris,· conslde1•ado ·,o·· fim .. · ultimo·: da. · '· · · ·· - · '· · ~ • - muito eómo sua (93) que esta deno •. , · · >A·nos.~~··unÍilo;emcr,sto.ie,"<J,o .. m,:C~ls•·', ·•·goMa.' s.o· a: m· oti'vos e~postos pai·a. . _ . . ,: .· ... · t ,. a. ·., · r. ·sua..,,u.Ul!dàde, ·'é. ·tinalmé1.1te · ordtmapa · · , · 1 d , to •~ • ~ ~ mma~ao de "Corpo ·dé Cris: 0, n,.,o que · .. • d d . tr,., .vê.-se 'em'.c.»r. ime .. r1l'.I.\\ uga.r·, O·- ~a. : . demonstrar-· que Cristo Sehho1" nosso· ' ~· ': , .. . . "'ê';.á.~c·a····bA a.>.· aô ;i:troVeito· de>'tod:os·•.e= .. ea a:r,umº os .,, ili tã. nt de 
de .. \'e .dize·r-se · .. Cabe•a 'do· . seu . co»p·o d1z.e;r·. somente .que pr~e.to,,. • , .. "\lm:· ,mern. bros,. ,como pessoas'.' <1ue:._,_1iã. () •.. ,. ·.. qua. a\mdo a.·.am a;,cnsc· ·_p_ol". ~o . ª1 ·' • • d reu Col""O mlstiao sen!í.o ta..j'!\be de:.:·11e. u . ,Funda.dor· unr .. · orp. o -... oeia. · 9 

. $ocial,· acrescente. mos·. outros três ,en-· · 0 · ~. ·· ·v · · . · V · · · · ·· . . · · ·Pt;tr.ta:ilto 'pará· voltarmos, ao,' nosso · " · .,, t· · S"ll' 
t i .. ti t . que ele .sustenta..,:'- :!-greJ,a, 1VlYe . na ,ponto,.'com'o: o::F.ilho 'do'. EtM·no ·paar~, pe.,rttlto;' d~Ye:nece~s..riamen.. e .pos .. ~ 
re B 1n. ,mamen ·e·. conei..os, _Igreja· de· ta.1, m.an'fJira., que· a l$Feja..·d··!· desceu.· do.%t\upo'1'.· ª· ~or·'«a..nossa..eter-.. a. uftã~',c.ôsf mem:l)r.os · que, ".e.syl\~' <la 

. . 0 uma se"'uMda. personi•ica.oão u C ,, .. ., c, onsplrá.~i.. o .. :-des.t. e· .. ;para. · o me.sm .. o ·:C_lm •. ,. 
d) p 0 M .: -·oti-o· de se-c!han·ç8 . c,01:11 .. , .· ... •• ., . · ... ~. ·· •, · n'• · ~a-salva:l!ão, ,as81m•fundou .O\ OI!lu, "ª • é f _,, 

.. . • ':'" • - - Cris.to •. .Af!rma.~o o Dou .... tor,. da.s. g~ l""'e:<a.· e~.co ºnr!q· uece. u-.·:do.,1Seu ,d! .. vino E iqu!i,n.to .majs ?1obi;_e _.o' im;.a. ,.~ue 
t do epistola a.os Cor1nt1os m• • ~ ,. ,tende'esta;:consy1ra1:ao. ql/.ant°''.<l;:m;i:ls Comer-amos "éa:. mutua r.eJar-ão,.· Nue. es .qu~n ·, na. . _- . . 4 Esi,jrito ·pa1'a{1)1"!).0UI'a.r .e··conseguir a , , .. . d 't . • t· . ., b " "'1 cham.a.,· sem .mals,:,CrJsto é, rgreja, .. <B ) b~m>aventm'ànca..· d. as·. almas !morta.is di'Vlna à; fonte .do~de\elâ(pr.oee .. e,.: all•, 

ex,ste' '8 \l re a, :ca e,a e ·<>-cci:po,· r,e O imitanõo de·.certo'-O'.dlv1n~ Mestre.i.q~
8
e contorme. à,quei'a· ·sen. t!r,.n·ç· a, d.o-Àpos.tó~ to,:mais .. excelente· é:···a unill.o •. Qr~ · .. <>: 

fato de : serem da. mesma. natureza. quando ele . per.seguia. ~···. lgre:!i,._,,lli lO:' "Todlis···a.s,co!sas, sãQ vossas: ,ós !iro · é'. à!ltissilno( a; ·continua., santif1~: 
·i:.eilte pohto · note-se · que a nossa na- bradou. do., céu:· "Saulo, saulo,. P.?'rque . PO!'.éÍn;·'ioltF. de , .• Cristo··, 8 Cristo de .. cacão, dos. ;membr!=)s) p.o rne·smo :'COr;PO· 
tureza, ·bem· que inf~rior · á., angélica, me _persegues,.".. (95)·,:. Antes ;S •. · G1:e, Deus .(i.lD). ;A. .. lgreja<c'~mo·é."·orden. ·a.-. pa,ra li/gloria de;,D.eus e. do, Cord~,i.:~. 
ªta·tvoimCcrel.• Ptoº,r. -boºm·nod3:dde1:z': do·ª. DDtuusto:_-r,"Ddee gório .:N_isseno .. d1.zsnos,-.q~e .·o- .. A.'f:i .. 6st,o-_ .. ' da,.ao .bem dos· fiei.,, a.ssim á, ... ~Iorla. .de.. ;t1ue. fof.sa.crlfiéaâ"o: (l3'i) A ·ro1:te.•d1•·' 

~ ~ v 1 t d t hama Cristo a. Igre .. vinlsslma.: ·.não ··só,. o .·beneplá.c1to,·4o •q· ulno, ~ Ca.ben~ ·.aos AnJ·os· ., P.ols q,10 °. 1·epe 1 a.men e. c ., · · ' ~ . Deüe ,,e á.· daquele que ele .mandou 'J'e-, , t d · -'-""' " "ª ' · (116) i.em vós ·Veneravc!B '1'.r:,;n .. os , · · · ' · Eterno, Pallro· ,e ·e,•.vQn a. e. e:s:p,-.,ssa. 
preside aos Anjos tambem segundo · ~a.; 1 . quela. sinterica.--'do i.A-gosti~ · sus Cristo. · do· Sal'fa/!or, , 111as·.· tàm'beni a . 1nteim-a. · 
ª'.humanidade;.~ e em quanto·homem ighnor1i;Csil:to pre .. a;·a.·Crlsto" (97)'. ,· ·. · ' ,_._. '· · -;, ,. · ·. '· · · l.lú!rtrá,,ão .. e.'.mocão. do·Esp!rlt11Sa.nto 
ilumina os .,\njos e influe sobrê eles. n o; · · º · ,.' · • . · · O··cer.!11>. :m.lstic&'" " eori,1> merameato nas· n;ssa,S'· intellg·encias· ,-e·. cora,ções< 

' Màs . quanto li. conformidade ·de: natu- a)·. l'<;l!' . aua :ntfa~il.;,_, jnrldlea_', .:! .l moral ,. . 'l!l rea.lmente '· s'.~ /não:"_s~ 'J;ode·. ta.z.er,~r>:,. 
reza Cx:isto não ê Ca.tieça. doe Anjos, mals ,·pequenino" a.to 5aluta.r. ije,1:ão no .. 
Porque não assumiu os .anJ.os, mas. . . . obi·1·· < ~ _. -o ,. Se·-c compara.mos: o. cor110 místico. ""·p· ir'to· .Santo, .·com.- .. podem ' .. _rn'ume-.. ,T6dài'.'ª . esta. .. · n 1ss1m~·.·.· ue .... m .. 1- , · 1 · , · · d'f · .r-~ • v segundo o Ap6stolo, · a'· ·d~acendência t d com -o.· mora , '; ve1·emos' que·. a.,,· 1 e- Ta'v, els· multid.õ.e,i d~_.:toda. s >'ªª ··g.!lntes, 
de Abraão'.'. (72)· .. E n"o .só assuim.·u na~.ão, o ·deve ·e~ en er-.se .·;como se ren,;a.·· não é .lev.e, ma.a ·iJnporta.nt!ssi- d có do . "' aquela inefavel u,não, .com.,qu.e:·o Fi.- ,,,, . ., a.vi~· . No co~po moral l' ão ·e,:estirpes,lendel'. e .. -CO!l,\Uffl a r :. 
Crísto a, ~ssa ·natureza., mas· !ez~se :ih·o. dé. Deus. assum,i_u .,uma. .. ~t.ureza.,... ..,a, e .,;r s ima..,·-. . , . . ·. 1 .:·para,· a. .. !'IUP!l~;ma,•.glo;Ja._:, d~:.:qeus .. ,,qno. 
nosso 'cónsãniutiiifo º'riüin 'c·orpó ,pa;t;s ... huma.na determinaila.,,, s~ :-estencíe.sse,:a. <ha. outro ;r.,rit(dpio de ·unidá.de'·senão: que procedé comocunic~ e· .. eterno;,amor 
s!vel · e ·mo.rta.lo Ora se· o Verbo "se ·· · d. · 11 ° :fim.comum ·.e-a. comum conspira~ão e 'trino,' .. sen. fio., p·or. · v1r~ude,- daqu .. e,l,f! 0 

~nl"u·1'lou. e •i.·mesmo·tomando.'a fo"- todaª' Igreja; mas. qu~r ·. izerr '\ e 0
· ·sob a autoridade so,cl11,t:i>ara. o mesmo ... 1• ? 

~ ,. - •· • Salva.dor ·comunica.· :!,·:,sua IgreJ& os f' · :ri( c , i"ii do .Padre·· e·do'-.,1 no ,. · . · · · · 
ma de·servo" (73) te-lo tambem para sous ·próP. rios bens· de tal .. _ fórm&· que dun; '>º.;.fPa1sso que· .. 0 •- ~ryo ~ s ~o · ,E· pop ., qu& ;:este.:. Corpt? ::s.o_cia~· ·de:, 
to•·nar· o• seus.1·rmãos •e""un"º·ª. car- ! i , 1 1 e ·.que·· ª amps, a ··es..-,. conspiracao c·1 t · 1 dissem· os por von• • ~ g., r e~ta em· toda. a sua v da. .. v s,ve · e n- j f·' t ·. 1 1 . i t - 1 r s o, como:a.e ma . . . •'... . . ..... 
ne consertes da· natureza,. divina· (74}· •.·1·s1·~e1 é 11m "'erteitlss,·mo·.· .. retra.to de. un a.~se·?u ro ,pr nc ~·º. n ern~, re;t, ~ ta.de .... º .seu'.Funila:dor.: deve 'Bor,vls1-., 
t --nto no· .ter•·eno ·e~1·110· nela. gr·a,·a.'· • ' v m:ente·e:nstente· e,ativo tanto·:em,to. ,.,. · · · i · ã ~ • À " ' Cristo. De, fato om · força. da mls•l'l.o d , · , t ·· d . · · d , vel, · 6 fbrça·. que· aqqela ·:con~p i:-at. 0 

,~a.ntifícánte, :como na . pa.tria · celeste · · Di li R d t O o.:•compos O como em ca ª·uma. ... ,as de todos·, 09 . ;membr-ós . s-e .. ,.111antfe.ste 
P. ela. eterna be·m·a.ventura.nna.. De •a.to juridlca,· ·com· que·.:-o v no.· e .en or part.es, e tio. excelente,. que supera. , ·t· . ,. , "-ro· "'s . 
Se O F 'lho Unl·gén'.to db~'..E~'terno ·Pa.-.' enviou os Apóstolos ao: mundo, como imen~amenfo toao·s 0.3 vlnculos· d. e '.tl-ril- tambem . ex.tefname.n e, :. ye,a... ,, . . ... '-.. 

' • p 1 · i a le· (98) ti ele que :sAo · ·da 'Mesma:. fê, ·· pel;t, tecopcão. d9s, 
dre quiz í.er filho do homem; foi ,pa1'á. 0 a º· env ara. · º· ' :· ··· · ,ditde, que ··un:.em O .çorpo quer, ~isico mesm·.os •sacr.ameritôs/'Pe.là, ":.pa~ti'c}pa;-. 
hue·· nó• nos oo"formdªs"mos. •.á ,·m· - pela: sua., Igreja batiza., ens1'1111.,, gover• quer mo1·al. Este ._.prinê.i"io ·:ê, -como . ·1t1 i , 1 -· .b. é 
" g .. ~u 9 ~ t d t · fercc·& e aa.cri!ica " ~ã,o li.o .,mesmo sacr c o; ·:pe & · 0 s 1'• pem do .Filho de Deu· s (75).· e nos ·'"e• na; a a., , e~a a,. o u• • . . •,. a.cima.·: dissemos, de ordem ... nil.o ... na.tu- . . . 1 ' d . . 1 ! É 

n"o· va·ssem· os· segun·d'o a· ·1mapem· da·qu·e- · · ' \· ra.l; ma.s .:.sobrenatural; .arites . em· ··si- ,·anc1a ··p~at <la.·. ·as . .mesmas,., e s. •.. 
. .. · · ._) Fel.e .. E•.Jli:rl_ t.o.· -«,i_C. rlst1>. b l t t i f' ·t •· . afnda a.bsolutaménte:-necessarlo •que le.' qu,f ;no,s criou._ (76)' Por. co.nse·gain- ., mesmo 'a so u amen e ' n m1 o·· e m• ha.. ja, ·1ün :Chefe supremo' vtsiver a.'.:to-

te. to.dos os.que se· glor!an1 do nome : ' · . ; · -'·· · c.1·eado:,o Esph·ito .. divino: que,·c·omõ d · · d e di·ri•a ·efiAa.z-en 
de Cristãos, ·. n.~o·. •ó. ·olh.em per"'. o d1'. E com. a,quela ma.is :elevada. comu- dfa o A.ri:gêlico, :"sendo um só e º·' l'nes- os,. que;:coor ene·· . • . • ,.. ~ 

"' g , ~ ~ • 1 ã int rlor e sublimlssima., · de , · t11 ··11ara. a.· consecucã.o· do ·fim propo~-
vino Salvador. como. para um. àltlssl- n ca'j f• o,/ac!ma descrevendo o mo mo' enche e :une --toda·a Igreja~.,;(116) . tô a ·atividade comum;· e este .é·10: Vi.~ 
lnO e ·perfeltíÍlsimo exemplar de to.· (JUe a a.m . ' . . ' . . .- Por consegujnte', .este termo bem ,&·à.rio· ·de·' Cris,t.o 'll!', terra: .•.. l'>ol_s .-.que 
daª as . vir .. tude", mas e,·1·.tan· do ~u1'da- do como. & Cabeca.· • inflúe· ·nos' mem- . entendido lembra-nos . que a Igre•a.·,, ., p 

" v b · c · t , e ·a I- j v'va. da. , ' como· o: dtvino·Re. dentor 'env1ou. o, a-
do•a.me·nto 0 , pecado e pr•t!eando .dili• · ros,. ris o .• ae qu · ... e a;· '· ·., · sociedade pel'tel·ta no seu genero, nã.o · 1 d ~ ·d •qu º ~ 'd ob átural penetra·com a; raclito,:)!:spir to e·verua. e,-·para·s 8 : 
.gentemente .a virtude, pro. curem r. e• ljUa ,v, a a rep '. C . ; ooneta só de' elementos. socia.!'s ·e·. ju- em '.sua.·.c_ve. z,.·g· ·3&). ··.~om.as. ~.e. o· wov.eor. -

d su. a divina ·vir. tude todo· o . o-rpo, .e. a ••'d' 0 Ela " -ult · 1 c·e1 · t 7 .. produzir em. seus costumes a eua.· ou- .i .e s. .., ·,.. .0· mas ex en 8 no·'tnvls!vel Jg1'eJa., assim mand .u 
trina e Vl.da, dª modo ".ue. quand.o. o cada ·un-t· dos· m.embros, .seitundo ·o 111- que . quaisquer outras. sociedade hu- S qu 
S'enh·or aparecegr, sejam .. semelhantes ga.r .que ·ocupa. no Corpo, nutre-o • manas (117) .ãs quais.-.exc,ed., •:. qua.n .. to a. Pedro· e ··aos· -seus. uc_e.ss.ore!,·· e 

1 16 . vendo O tal qual é .Jlústenta-o .. do, mesmo· .. modo. que a.· .:vi- a :gr~a.· supera·.a natureza,. quanto· as i-epreseutando na· terra..-a..,au~~ P4!SBO~, 
a. e e na g ria, . . . •. deira ,sustenta.. e t!lrn& :frutu:er~s. ,as coisas i.mi>rta!s· sé ·a.va.. ntaja.m- âs 'mor- tomassem o governo visivel'ua··>.a.m.-
'{17) · vid d t a. (99) lia. cris,ã. · · · ·· · · · 

/CA·SPA. 
. ~· 

Qúêda· 
.. d.os, ". 

. . 4, .• 

@bello5 

. Apostol:o . r,epete· . ta.ntàs; ·:v~zes, .~u&, 
Cristo, estã ··em .n~il , e. n61i:' em çr.1s to, 

: O qµe'te ·aemónsti:'.a 'tab11;íi>J11 com·.:u.ma.· 
razão-'.mals ·subtl.l:Cristo ,éstá,,·em ·n*s, 
como., -açlnia. 'àemorad.amênte ,~xpuze-. ·. 
mos, :pelo : sim ·Espirito ·,9:,ue _, ele. ·no~ 

. comunica, .e .. pelo qual opera,.em .n6s, . 
de .. _,modo que tudo o <J.'ll"e · o·· Espirlt~ . 
Sarito., op·era:, em '.n~s . de .divtnJ?, d~:,'t> 
dlzer,se. que .. é.:·Cr,isto·,ta.)nbem:.:.que :o 
opera. .(16'.7) · "!3e- algum. não , tem . º· 
.Espirlto- de Cr/st.ó,. diz .o .Apos~olo.' esse, 
.n·ão: ê .. <iele: mas· se c11sto=sesta:·,e1n.. 
vós.,,· o:. espirito · vive' pe.Ja. :justi!!ca-i 
gão» •. (158) · · . . , , 

Desta. ·;ni,Í!ma -conuinicacão. do . Es .. 

·. Doseja. Cristo que c·ada um do seus ' es .a. eren e11 . cepa... ' ; , ta.is .e cajl.ucas, (Ui)· As Comunidades 
memllros· 158 ,ilie assemeihe; mas tte- ·se bem ·con~iderarmos estéi divino· humanas,'ei"sobretudo a>.Socledáde.·ci-
8eJa:igualmente .que se·'·lhe assi;,meine I>rl'nc!pio de vida· e atividade, dado· vil não>sã,o .para.- desl)rezar, nem. para 

· 'pl'rito,'de·· Cristo. s~gue-se, que. ·,1>or 
isso, que ·todos· .. 03 · dons, - virtude"' ·"' 
carís'!na:111 qúe · se - encon,tram . n~ ·. Ca-< 
be1:a de ,m.,;>'do eminente, super,<~. 
bun:·,:l.à.nte e' eficiénte, dela:.·se· derivam 
a. .todos os m·embros, da· Igreja. e neles. 

Virt'lldes teólos,;'i.11; contorine ·:ao . .lugar .. que ooupamc-t\O 
· · · · · · .Corpo mistlco -.de. Crfsto, :dia a:.11a,.sa 

0 por .Cristo,._. enquattto constltue'a.pró- ser tidas ·~m· pouca .conta; ma;s a Iir~-
touo o Corpo da .tgreJa. l,lUe ·suce- 1 f t d tod · d ja. não .·.est~ toda,· em reat,·.d-~e- desta. · ae quan<1o·e1a, 11egum.ao a~ pisadas de pra, on .e e . . os.os; ons_e .. irra,eas- ... ...._. ~ 
~eu ,tundador,. ensina, governa, e 1mo- criadas, · compreenderemos tacllmen- ordem, comó . o homem . todl), .·não · é 
la O , àLvmo sacrltic!O; quanuo abraça. te que nl'l.o· é óutra· eoisá. senão· o· Es.- só o· cj:,ri,o · mortal. · (11.9) .. :ti· ve·rdade · 
05 cou:.elnos evangélico~. e 1·evrouuz· Pir!to .ParácUtô ,t1ue procede do, Ps.1 que os elementos ·jurld!cos, em .que, a. 

dle . e do }J'ilho·e d, modó peculla.r se diz Igreja. ·se elitrilia e de .que se co,mpõe, 
em si mesllla. :a. poore:&a, a oue. u- · · "Esptrito de .··cristo". ou. "Espir!to .do nascem da. divina.· ,.c'«>nstitul~ã.o ,: .. que 
eia 8 a virgiudade 00 .tl.euentor; .quan• Filho" .. (100.) Com este E:!!plrito '.de Cristo lh~·. deu, e ... seryem,_pa.r1,1,. con~e-
do, ·nos .muitos. " varia.cios lnSlitutos gra~a e. de verdade·ornou, o Fllho •de gUlr. o fim ·sobrenat. ura.l•, contudo o que como jóias . a adornam; nos· faz ~ 
em cétto.modo ver·a,.Cris,o, ora. no Deus a. sua alma. logo nodmaiiulado que eleva. .a soc!edade:.crlstã. a, um.' 

· 1 · r gando ás seio da Virgem; este· Esi,irfto .fu!le!- grau ·absoluta.mente, ·supei:lor · a. todà. 
monte contemp a.na.o, ora P .e ·· ta-se em habitar na. alma.. do -Réden• a orden:t; na.tu·ral,, é o· 'Esplrlto do ,Re-
tu,bas, . ora. ~aranao . os . entermos· .e tor, ·como no . seu·· templo: pl'edlleto; dentot,· que; co:mo··.fo'nte.·(l.e todas·· ·as 
terioos 6 convertendo os ·pecadores, este. Espirita, mereceu.no'•lo·Cristó ·na. gra1:as, ·dons' e· carisma:s: ·.,enche per-. 
ora enfim .1azendo bem a,. todos., .Não c d ~ d · 6 • · · p•tua. e intlm·a·.mente ~ ·Igr·ej•· e,··nela·· 

· J · d· 1 · !a em qua.n ru21 . errawan o o pr pr10 ·sa~gue: e, ~ - ~ 
é pois pa.,a. ª m ra.r 1;1e e ' •. .soprando· sobre~ os·.Ap6stolos, .. ·.cem .. ·11-· <\!!era.: _o· o'.!'ga.n!!lp;ió. do:, no.s. so ·corpo to· vive . ne~ta. terra, ,Se Vê· to.ru1>e1n,. · C como l.::risto, expo:;.ta. a ,pcrsegiugoea, nlcouso é. ,Igreja pa.ra. perdoar c,g pe- é. p·or .,certo obra .prima do .• rea.dor, 

,. 1 t · , cadost (101) e ·.i,o ·paeso.que s6.Cristo. >?ias fica.· imensamente. aquem 'tia. ex-
Y.cxasões e 110 .. F meu os, · o recebeu sem med!aa,· (102) .a.os mem- c,,lsa · ·dignidade da.· almai\,'ass!m · ·a 

· ' · · 1 lt d bros . do Ccírp-,·. i;nlstlõO .·d!l.-se:" 6a.. ple•. constitulçllo · s·ec1ai da; ·repunllci· crís-
.~,- ro~. :illotlvo· de 1' en u e. :n1tud'e de ·Cristo e ·e&. na ::medlda, que ti., embora'àpregoe·s. ·aabedorià. do seu 

· l)epó!s CrístO: é C:abega. da, lgrej't, de o quer dar: (10~): ," · · .. •.· .,_. .: . : divlrio• ·Ai:.quit!CtO: ·.~ i,contudo ~de Ol'4 , 

. por"ue avantajando-se na plenitude 6 Depo1a qué· CrhitQ';·toi . .'glotlficatl& dem ,mu1tlsstmo·:1ntei:foi-; qu'ando. se 
~ , · t I d na. Cr.uz é o.seu: EsiHrlto ·,comunica• compara. &os-·!ions.esplrituals de :que. 

perteiçll:o dos <1ons ao1>rena. ura s,. es- do á; ,'Igreja ··em· copioslaslmri. ,et\tslo' .~e. adorna.se 'vive,.s·e ... a,,· fonte divina 
ta ·p1en.1tue1e haure. o. seu. Coro.o •Jni6•. d d · d ·d 1 · d. · - · t.lco •. Com: etelto, :_ notam -muitos l'a.- J>&ra, qu.e ela ·e. ca a. .. um ·. · e,s·· t1eua . on e e es 1manam, ·. · , . . , 
<il'es, as:ilm .. como.nQ .. corpo humano a :membros se pa.rcca.m ca.da.·.vez:;ma.1s, ... · .. ·· · .. , .. ··:··, :, ... ;. . ..... ·~· 
cal)eça. pol!slle ·todos Ql! cl.nco eenti- ao, Salvador.- . · ·_. ·. · , ... · . ·: , A.·~eja.'j1111dlea,e· a Igreja da•:· 
dos,. a.o passo que. o resto- .do· corpo . :t; o F.lspir!to"de -Crlsu,'.:_·que··nos, !u:·, . . . eanélade . -, 
possa~. up,lcamente .o :tacto, a.ssbn to- filhos .adotivos, .de ,-Deus (100: .pa.ra.· . . .. 
ua~'· as .virtudes, dons. e··.carismas, .que que,. ·um :dia "tod.os conte;nplan6o,~a. :Oe ,,quanto_ até áquj .·'leva.mos; ex; 

. hri. .nll, ,aocieda.de.·. cristã, ·respta,ndec~m ta.ce ·. descoberta;- ··a.. élórla. .do:· Senl101·, t,ostos, .. venera.ve1s ·.Irinioe, , . é. ,·ev.i-
<io "modo'. slngular11lijlmo ,na. sua. ç_a.• ·nos .. tra,nsformemos .-ena . sua 'Proprla. dente (jue. estão eni, gr,a.ve erro· os· que 
b~a. Cristo: •·.;,prouve ·que· nele. ha.W• imagem cada. vo.z,<maia 1'ésplán'decen.• . arbitra.riamente, tingem.·· uma. Igreja 
tassll' toda. a. plenitude''; -(1~) ·a. ~le te"·.· (l05). · · . , . · · - · , .~como que éscondlda e.invislvel; e nilo 

···e~.órnam todos os dons que a.comP/1,· · · . Jtttenos ·aqueles· que a.:con:alderam.co-
nnam · a. união hlpostática; porquanto. e) . . Cl'lle· é' .a· alma do C11!1'0 . Mtatice. mo· simples lnatitu1Qlw· humana. :cóm 
nele ha,bita O <Bspirito. santo com:tal .. ·· ' determfnaa"· le!• ,e~,ritos · ·es:tetn!ls; 
p1imituele -<le gra1,as, que _não se 'pode A esto:Esplrito 'de Cristo;, eo:mci a,. ma11. som: comunica~o:de··yida..so'!)te• 
Conceber ·maior. A ,ele 101 dado ·Poder . principio .. lnv·lslvel, 'deve :·atribuir-se natural.;(12t) ·.Ao ·contrario a.ssim :co-

. , · 1 , tambem · a união·· de· i:Odlts ·'-li Partes mo Cristo, Calieça. -e -exemplo ·<ia Jgr~-· 
soore, to.da. a ca_rne; ·· <73 ) ne e ·.'.!& en- do· ·corpi, tanto entr& ··,si · com·o cóm ja, "não· ~ ·todo /·se neto· se ·considera. 
c·erra.m ·ºt~os· 0$ rlqUIS$!mos. tesou- sua cabeça, pois ele ,e!itã. todo· na. Ca• só a · nafüfeza'.,huma:na vlslvel, • .- ou.· .. 
ro:!I · <le sa.b~dorla. .e: cl.ê~c!a". ·. (HOJ.· . .A. beça,· to,do rio .'Cótpo e .. todo em cada ll6 ., nâtureza.d!vina ·~llvisivel. •• , mas 
proprl'a.-'c!encill, ae :vtsã.o. e n!'le ta.;- '!e.une um do!!, :mémb~ósr a~s:.-ttu~is,. ·eonto1•0 é llm .. ·.d. e. ambas ·-e.·. e. rri .. àmb.as ·as.natµ-,;upera, ··ao~cl1,1,tainent& · em col)lp.·e • a · uas ft1n~õiis ., <li eres e se · i,ã.o ·e,él·àreza.: a clêncl11,, correspoud~n- me . S·: s · ~ . ·~· · ev ·~ · "' rezaà .•. ;, ~ss!m <> 'seu .Córpo l'.itlst1c·o":' · 
te . rle·, todoa os. bemaventurad9s. En- gundo. à .ma.ief ·.OU. ··nieno:;· sàude esi,i~ (l-21)' pois qne, ó. Verbo de Deus assu-

. d d 1·itual de q11e goza:m; é!'ltê. ·prêsehte 'miu -a,,·natureza.'·huinana passivei, pa-
tim~: ele .. tao cheio 8 graça e. 6 ver_- e ·a~slste·· de··· dlver,s~ ,.modos. :l!l ele -ra·'que; üma. 'l!ez fundada e consagra.~ 
.dàde; que todos nós receb.emos .da sua. que .com o habito· .da vida, .celesto'-'em, da1.iom seu,:sangut a sociedade vlslvel 
'i11,e:táurivel plenitude,, (Sl) · · todas· as· ))artes :do:,Corpo (; o .prin- ."o h'ómem tosse,,reconduzido pelo go-

Estas pala.vras .elo dlse!pulo, a quem 
Jeslls, amava.' com ·singular. ca1·1uacle, 
1evam-no11 · a. e.i.:pôr .a. .. ultima.'. ra.záo 
que de' ·modo .Pa.t·tlcular .demonstra 
ser Cristo. ;:;e'Jíhot· .nosso .Cabeça do seu 
Corpo mlsti<:o. · :b1 . e . que assim. com:o 
da ea.beçs. .pa,1·tem. ·o$ ·ue1·vos, que d1~ 
tLlndindo-s.e ·por todos-os memoro.s ·ao 
corpo, lhes . éomuni~.m sensibilld'!,de 
e movimento,, assim: tambem o. divino 
::;a,lva.doi: iniunde · na ,su~ · igreja for-. 
ga. e vigor, com que . os fie\s co~h~
c~m m11,ia .. ··cla1·a.mente o. mais .a."111da• 
mente· s.p·eteée1n, as stoisâs· de· .D.eus. 
l>ete provem ao Corpo da. ll!;reJa. to
da. a luz· que, ·Uumina divmameute. os 
f.iéis, e toda a: graça com .que se ta
zem santos como·.êle ê ~anto. 

numlnando 

cipto de.·toda. a a~ão· vitàL ·e verdad1:i- ,•erno vlsi,el:ás realidades favisiveis'?; 
ramente salutar, . *.'· ele : que ·embora.· (122) . . · · .. · 
.1·eslda. e- opere ·0 divlna.mente ·em todo11 .·.- );>or' ls'so lamenta.mos· tamberh. e .re,:
os- membros;. CQntudo. tam)lem a&"é· nosl 1hovamos· o erro 'funesto. dos que sõ-
in!eri.or~s· por meio .-dós. ·sup>e1'!óres; nha.m· uma Igre~a:fantastica, uma _so-· 
ele: enfim r que cadà · diii. prod,\l:f ·na dedado ,tormada o: alimentada .p_el& 
Igreja "com -sua· ·gra\:a.. nov·o_s incre- ~a.rida.de, á, •qual, com certo des!'lrezo,, 
mento~, .mas não :habita;, com: a.·,·gra.• _ ópõem :outra: que cha.1nam juridica. ·• 
ça. · eantificanté ·nos · me?>)oros · total- · El}ganam-se' grà,ndemente·,os: qu:e· ln
mente cortados· do··, Corpo. Esta. pre• tro.duz~m. tal dlstinç!í.o: poill:não ,êem 

·sença. e aç·ão. do· ·Espirito de. Jesus· ,que o.'.divinó Redentor ·pela ,m~sma. 
0rlst0 · expri~iuaa. · &Ucinta' e · eners·l- razão que "ordenou. que a sociedade 
oamente nossio·· sapientlas!mo.· Precte- .t,umaná. por ele, fun.da.4 fosse perfei-
cessor ·<ie. ·imortal mem'õria.· Leão XIII , ta ,.no' .~eu ·gênero .e dotada. de· to<Jos 
na: Enciclica Di.vhanm ill'lld por·. estas o:, erement08 . ·Juridicos' ·e :sociais, . a 
pa,lavras:. "Bas.te · 11,f!1•mar ·que ·sendo· ·· ea'ber, pa.ra:.perpetuar·na ·terrà·a"Qbra. 
Cristo·: Ca.beta· ,da' Igreja.;. o, Espírito ,.:i,Juti!er,a. da.: Redenc!í.o.,(123) por-- es-
Sa.nto é a. sua alma". (10-6) · aa .. mesma. .ra.zão· e para. conseguk o 
· se porem consltleramoii ·aquela :ror~ :in~sfllO .f.)m quhs" que ·fosse enriquecld& 

ç·a .. e energia vital;. com .que· o· dbri-110 .ri:e·<dons·e ·graças celestes pe1o·Es1>1-
I<'undador.· sustenta.. toda'. a. íamil~l!- ·. '1·lto. '·,. Pàra;clltlco; O· . Eterno Pai 
cristã., não· jâ. em Si ,mesn1a, mas JlOB ·q1.1Jz ,que· ··ela.·' fosse "o. reíno. do S~U 

A '.istes vínculos jurldieos, que'.. jt aper.felcQam,. à Igreja. vem a, ser cotllo 
pol" si -e::i.:cedem· g:i:andéml!nte,.·,os ;de o .. complemento e plenitu_de:· dó :ReJ 
qualquer · outra. ·. sociedade·· humana, ·de.ntor;.:e· Cristo çQmo que 'se. çompl~· 
:mesmo supr9rha, jupta,s·e. nec(issat·i'!,·. ta. .;na.· Jgr-éja •. (159) J:-<est;i,s .,pa.lit'\'r!'-s· 

' mentét ·o'µtra. ca.ú&'!' 'dé únit.o··naquela3 açenamos a razãô. porque, 'segunao · ll> 
três , virtudes, ·quo · ·nos 1.1,nem estrel-. doutrina . de S • .Agostinho,. já çreve,: 
Hssimamente ccim J:?ei;,s: a···tê, .. 11,.,"esJ;Je• mente Jndlcada., a.Càbe.ca. .mtstica, .. que. 
1·a.n~a· e a: ca;rfrJa.de cr_1stã.. .. · ·; · · . é·. Cr.istQ e a .. Igreja :que. ,é 'na , te.rra. · 

"Um $6 ·,senhor,· um.a.~-s~ fé",·'<lomo domo. ·ou.tro Cristo' e· fll,z as; ,suas· ve .. 
diz o :·Apóstolo:.· (139) a,qµel.a ,·fóic'pm. - l!es; co.nstltuem·. um 1!J6 .J1cimem ., novo, 

.que aderimos'· a. um só Qeus;·e aquete . em qu'llll. se·, juntam' o .~éu ·.e· .i- ·.·terra.. 
q).le_ .ele. 'ma,d!)U;. ,J:~sus:: Crlsto.:·.<r~o) .... para. :/p(lrJi.etuar a.· obra,. sa.lvi!ica:. da. 
Qujl.o· intlm~ente: por 0·me!o '. desta;r,fê· Cl"Ílz:· el!te 'homem· no·vo '.ê c-e!rl.stt> ,Ca,-, · 
nos·unampii a:·Deus;'enslnam-l'lo·as:pa- 'lleça.. e .corpo,_ o Cristo ·.total,.-· ,., 

.lavus'do djs<llpµlo amado~ "Que~·.ct)n• 
fes!iar tJUe Jesus ·ê .Filho· de .Deus, , Habitiltllo ,d;, J!lllpWt«dianto 
·neus·perman!lce nele· e·de'·em·.De:us". , . .. . ... _, ··,!, · .. , : .. ,. 

(1U)<Nem· 6. ·menor a:-·uolã.o,· que:·11or . , c·artamente nli.o.desconhecemóa quã~· 
ela" se' estibelMe .· entre ;n6st.o, co1n,:-a. ;;llifiéil de entender, e de: explicar "ê e:H. 
divina· Ca;beça;; potsiquo,.todos-::0s .flêis ta.'.doutrlna.. da, nossa. uni!í.o.j,.,m. ·ocdí., 
que ·."temos"'o ·mesmo, eSpir!tbide,,,tê", • ·vino: ltedelitor,. e ·. cspeclaln\ente · .. d.., 
,(142) ·.;somoil,ltuminuos,,pela'-,~esma. · 1,a.bHà1:ll.o do Espirito Sa.nto,'na.s·almas, . 
luz '.de Cristo,· .sustentados. pelo 0 :m~,s- · -pelos_, v.eus 'do ··mtsterfo· .que'1,1,. i:éc.ataín. 
mo .. :manjar· ·de •·:Cristo, ·· e ·;·go'll'effiados. 8 .tornam, obscura . â . .fnvestigacã.o <1a: · 
pela .mesma: autoridade· -e, ·-ma.g. !!lter'i'o · , f .. ·, · t· 11 , · ,. · · · · ua··s · sa 
de ·Criªto. ·l!i-..,Me ,· etri' tod. os··. tloresce o: raca. · ,n e . gencta . ,.uma.n_a:, •"' ·· • . •. · 

~ v ·bem9s· .. ·ta.mbem ·que. da' mve11t1ga,;;ãc, 
:me11:mo·';esplrffo :de' fê,:tódoá vivemos hem feita.· e persisten:te· e :do- confllto 
.t:a!nbein· a ·mesma vida··."zia·,.f6.,do:·Fi• .9 .·concurso das .varias oplnHl'es;:,tl" 
l!Ío de Deus·'que · nos ''amou' e.' -se·· en- a 1nvestigacilo for oriéntada. pelo am.o~. 
j:reiro11· a 'si_ mesmo ·por·;nõs.'';'.,(14.8):· e· da. ve;rdade :·e: pela devida., submissão: 

.Criato 1101111a Cll.bec.a. recebi.do ·em·,:nõs . á,., lgreja,. prota.Jll, .fal~cas . . e ·s.e acen .. 
pet11.;·fê··v!Va\e,·habitando, .. .em,.n~ssos· d - l · 0 que mesmo neste· 
Cora.·. ""e·s,_.(1'"4).+comoi'.ê';autor. · da .. no .. s- em.-·., uzes · om. • · .. . · .. ~,, gênero. de · clenclas · sagra.das 'Jl~ 
sa ,fé,· sera.,,ta.tnbetn ·o seu.·.,C~nsuma.• p1>de:.obter :.verdadeiro :Pi:ogre~so,;J;>:o_r 
doi•/ .(Hõ); . : · :- ·, · ·. ·· · · · ,. :- .·· : · ;sso . não censuramos: os. que ,-PQl'. él,i-: 

· :se;1n•sta,,,.v1da.,, pela• f6:-a.dertll!08 i a,· v;,r,sos caminhos. se esfo:rça.1n.por 'atln .. · 
Deus ,qual· f-onte,,4a..'verdadê,::pela•.vh·- gtr· -e ·'quanto,. possível· 'declarar: este 

- tude 'dit-·'espetiança. cri'stã,·:deseja.mo- tlio sublime: mlsterlo .<Ja.'nossa.. !(tJ..irü.,, 
, _lo,'.qu-al.fontesda,bema.ventutanca, ,"es• . ra.vel :'unlllo. · com Cristo. Uma. . c<>is& 

perando-' a· .bem-aventurada· espera.n-. · · d · ·, t d t · · · t 
~. a e .. ·o. a.dvento,·-c111..' ... lot!a. a0:,, .... a. n:d. e .por.em· evem o os er P.Or .. c11r ive 
~ D ... .1nci!scut1ve1; se, nilo . querem desviar-se· 
Deus••. '(H6) · Por · cat1s.,a·. daquele·, 00• ·da.'ver.dadeira., doutrina.· e :do. :reto. miL-. 
1pum, desejo · dó' reino .d.os ··:céus ;:pelo gist~rto .'da. ~greja_: r~jeltar, fog.a. a,:.e~.,. 
·qud ·renunciamo~· a. ·.,ter, ·p;a,tria·,.;per·· plicagãQ. desta. .mlstlea.·,união l'lUe pre-
damos a celest~;· ·< 141) ',11:,&nelamos ,a, tenda, elevar· os, fiéis .'t;i,nto· aêima ·da,I 
m,.nente . aqui · na.· :terra; mas.·':deinan• . oi-4em, ér-ia4a, .. -qu·e ·• c1,i·egu:et)f :a·: ín.ya:""i 
gloria·· etei'na.,/não duvrilou· ··d.lzer.,,fo. .dfr ·a. divina, a,' ponto .d.e se 1hes·:àtri-! 
Apostoio das gentei: ·"Um·. C,;>rPo. s6 bitir- eµl sentiilo proprlo ·u.m.-·.e6;.-.:ci:uei 
· é ·um:· só Eip1rito, como.,l,·.·uma: «,: 811·' .seja;· dos ,a.tributos de· Deus. ltétenham. 
P~r.an~a. .da ,vo<la.<::ãó com .. qu~;·;fo5us tá.inbeni tirmem'eilte .. aquele '.,o1itro 
cliam~dos": (148)· mais ca.inda;'c·C;1sto principio· éertllisimo, ·que nestas· .ma., 
1·eslde ern ·116s oomo osperani:a.;da.· li\"lo- tei•ia.s :é .. comum á SSma; .T;.!ndade,t,n-: 
\·i~. :(149) .. ·,.. . · · _.,._ · ·. do ·o que se refere .e enqua.nto"se.·t·e .. 
, MM se !ll!l.ivincul~s da._fé e .:.da. .es- . fer8 ... a,.·Deús como, a. suprema, caus~ 
t>ettnça, quo··nos ·Unem· ctim· o··Reden- efü;lente. ·.· .. . . . . · . .· 
to1·., divino. no . seu Co1-po' mlstlco, . 
sào ·. Jói\J:es . e '.,importantes,. 11ã.o ·.s,ão · Note<se,tambem · que .se .,t1·Ma ,de. u~ 
menos. importantes o· efiç;azeiV.ós la- misterfo recondito/que neste t~í·restre' 
ços · da.e caridà.de. se : .dtê·. 11a.tural• exílio .nünca sé: !lOderâ·.completa.ru:en., 
Ílleíite , naila. · há · mais . excqlenti> te :<i,esVieÍ'ldar OU' CÓ!Jlp.reender. nem e:s:'-
"do que ,o .-.amor, .fonte-'·,dà' verd!>-1:leí.ra '.plicar em linguagem· humana" .. ,Dlz~n't$ 
amizade;. que·· dizer . âaquele amor:,So• que. as :.Pessoas divinas habltariP'nlL 
bera.no, que, ·o prol)rio .. Deus infl\tide orlatura .. intellgente' e11quanto P.rese·n-1 
na.s-, nossas ;,almas? · "Deus·;é. ·oar_ldade, tes .. nela de. modo. -impi\rscrutav~l, ,•de-r 
e quem. permanece·.na,, carl4ade; .. per- ta eAo atingidas· por via,' ·de· conheéij 
:man_·ece e. 1,1 ,Deus e Deus_nele!•; · (150~ 1:nento. ~ .à.mor,· {160) :<le .modo potem 
A 'd d éJt' fo ·de um · 1e1 a.bscilutan1i!nte · Intimo e singular, que, 

can ª e, como •t> - . rea · .a··· tránscendé .a' n,i.tureza humat:1a, . l'ara. 
estabelecida. ·,tl.or Deus; .fa,; :c.om,.que formarmos dist·o um• lde1·a .ao.·menos 
ele;·desça. a morar~ nai ..almas 'que . o. -
a·mam, dando-lli.lis a.mor; por amor;_ se- . aproximativa,: nã:o devemos descui-à~ 
g,un·do ·.a,quela.·.· sê)lten~a: .·us&. a,lgue,n o·· êam.inho ·e metodo .. que ,o Concílio, 
·me .. a.ma:. tambem meu.-pa.}, o ·ama.rt.,, e Vaticano .. (161)· tanto re!)ome.nda .n.e·s;,. 
viremos· a ete··-e· esta.beleceremo·s .. nele tas ma.terias, para.obter· luz ·com .<JUI!! 

tecostes •. Com efeito, depois de ter so- independentes, mas estão /Sujeitos.- :a. i'luini·n' a· t.oda a. s · :lg·i·eja.: 
lenemente Investido ·no, seu ofieio autoridade do Romano Pontlfice,. :de Cristo . . . · ua , < 

· efeitos criados'.q'Ue ·.produz; entãoive- Filho rt-iúlto: amado":· .(124) ·mas ·real-
1·emos que co,:is!ste nos dons ce~estes m·ente um ·reino· emcque· todos,os:fiels 
que nos_s-~ Redentor j~n~a.~ente com '1>1·esti1.Bem homena.g-em ·. ple-n11, de; en
.seu Esp1rlto ·dá, é. l~reJI!- e . ..Juntam,en-. tendlmento e de:.yontadé;· (125) _e ·com 
te com o mesmo E.sp!rlto · .opera., co-· humildade :e obeilii!ncia ·· se ,contorm,,:s

a nossa. :rrioral'!a.''.· ,, (15!) P.ortanto:· a ,si.·. possa ViÍ!!lumb,a.r' . alguma·" .c.oiliS,' 
éartaa:de une-~i·011 com 1 Cristo .ffil!,ISi,U• doi!t,· divinos arca.nos,. isto é, á.: comi,a::,, 
timanie~te .<iu&:·qual_q~er .. ou~a.: :v.ir.tu-. 1·:tcão · dos mist~rios entre ~! e, com .o 

a.quele Que j8. antes tinha designado quem recebernm lmediatamen.te o po·· pr~.v!"-o .um 2,em n~mero (!e. J?ª8~ús 
para seu 'Vigário; sul:iiu ao cê.u; e, der oi·dinárlo <le jurisdição que pQs- . da. sagrada. l::scritu1a · ~ .dos l:la.nto& 
sel'ltado.' A. direita. do· 'Padre, cqutl!'·ma-· ·: ·ºs1Yell'l;· Dev<!m .. pois 'l!'êt'-'ven-emat5s,..·pé'jo: .· · P-ltdres,::-..,iA--pe,µa, ... nu~.a. ... ni~g.ue.m.,. ~:: 
nlfestar. e promulgar a, sua Espôsa. Apóstolo por instituti~ão divina; (64) viu.; ,foi. ·o li'1lho Unlgenito, qu.,, e~ta, 
com a· de<3c!da. vis!vel do Esplrito San- povo cristão, como sucessores dos no ·seto do Padr~, que no,lo. .deu .ª co-
to,. 0 0111 o ruido do vento lmpatuoso a eles. como sagrados com a unção n11ecer". (82) Vmdo da pa.rte de Deus 
~· com as.·llnguas de fogo. (41) Como <lo Esplrito Santo, multo melhor· que· como. mesti·e. (83) para: dar. testemu-
ele prõprlo ·a.o principio do se~ publ!· âs a.utoridailes deste mundo-, ·a.lnda:ás nho a. verdade ·~84) iluminou con1 tan-
co minlstêr\o tinha sido manifestado altissiinas, se poile a.plicar a.<ruela sen- ta. lu.a a. .prim;t1v,a. lgrej.a. dos Ap~st?:. 
pelo Eterno Padre. por melo . do Es- tenca· "Não toqueis nos meus Cris- los, que· .0°. Prmc1pe .diles exclamava. 
pirito Santo que em figura de pomba tos':, .(65) . "Senhor, pára quem,lremos?'.·Vss·tei:1-
desceu. e.,poisou sobre ele, (42) assim É por isso imensa. a no~sa dor. quân- d~a. pa;lavras .·.de v11a ... eter!"-a, •. (8D) 
igualmente quando os ·Apóstolos es, uo somos Informados de .que não· pou- Assistiu, ·dO céu, aos ~:va.ngellstas, que, 
tavarn para. começar o sagrado oficio cos de Nossos Irmãos no Episcopado, .. como membros ·.de Cristo,· escreveram 
de-pregar, mandou Cristo Senhor nosso por isso qu.-, de todo o coraçil.o se· fi• · o que ele,. como Cabeça, ··lhes ·ditou e 
do céu o MU Esplrlto que. toca.ndo•os zeram modelo do seu rebanho· (66) eni;inou;.. l86) E, hoje.ª .nós.· que l'\lOl'a-
com l!nguas de fogo, mostrou, como e defendem estrenua e f!elme·nte .. co- :uios .neste' ter.restre exilio é autor-· <:ta 
<Jom O dedo de Deus, a. ,misslio sobre- mo devem, "o depósito da fé" a .eles f&, ·como ,na.· pâ.tria. 6 o };eu :éonsu1!1a· 
natural e o sobrenatural munus da confiado; (67) porque zelam o eum- dor; :(81) .:é ele' que infunde nos J1êis 
Igreja. pdmento de leis santlssima.s hnpres- · a ·luz :da.···fé; .ele que aos .:Pa.stores e 

sas pela mão de Deus nos coracões dos · Doutores e sobre todos. ao·· s~u Vigá.-
Crillto ~· a C:alleca do Corpo homens, e a exemplo do supremo Pa.s- r!C> · na - teri·a enriquece .. divinamente 

tor defendem o próprio· reba.nho ·cón- com os dotts ·sobrenatuTais !=!e ciênci-a, 
Em segundo pro~-se que este Cor- ti-a a t·apac!ila.de dos lobos, não só· l!!e enten<l,imento· e sabedot·ia, para .que 

,,., mtstico, qné é a Igreja, é feal- veem eles próprios perseguidos e"'v.e- conservem'fi~lrrie~te. q·tesoui·_o·da. .fê;· 
menté Corpo de Cristo, porque E1e xa.dos, mas - o que para eles 6 bem ,o·,defcndam co1•a.3osall'l:ente, pteçlosa _e. 
deve ser considera.do de fato como mais cruel e penoso - veem ·trata- · d11i~ntemente o. eitpllquem e valon-
eua. ·cabeta. uEle é, di'!' .sno·Paulb, a das Igualmente as suas, ovelhas, ,·os zem;. ele.-é· ·entim ·o qu., !nvisivel p1'e-
Ca.'1>eça do Cori,o da.. Igreja.". (4S) Ele próp1·las virgens consagra.das a. Deus: sldt> _.e dirige os Concllios · da !gre-
'6 s..Ca.be!la, da qual todõ·O corpo·eon- colaboradores do seu apostolado, e:'as. ja .. (88), 
ven!entemente. organizado e coorile- Estas lnfostiças consideramo-las :·Nós 
na.do recebe crescimento e desenvolvi- como feitas a NóR mesrrio e repetimos-
;nento na sua. edificação. (H) a. eloquente frase de nosso pr"deciis-
. ·Bem· eabeis, Venera.veis Irmãos, -com sor de imortal memória, Gregõrlo 
(!Ue eloquência. e esplendor trataram lllagno: A nossa honi-a ·é a honra· da 
este assunto os Doutores ,escolâstieos Igreja universal, a nossa honra. ·é· a 
., · l)rine!palmente· o Doutor. Angêlleo; 2,utoridade intacta àe nossos Írmã.os; 
e não tgnora.ls a doutrina· dos San- e entã.o verdadeiramente somos hi,n-
tos Padres; os quais' por sua. parte i-ado, <1uando a nenhum,deles· se. nega. 
não faziam senão expõr e comentar as a honra que lhe é devida.,· (68) 
'ISentenças das Sagra.das Pá.ginas. 

a) ·Por motivo de Excelênclli 

Queremos contudo para comum utl• 
'.!idade· tocar aquf ' brevemente este 
'Ponto, E primeiroc.·é evidente que o 
Filho de Deus e da· Virgem ssma. 
deve ehamar-se Cabeca da. .Igreja por 
:motivo, de s!ngularlssima. excelência. 
:A .Ca,beca estâ, colocada. no alto. Ora 
quem· to! colocado· mais· alto do qne 
'Cristo-Deus, o qual; como Verbo do 
Eterno Padre; devo. ser eonslderado 
'"primogi!nito de todà. a cria.cão"? (45) 
Quem elevado a maior altura. do que 
-cr1stó0 homem, . o ·qual . t1ato · da Vir
gem Imaculada, ê veNladelramente 

... ,,por natureza Filho de Deus, e yor 
sua. l)rodlglosa · e gloriosa TUsurrel
,;;ão com que triunfou da morte, é "o 

· 'P"rimogênito .dos mortos".? (4.6) Quem 
.finalmente- colocado em: maior altura 
do· que· aquele qúe de modo admlr:tvel. 
qual "unlco ·medianeiro entre Deus e 

·-os ·homens", (47) ajunta a ter·ra ,com 
~. cêu; que exaltado. na Cruz, . como 
num. trono de mlsericôrdla., atraiu tu
do a si; (48) e que, filho do homem 
eleittt entre · milhões, é ama!io . nor 
Deus mais do que tod~s os homens, 
·todos os a.njos e todas as c1·iatu

.• ras? (49) 

'&) Por motivo de· Gortlrno 

E porque Cristo ocul)a,; lugar tão su
'blime, com razão é Ele s6 a reger e 
governar ·a Igre:la: nova razão para. 
se assem!Ihar á. ca.begà. . . . 

Como a cabella, pa.1•a o: dizer· ,eo!ri · 
11aja.vras · de S. Ambrosio, li · "a. cidade• 

;!''rtlJ"ÜillP5!till}, !, ~ ~Ot?;~ 

e) Por moth·o de mutua necesaldade 

Toda.vi,i, n;,o se julgue, que Cristo, 
Cabeça da Igreja, por .est~r· co,Ioca!l,o· 
tão alto, dlspen,sa . a. co~pera.ção :.do 
Corpo; pois que deve afirmar-se do 
Corpo místico o que Paulo afirtna. do 
corpo humano: "Não pode:a cabeca dl•. 
zer aos pés: não preciso do võs". 
(69) É ma.Is. q,ue eviàente que os·cfiéis 
precisam· do auxili~ to· diviúo Red~
_tor pois que Ele disse: ·"Sem· mlm'na.
da podeis fazer" (70) e se~tindo .o 
Apóstolo. todo o aumento deste .. Cor
po mistico na si:ta fá.br!ca. vem~llie'.-de· 
Cristo sua. Cabeça. (71} Cóntudo .. é 
igu~ente verdade,· por mais ··aéli:ni·· 
ravel <iue pareça, que Cristo ·tambem. 
Precisa dos seus membros. E '.isto ;~m 
primeiro lugar. p<>rque a pessoa· d& 
,Jesus Crl:oto ê representada.· pelo Su
mo fontifice, e este, para· '!ão fiêàr 
esmàgado sob " peso do mmws,·pa;,;-· 
foral, precisa ilc;, ci>nf!a1· a.. outros·:par-· · 
te não pequena da. suá .sollc.itud.e, "!·, 
todos os dia.s deve ser ajUd!l,ilO 'pêlas 
orações de toda a lgre:Ja, Al'em. disso 
nosso Salvador. em quanto, 't'ego·. 1>01· 
si mesmo ile modo lnvls!vel . a Igreja, 
quer ser ajudado pelos mémbros·'des• 
te Corpo mie-tico rra realizae!í.o da. obra 
·da Redenr,ão: ,rrão por indlgl!ncla: o~ 
fraqueza da. sua parte, . mas· a.o. contrâ• 
rio porque Ele assim .. o . dispõe para 
maior honra da · sua Esposa. tnteme
rata.. Com ·efeito, morrendo na·. Cruz 
<'leu li sua Cgreja, sem nenhuma., co
operação dela. n hpensn tesouro. da 
UedenQào; ao tratar-sé porem de dls• 

· t-rlbuir êsfo'!tes'ouro;· · il!I,~·' s6 ·, fà..z ~ 1:>:u,.:· 
ticlpante a ,ma lncentamlnada. '.f!l8:r,o
~ ~esta. ipr~ ~ :sU,H(iça,!;io,. ,.tnllJ! 

· Santificando 

Criato ~ autor: e ·.opera.dor .de san- · 
tidade, .Já ciue .. 11enhum·. ato· ilaluta.r, 
:pod11 · haver· que dele não· derive .como 
de· .:fonte soberana: "Sem mim, diz ele, 
nada. podeis fazer". (89) Se nos sen-

. timos . movidos .. a.--:,dor- e ,contrição dos 
pecâdos ·conietidos, ·se.- <:°:>m tem.or. e 
espe1·anQa filial nos .convertemos ·a. 
n·eus,' é sernpl'e a·s11a g1·aça ·que· nos 
move.--A ··s·raça e a. g·lõria brotam da 
sua. !nexaur!vel . plenitude. So.bretudo 
aos membros mais eminentes de ·seu 

. Cór»ó: mistico enriquece o. Salva.a·or· 
coritinü:i.mente ·com· os',dons de conse
lho,'., fovtaleza, temor, piedade, para 
que todo o'Corpo crescà cada dia. mais 
em sa_ntlôade e , p~rfei~ão. E· qua:ndo 
corri rito externo , se ..:ininistrà.m> os 
l'!a.trameptos.da lgfe:la, .é.ele que·ope
r.}· o efeito deles · nas almas .. (9P) .. J!I 
ele .ta.:m.I?em q11e, nutrl~,ã.o ·os. !\~is, com 
a. própria 'ca:rne·, e· sangue, serena.· os 

· movimentos desordena.dos. . das J>tti •· 
xqes;, ·~ ele que aumenta.'as .. gracas e 
prepa,ra,. a. futura.' glória das· almas .e 
dos 1corpos/ Todos estes" tesouros ·da 

· divina b.ondàde-.i·eparte ele, ·a.os. mem
br!l.s .do seu .. Corpo mistico.,não _só.en
quanto ·.os· obt.em . do . Eterno . Pad1•e, 

··--como_ v1thn;i..·'euca.ristica.·na ·Uri·a~e 
· como :vitilll.a: g!or.iflçada, no. céu- mos
trando· as·: suas ·chagas· e ··:Presentàn
do as· suaà. s:nplicas, mas .. ta:mbein po1•-

. que --.~se·gundô ·a·· medida do ;dom: .de 
· Cristo" ($1) -,1:;oolhe, ilet,irmína.,, dis
ti•!bue a ,cada .. nm . as ·sua_.s· gi:acas. 
Do.nde Sill segue que : do Divino Re
dentor, como.' de fonte: manancial, . "to
do o corpo ·bem,.organlzado · e unido. 
rec.ebe por todas. as .artlcu~aaões,.· se
gµndo. a, medida de caila. membro; o 
influ:a:o•e·: entrgia~que\o ,fa-.i · crescer 

· e '.aperfeigoar · na. eaI1dade". (92)· 

Crlato <6 o ·"Su~tentÔ.d11r" d11 'Co:t»o_ 
. . . . 

O que:,. até aquL levamos. expost1>, 
V~neravê!s· · Tr.mãos, ,exrillcando:,.reeu-
1'nld'amente o. modo ·Cristo ,Senhor tiél'I•. 
§51 ·.~-,w,.a: wi.:oliu.a..:~Ylwi,'.ulllJlltudt 

... .mo.~da.cfor-: da d uz . s<1br:emitural ,:e:rcau•0~"'"·sem"''ifqü·e1e '°(j'üe'"ífor~,wáir'."ié·' féífr-ôb·e~ 
· ~a. eficiente. ffll,. sa,nt1qa.de. E. é.·,p,.~r diente: a.té. ã.. morte" •. (128), Portanto 

1ss.C! qu~ a Igi.:eja.' ,não/m,nos. <1.U<!. to- nenhuma: o:pós!~ão· _ou co·ntràidiçã(! po-
dos os santos, . membro!! seus,· i,od,e 'do haver ·entre ·a missão invisível. do 

·fazer. sua. .aquelà:.;grande· seri'teriça, ·. dó Esp,!rlfo ··Sant'o e o·,m.tinu~ ·jurldlco· dos 
Apostolo: -"Vi\'o; .. 3á. ·,níl.o ·eu;· mas vwe <Pa:store:s e-.Doutores .recebidc> de Ci·is-. 
Cristo ·em mim". (107) .-to;·,polii ·,que .as duas". colsas;-cbmo em 

. ' . . t. nós.·o:,c.~riio·e a.'alma,, .. inu,t1;1ame,ita' se 
Cri&to é _.,:_"Salvaclbr'' «o, . .Corpo· <·om1>letam'· . ., _ ap,erfelcoa.m .'e · provem· 

. , , , • · ;güa.ln-iente,:.10 unico Salvàdol." .n:osso, 
· O que tem·o:s ·dito:··:na. i"Cabeta. mis- q ue:cnlto :SO' disse ao· émitlr o .sopro· di-

tica·".· (108Fficaria.. ineom_pletd;· u nâ.? · YÍnó:'-"Recebei o .Esp!ril:o Sarito", (l,27) 
toI:assemos ào . · menos·· : . bl'evemen:te · mas· em·,vo2 ·altà.. e··,clira acréscehtou: 

· ai}ueloutra. · scn te·n~a. ,, do, mesfuo,-,: Após- ·."cromo :o pa:fimil'·'envlou,· a ·mim.' assim 
tolo: "Cristo .. ê a . Cabeça. d.a.:• Igreja.; ,,u :vos enviou a,. vós", :(128)''e tambem: 
ele.é o.Salvàdor·dó seu Corpo•. (109) "Quem:nos·oúve a mim óu'iie". E se:'ás 
Nestae ·palavras· temos a ultiri'ta·' i-a:zi!.o '.vezei! n·a:- Igreja/ se -vê algo;em· qué se 
pela. . qual a.. Ig1·ejà ·é dita . .Corpo· ele 'ma.ttif~sti. ,.,: fl·a.quezã humàna;· isso 
Cristo: •:Cristo.· é ,,.o- Salvador 'divino nr.ô:,aeve ·atribulr~se· á .sua.·, constitui--
dest-e ··corpo. Com. razão íoi .P~fo$. Sa- cio·_ju.ridléá,1 miis .. 'aq11ela· la.nrentaYel 
maritanos ·' ·procla.i:na.do · ·"Salva.dor. ··do inélirtâ(ião ·do/homém pal'a.··o mal,: que 
mttndo".; (110) · .. antes ,deve sem. dulilna seu 'divino, :i;,undador·'âs vezes ·perinit.e 
alguma., dizer.-se · "Salva.dor' !le·· todos", ·,até' nos·. ·mem·bros: mais· altos·'do '.seu 
embora. CAm S. Pá1Jl0, .lia.la.mos . ·de . Cotpó· mlstlco .'pàra. · provar a/virtude 
acrescerita1·: "sobretudo. · dos ····fiéis". . .<!i,,s,ovel·!i,;i:s e' i:fos·Pa.stores e i,ara-' qtte • 
(LÚ) De- fato com seii.,sanguà'; .ina!s · em todos·~eresca:m,, os, mêritos'. da .. fé 
que. todos O&'j outros; .cómprou, ele'. os . ci-:stã.. '· Cristo;;. córifo acima. d!ssemo~, 
seus menibros\que constituem a;Igreja. hão ·qúiz ·exclúlr _dà. suá.· Igreja os: pe-
(lU) '.l'endo porem. já eitposto>.-d-esen- cadores; .pertanto·se 'Algv.ns ·de seus, 
volvida.mente este· ponto quando- ,aél- .ruenibrós·· éstã:o espiritualmente ·enfer-
ma. tratamos· da.: 11:-reja," nas·~ida ·da: riios,: não ê .iss.cí: razão ·para. ·diminuir-· 
Cruz/. de . Cristo · !lwninadot·, · ·sá.nti!l- niós :·nósso amor para com' ,ela, mas 
cador · e sustenta.dõl' ',do· seu Corpo ·?n·ls'- ·antes, pu'a. ·aúmentarmos it nossa: com-
t!co, não' há. pçrque ',4.e1norarmo-11,<>s paixilo riàra.·.,com;, os· lleus ·.membros. , 
em maiores. explana.cões; me.ditemo-lo '· Sem.-,mancha alguina;. brilha'· a.. san-. 

. a.nte.s ·com hu. ~llldade '.é ãte,n1,·ã·o ~z .. - ta, Madre·.Igreja/ nos ,sacràmentos'cbm 
· do ,imortals,.gracas.,a.,, Deus •. · · • · · q\le,.gera,.e, sústenta,_ os,:tilh~.s; ·,na.,cf.é 

O· que. no.sso .divino Salva.do·r . co ê-· que/sempre·· oônservoú e.··conserva.··. !n
cou outrora pendente'. daii'-Cruz, · ;nã.o - eón fanithâda; 'lias, léis. san tissimas· que 
cessa: de o :perfa~er ·. éontiniíamel).te ":a.-·todos,Jmpõe, n.01<.-consêllíós··evahge
na c.elesb, bemaventurança:'·.".A.:r nosi;a· licos <riIE!. dA.;. nos· dons· e ··.graçàs··-ce-· 
Cabega,··dlz S, Agostinho,, ora:.,,por. ,is')s; · lestes;: ,,pelos·'. qual.a com ,ine:a:aurivel . 
a.col~e. uns.: 1~embros, .c~tigll, ,:outros, ,:(eciln:.clida.'qe ''~180} prodüz: léflões'< de · 
a outros ··punfica, a. 'o'titroa' consola, · mal·tires.- ·'vtrgens · e.::con'tessores;·'Nein 
a·. outros cria,, a ·.otitfos,·chàma, · a. ·ou- · Msua. ,c\1lpà·. se •a.lgu·i:,s !la· ·_seus(mem·
tros .torna, a chamal',: a.,··outro1 'corr.1- . i;.-,os:-,l!!otr~ln· de; chagas.· ou. doenç;as: 
ge, ·l!,1,-outros,,relntegra."(' (l,13) A·:,,õs ])or· · elés'··'ora': a : Deus. todo·s 'os·, dfas: 
é-dado cooliera.r ·com' Cristo.nesta. obra "Perdoaf-noé•as>:nossa.s' diviilas"· e· irt-

' sal vifiéa.;. ude: um e· pol."'um·•.sonios;sál- · c·e,;sa.nt=énte ···com, fort:Helia.. · e ,ter-
. v.os .. e:. salvap.1.0.s"•: (114)- ·• _.., . nui-a.·,ma:terna. trabalha.. pela -:sua cuJJa. 

· · · . · · · · . · espil'itúa.!.' . : ' 
.Á:J&'reJa é o cori,o,·"Mlirtleo":de '.Cdst<> · Quarid'.'O :por· cons'eguiMe,. déholl'linà-

. ·. ··· · · ·. · · ' · ' '·· ,. ' · · ·: , .. · ' mos "mistico»·:o<Corpo·· de.·Jesus Crls-
Passern,os·; jA., ·. V:-!fnera.v~isi Írinios/ "'· ,:to, a ,força·- mesma·:,do· térm,o ·é. par.a 

e:s:põr as razões com que. dese3a.mos ·n.6s ·.u)ll.'a.,:gr'!l;iré'· llçã~;", a.: Ução <JUo 
iriostrar 'que o· Corpo de' Cristo; :que ressàa' nestas palàvi'as· de. ·s. ··Leãb: 
ê. a. Igreja:, ,se :deve. denomillal" misti- · ·"itéco'rfhe'ee;,6;cr.istã;o, a· tua. .. <iignfdad~; 
có. '.Esta denominacão, · u:sa(Jà , jã.' ·.p-or e· '~!t_o .- con;!lorte ;dà. ; nature:i;a. ~iy;na, 

. 'varios. escri.té.res antigos, :comtír.ovam- . ,v&;+que nlto · recaias · tior ·u.m ·.compor
·na. · •não 'poucos documéntos' Pontlfi- ,· ta.mento'.,indigrlo ·ria( tua.,'a.nt0·ga..· baiie
clós.• ·E ,:ha,·.··muitas rao:i:õesi:p2ra.,se;.,de• ~a.'Lemb'ra.-te de· que' Cabel;a; e 'de'que, 

. ver -adotar:.· pois :.que., por., ela;·.~,. corpo ; Cq1·v.olés ,~mé,m_bros'\'' (13,1). . · 
social .da.· !greja, cuja •:CabeQa..:.,;.su- - : · , · . . . 
IH;émo regedor é· Cristó; .podo ?di,stin-, ' '·' Sll:GUND.\ '.PARTE 
gulr-se do·· Seu ,._corpo '·fislc'o; · ,nasctdo , . . . , .'. ,. . 
da Virgem:CMaria. e·. que o;-a. eJ!t~ seJ_t- ,trNU.O.-.,DO · -FIEIS , COM : CIUSTO , 

. ta.do á. dextra; do, Pí!,dre ou oculto 111)0 · · .. • · ·. · · 
os. 'v.eús ' eüciü:1st1c·os; · pódé · ta.mbe:in . · · 'Diia.wefs:,agora, : Vei:ie'ra..~éill '·t'rmã~s. 
distinguir.se·· e'_isto .ê ,mils· hnPomn• às. .'nossa ,11;nião· com .Cristo ,·no·· e.orno 
t.e por.·. ca.us.a' ··;dos ·.er,;oii,< ,.a.tu~ts;. de· 'd!!.-;' Is-reja; ,1a.· qual;· ·como, bem fdi2'' s. 
qualquer cci_rpo ·natural,. i(!uer · tisic_o, Ag-ost.fnho,}(1~2). _por .. Isso·. mesmo l,11ue 
quer ·moral · · ', · 6 uma.~coisa.·grande; ·mtsterlosa.''e·<ll• 

·' · .- ' . · ,f , vina..-~súceéie:'multa.s·. veze1i,que:é :mal 
io; cono·, mistieo -e., o.~.c11r110:<'flli~eor · ente,1:dlc!a' e,;e::!'.lllffada.' ·. ..: . , : · . 

·. · · . ·P.rlmelrameQte. ê.' claro;" que .é ,,uma 
, De teito/ enqu,ini:ó'. no /eorJiQ . nat1i- · ·uil!,o ,'est~elt!s~ima.:. na, 'Sagrr da' Escri

r!tl ·' o prlM!pio ;de'.'lln.tftádt('1unta.·,' cl!!. ·. ttitia: nã;o «~ --se eompua ~.'~ri~l>J!o::ea.is~ 
tal .,maneira. •as. partes "·que 0,11.lla:· 11)?'.lá.. tol ma.trimon!e, .e. á. .-unidade··:v1tal ·.dos 
fl~51- · sem . tiroprla .,l!'ubabtengta,~, ao eon- ..• · sarmenf o~ .. CO\l'l, & ~ vlllfi!i,-a.: e,. d$JS ::;m~n'is. 
tra.rlo':no ct>ri,o·:m1stt«o ·'a·.forc11;.·ã.11'm.u• ;J>,'bs 'di> nos-so'.cf)rpo,.•ffll~)'mai!I' descre-, 

ty_11, :,~oea,~ .~Q~--~llf -1.lt!Jl:l~' !.ia'fp'J•, ,:v~ta1 "9.om:·ta,21 i!l..tim1.,suiH1,-:tf11,\l11..i~· 

't.,:.;.· 
• ·-..1 

de; .em. cujo :amor· inflamà.do11.:ta,nt~: _. !1111_ ;supremo; a. que se 4!tlgém. E ·_6 
:ülh.o~ i:la.:1&:r,Jà·ju_l/ll!!-xa,!Jl :e .. _PQt::~e ...... as)nm .. que l;'losso- s,aplent1ssl!no Pl'e
sõTtei' • :itft(i!ttas ,: e·• ti>tQ·a:r=õe·. ·:sup,m,T · .dec.essor ·de t.· '!D-• . ,l,ello ,çrn, , tratlLn.d<? 
tudo,,:v.:or ·:1.rà\1-0,,:que '..rosse, ~té.;a.ojul"'. ··desta.nossa. utnão. com Cristó ,!!o da ~-!l,~ 
timo. al"nto e. tl.:efusJo .do.,pr-0p_rlo san.• . . bi~!Lga.o: do Esplrito Paracllto. em ·nõEr;_ 
gue .. ,Poi, Isso n'o3 exõrt'a.' vivamente ,o . mll!to. oport~namen te ·fixa ·os ot~oa ·na. 

. ::iatvador com estas .. i.í"alavras:1 ".~et;mlL• .v·tsa.o--beatiflCil-,,,qu.e um .di!l-:·n.o ~éu, 
necei-: né> ·meu· .á.mOt;'• E ·1>0rr,it111 .':a·-,ca- ·· comph,ta.~~ · e cons.umará. ,est~ .u~'il:º, 
rida,dl)· é ·sã. e,aparen.te .se- não,..1,w'.ãe,-, mlstica. , :ms~.a. .. 1,1,.dm!ra.veJ. umlto, .d\~. 
monstra. ··e torni 'efetiva.. com :;·boa.li ele, qu? .com iiroprlo termo se 0.chàm11, 
obl'as, .pof .. i&sb a.cr-.es~é,'lta:: l"õgo:,:··,use · "inn,abita.ção",· dlf.ere .apenas,na: çpndt~ 
ó bs.ei:vat·des: •. ó.s:· .,meus,,;mandam~ntos, · · , cão . c;m .. ,estado .. ~aquel.a.·.·c(?m . qu~ .. · De):l!! 
perma.neqe,rels n.o .i:neu· s:n·19r; .co.m.o,-eu .no cêu. 11,brr,,c;:a. e beatifica.· os ~cm,
observei ·os.,ma.ridàmentos, de,•meu:Pa.! .. a.-venturados • (162) Naquela,.vi_são r,o ... 

·e permaneco·no seu·a.mor?\ (152) •·deremos (rom,.os 01110!:! do,espJ_nto,.ele-.. 
· · , : ' . . · va,<ios velo lume â'a. g!l)ria, :. contcmi,-

Amel'-·tl.o :pro:dl!lo · ,piar de modo·inefavel o.Padre, ·o,Jí'i~· 
· ·, · · · ·. · · · .. · · lho ·e. o·, Divino '.Espirito, · assistir,·.d•· 

Mas ·a.; este· am_or de,Deµs. e:.,de:Orts:. t)ert<>~por. toda, .. a eternidade: á;s , pro,-
. tv ,(i< pril"ciso .que_. ·cor~éllP!>.n~a ... a;,,.ca.-· , .céssões .das· .divinas . Pessoa,s ·e, gozar,. 
. rida.de· pa,ta· ,com os pro_xln'ic,s,,.·l:il, re*1-· · d0""'1fflª bém-ayenturanéa. · semell1à11.-.. 
monte como,.pi;>demos ·nõ·s ·s.rirmitr, que ti$Sima, .a.-quela:· que· taz-a.ventu1'ada..,a. . 

. arriamos: .o -Redentor (!:!vim>;' se:, odia-, . .s:1.ntlsslma: e ,indiyisiyel Tl'ind~de •. ,. , 
ll;Os ,aquelea. qU.e·, ele,,. para., .... OS·; fazei•. Jl. .,précedenfo ·exposl~ãÍ>. da dqutr.in#i. 
:membros-do seu· Corpo ·mlstico; .. relnlu ·da., .tntinm.: união do ,Corpo· mistlco· de 
com . seu . precioso , sangue? . .-Por. isso·: o ·Cristo· com· à sua: Cabeça.: atigura0se'
Apos t6lo, . entre, todos · vredilet,o · de ··Nos :tncompleta,r sem .uma, · breve· refe• 
Cristo, nos,·adverte: "Se alguem dis- 1•encia, neste ·1uga.r·a. Sa.ntissI.ma: Eu-. 

·ser. que., áma. ·a. :Peus;. odlar·''.a. . seu caristia,, p·ela qual a, união· nesta.': vr. 
irmão;·. mente •. ,·= P(Íià quem, :,não ,,ama da. mortal 6 Jevado ao: 11éu. auge. 
a '.seu lrm5.cr, a. ,1ue1n<.·,V.ê,· c;iómo,pode 
amar· a.,:Deus: a ·quem·,não vê.?--,E .. ,nóa 

·1·ecébe111os de.Deus este·ma:nda;merítp, 
ciúe·.q.u'ém ama. a,Deus, .ame· tambfm ., Orderiou:.<::ril!!lto .'Senhor n'o~so',11u, 
~ ·.se.u irmã.o" •. (153) :--\,ntes. ·~.evemos esta., admlravel e ·nunca. .assa-i1 louva. .. 
afl,rmar que -tanto ma:is·:-:,untd013:.·<lStá. · da. união qu& :nos .une enire nós·~ ·eoín. 
·remàs·.cQm'.Dêus,.··e. cC>!ll, Cr-lsto, ciuan• · b .. · · d' l ·· t· · i 
to màb: "form. os:·me"t.bro·s·:u .. ns·!.a .. o.s..'otf- ··a. .. nossa.. Ca eça. iv na, ; 021se·· ma.n • 

·• '.festa.da àos· fieis; de· modo e'special 
tr.63",'.-.(,154.)-,solicitós uns;-pelo!/ ic,utt:o$; pelo, sâerlf.iclcó Eucal'ist!eo: · n,f qual'o 
(155) ·,e•.,:ppr: out.t-a: ·oarte 'ta.nt1>.";.roa.ls ·.celebrante· fa.2i"·as vezes tiã.o ~6: do·. diw .. 

. .'!-veremos ·entr'e· nés uriido:, ·e eetreita-
dos·pelâ ,caridade, qua.ntio :ma1s<: aiden- v!no ·Salvador, mas. tambem .de todo,.~ 
te-;for·,o amor· que ·nos· u. nfr.;a..,P. e1.1iv<i · Co.rvo .inlstico :.e .e" C3.da ,um· d<ls, i1els: 

· . e·'í;)or .sua. lla.rté os .'fieis, unidos· nas 
·.a.nos~~, f!.iy!n~ .. C!':b~a-.. '"" , . or;i.ções ie -v9tos·,éoinúns, :p-elaii!"imil.os 
tfrlsto .. ~ma•n«l!'I· -e~m >tafinlt~, eonlu,- do. , celebrante., apresentam .,ao·. et.ei-no 

Pàt o. Cor.deiro· imaculado,.·"'"" pre15en• 
.'., .. ~. ci~~ª. :.to, ~ e.~-~. · ~-.. ~.-~ ....... te.r~!··· · te ·,no· ·altar :i: vol! uríiéa.inente do·,sa-. 
. . . . - ' .. cérdóte,. -· como :.vitima'. agrádavel 
O Fllho 0·Unige11itof de· ·Deus já. antes <lo .1o·uv.or e. propiciação, pelas· neces .. 

'do · pl'lncipio ': do· .. m~ndo ·· nós 1abraç-ou · , I • 
noFseu· ,infinito. ·-·:"O».h".Cl""".11.to., . .e,,.ete:i:... ; s!d;i,dep .de,toda.:a. greJa. E .do ~e~tnOI " ~ . .,,., · moao, que morrendo na· cruz, o ·.di .. 

. !'\O- a.mor. Ál)lOr ,que :ele .üemo.nstr«u · vino.:Réd'intor .he ofereceu. a.·s1.1nesmo 
palpavelmente·.-.e,.-de 111,odo: verdallei- a.o,Eterno "Pa.Lcomo·Ca.bena,; de t!ldo :0., 

ramente a·ssoni.broso assunt-indo-11c,·,nos- . ~ 
sa. natureza, ~m· .unidail~ .hiv.osta•\ca.; r:enero.:hupiano,. assim . nes.t~, ''.obla:•: 

.lloride .se· ·seg).í,e,.,como. ing<1nu~men•, clto'pura."· (163)'.nã.o'.aó se··oferece:.·.; 
te· nota 111:lii".imo .· de -'l'uri-m, ,que ~·em . si .mesmo. ao:.Pal~e·e1est.e,<comoc:Ca.bé-, 

· Cristc,.nos· ,,ma a.·. no·ssa-.-'càrlle",'. (166) ... c:a.: da .. lgreja, ··mas emJsl, ofei-e,c& .,eis 
'~ste .. ·:ãmo.rosi-s:i:l1t1o-·., conheclme.,to ·:sel:!s ,membros ,mli;tiço'!; .])ois .. qµe i,. 

q1,1e, o,divlno "Rederitqr,."éle.cnôs Jeye,des- todo11, ·· &tê ·os· .fracos ·e_ enfermos, ten,, 
de o. ',prtinell·o· intanto. -.;da· sua. :·Incu·- amorosissimamente encárraélos. no· cõ .. 

. 1iação; ,:·excede. tudo' qúa.ntr{ . & - razã:o t-àeão. ' . · ' · . . ; 
· lrumana·.-poda<..-alca.ncarf.,pois" que ·:ele · '0, :.·Sacramento: da.o Euc·~ristia . . anó 
-P.<ila., .vis~o·:·,beªtlfif,!a., -,de-~ que ,·.gozou mesmo tenipo .que 6 ·.viva. .e a.dmiravel 
. ai\enas. '. conéebldo' no· 11e1o···da. 'Mi.e im'a.gem da: Unidade da'.Igreja,; , .... '-pÕ!s 
ssma., tem-.· continua.mente p?-esenttis. · que· o· \11,o:'.da'hostiá::,ê<um,, r-esu}tan:-o 

. Mdos. os· mem,t>r.o:ftl,o:11e11.:'Corpo,mA:sti• te de muitos grãos, .(16.í) ·,da.~noà p 
co, o.,a,.to.do.s-,a,braea. ,com-,*.mor .•. salvl- Proprlo· ,au,to~. da. gra~a. sob.r.ena.tuTaI 
tico. ·oh adm!tavel dip!a,<lão da,·.;,'3~vl- )Iara dele 'haurirmos'o Espirito"de ea .. 

. na:· bondáde ·.,111ara..·:·conosc·o1 ''bo.·;:Iiícon-, ri'dá4l\:, que. nôs--far4i.'viver; · não. a.·.nos .. 
· ce·bivr,f',,.ordem i da.,.-1.niénsa ,,ca.rjdJulel sa, 'mas, a vida. de. Cristo .e a,mar ,._ 

Noip,:esepio, na..'Cruz, na,,,gl1:1rfa. s~u- . proprfo,R.edentQr em, todos os. mem., 
íiiterna';do,Pa.drt dristo:·v11',,e·ab1· .. ca brôs··.do:,seu·,Corpo social.· · ·· '·, . 

, .to.dos . OS,. meintii'.°OS' dot igreja/ multo . :Se; portanto.· na.S~i attgusttosás,; eir-t 
-·tnah1 ·,elarame}lte;., · ellttnniuitfl :1uder · cilnsta.ncla.3 a.t111,1,ls. houver·,1111ui.tís~-r 
· a1j:i<>.t': do'' que"ª~ mãe\. o.-, tilh1J)h&· que nfós que.: 11&· abráeem · eom ,.Jesus ;escon-. 
tem. no re11:a.eo,; do-,que·' ca.da,,:·um:·éle.- · dldo; l!lob. os .véus euearliidcoii: dtr.' ta!I 
nôs se, conhe~e . . e ,a.mata.,•sl.'rnesmo,·.- m.a.ne~ra., que .nem· a. tríbtilaçno, !lf!ll'I! 

··: > · · =· · · -, • · .. 1:v.al'\li)lStla, n~m a·,iome, nen1 ,a·_n'lld~4 · 
, ;'A.;Jir;rej11 ,"pJei:ti~ude"'.a'o\CF1Bto, -1'em1:;cis:·1:>!1r!gos, n;tm ·a peJ;'lleg11ição, 

·. ...- ·· ', · · ., · · · · , · · .. n,m.; •··:espada·. o.s·,·possa.·. separar ·à/li. 
·: 'Do~dlto,\'atê :i•4ní .:vii:se'r tielln'1:ent$, . sua ieàl'ldadlt/'(186) :·e\\tã;o·.sefü ·an'ri!bal 
..--:tene[ll, veis,'. lrm!o3, .1: po~c;.uo .,.-~·,"'-Q.UI!~' !l a, sa,gradai Cqmunhlo urovidencta.lmen-t, · 

.;t. 
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tê :eSÜtui~l~. ~:J~l- nossos. d-i-as. ~L u1n ~so 
1na1s freqµe11te dcscle a tnfancia, 1)(1-
'1;.rá :,se~ .fonte daquela fortaleza que 
nao raro produz e sustenta o hero1a.
:n<1 ehtre os Fistãos. 

... TERCEIRA PARTE 

i;n~os RE1,A•1•1vos A VIDA 
. · ,ASCfiTICA 

E,hrta~ll-6 l>nsto~nl 

E5;~as. \:~~~ades, ·v~ner~ vCis Irmãos,:· 
·i"e O'S fi6is ~as· compreendere1n e reco1·
dar<;_ú\ .beni. e <Hiig:entemente, ajuda
los-~o a ac~utelar:::se dos erros a lJUe 
expo~ a ·.iiwegigação deste dificíl as
snotQ, qua.cndó feita a capricho como 
a_:gtk?l'S ~-~·.taz_em. não sem ·gran'de \Je-
1•1gq,· pata•,a !ê católica e perturbação 
dai>' almas.,.- :· 

n· ; ' ·'· 

C1>i11 \>.Últo, tlão faltani alguns que 
r>or· !_nâ_ô., c_o11side1·aren1 ha$ta.ntemcnte 
que :S, Pàulo'· falava uesta materla só 
'1)01· uiet_à:fQras, nem distlng-uirern. coa'. 
lno é'·~b'SJ>lµtn1nente nece:ssario ois sen
tidos· t>atti'~.ula~es e .IH'OJJr.i<>s .dos t€l'
mos·üo ;qorjJ·o .f\si.co. moral, místico. ln
:trod~ze!'f1'~.uma· falsa 110çã.o "de un·ida
dadej·.aftr.riiando que o Redentor· e os 
meni;\iros._d!Í, Jgr.eja formam uma pe~a 
soa_ J_isic:~,·- ~ 'a;P:, .. pas:so ·,1ue atribu~1n 
aos .ftomt!'ns···qjMpi-iétlades divinas,· fa• 
-zem ·, Crc.lst<i .. senhor .nosso .. sujelt<;> a· 
erro.s e;: a ._hun1anit lllplinação pau o 
mal. A: tais,.·.falsidades opõe-se a fé 
eatollca ·e os ensinamentos• do~ san
tos Padres;· ma:s. opõe-se 'igualmente 
o pens:tmeJHo ·:~··.a _létj'a elo ,.Apostolo, . 
das .Gentes. que se benl' une Cristo e 
o seq Co)'po mlstico. com uma união 
:td!:n1ravel. · ·cont1Hlo contrapõe-nos um. 
ao.outro como Esposo e Esposa. (166) 

. ', ,~· 
i:!f;a:~~l1't~~t,Wl:iõir~ir~jrft~"'i~~ .. y~.;.E.~i.s_tico;,, ']~~~: ~1;1.:.,lJ>d.:t¾...ª~ ,_ve,:as ~· ;, ca4!:_~âs. des'te inu;,So;.\,; rerr'éa·;mi,s .'\g</ii .. Christ. XX,', 2i; Migne, P. L., fr Pfff}Sfl:1f·tsM· o .. PROff ~fANff AfAM. . v monte . :santo, coi:i10 pedr,as ,:h:a.s e o~ t!xorfamos, por- .,mor . de· Cfts!l:i :'1' -~·<>tt-,,.~t<~o11t;i._i.ccom,:v.0J:.irntarra: ~noo:,.,.,,,....._'fr,,, -~~.(:fü!-).,.,8{..,.&,.,a'he=,-¾~,..,.:~. -.a~, .. _:_~= · . : . . -· ·. . ., . ·. _.,.. . . . . __ .... . .. ··-·-
escol Ilidos, "tendo por pedra àng·u.,Iar. .da. Igi:e.ja, a que, o)hem .ª. on·'. o max1-.. ·. t!flcacll.. o nes. ana.o-.lhe. t.odo ·.º ilicito " a. 1-4. -. (ó. 3) Cf. Ioann .• X, 1·18; I.· . - . ....... . . . .. ·.· .. ..,.. .. .. •. . ..... , ·-
Cristo Jesus":·(lT,?J . . ·, . 111.0 cu,çla<lo,velos ·f1lho.s,·qu":. o Sen)10r. 1_111.p,ondo.•Ui,~ .. fad\ga_s. !' _austeridades; Petn., v, 105 ..... (54) Cf. Ioann., VI, ·. . '. . · · · . · · . · 

Realmente não há coisa mais. glo- Iltes <let), e. procur~m prE>C~\e-los ·"º"~- , ,:se. reçe~~·l\1-0S -c<;>m, '•h,umpd·ade, como. 6~. - . (55) •. Próverb.,. XXI; .i,. - (56) - ··. .. . . •. 

riosa, mals honrosa, mais nobre, ·~iuo ·Lrn as mumeras .ciladas· ~m ·çjue hoje;,.·,. ·.cl:t m~,o·d~·:q,eus, o·$·=.tràhalhos·e dores Cf, I Petr;, · II, 25, -· (õ7) ·Ct. Act., A E OA VI INHANCA 
fazer parte da igreja, santa, ·.c,tfóJi. tão fac.1lmente se encontiam enreda•. elest,,:- presente .. ,•ida:··»·a.ssi'm qu~, se•· VIII, 26•; -!-X, ·1-19; X, 1-7; XH 3-10. . ·A· . ... POL·.·1T1·.c. . . D . B -:-· . s .. · .. ·. . ·. : .. ·.·· ... 
ca, apostolica, Romana, na .<Jual nos . <lps. · · .gundo·· o .Apostolo, '"compíetaremos o - (68) Phillpp., IV. 7, - (69) Cf. Leo . 
tornamos m<>mbros. de tão·.,·eneraJldo . ·. . · · .·, · .. que.f;Uta.·á.palxa.·o·de Cristo na·n,ossa· XIII, Satis Cognltum: A. S. S., :XXVIH. 
Cor!)o;. n-0s governá .uma.. tão. cxc~lsa e) Or~ndo éonio Ele, ~~m ~c"inir' .. c.arne, ·p.?,r·.amor·do, s,eu C~rpo. que·.é ·72J. '- (60) Luc.,. XII. 3·2. -· ·(61) Cf. 
Cabeça.: ·nos Inundá.· 0, m~~mo · Esplri.·. · De modo pecu!.iar. marill.eitóu .. o Ré-' '.ª lgr.ej3: .-' Cll2-) - Elnquanto. isto escr.e-. · Corp. · Iu.r. Can., Extr. c·omm.,. l, 8, ··l. 
to divino:,. a mesm~ do·utrinà ·enfim' dcntor.· o· seu. ar1ieri.tlsshno .amor. t,, ' ••. vemo~,-: ff~Jl!ft'a-sJFN011,. á' •v!~ta ~ma;·· - (62) ·Greg. ·Magny .• Moral. XIV, 3.õ. ·Escreve .·o diario · "La Patria", edi-
" 0 mesu,o Pã-o doo Anjo1i nos.allmeu• ·Jgreja .,:,as,. suplicas .,1ue .. 1ioi e!a (li~ .qu~s\: lnli1ntta,·'multidã,o :tl~ rnfelr»és, 4,~: Mlgne, P. L. LXXV .. ·1062. · -· (G3) tado em. Qu. ito·, no. Equador, comen-
ta. neste exilio terreno, até <iue· fi- rlgiu au -Padre celesto.··'l'Qdos .$abe.m, .<lUJ:l. .sor"te .rtos·lltraonca:· Iagrimas tla· Cf. Cone. Yàt.,· const. de EeIL ... ca.p; , . .. . 
nalmente vamos gozar no céu cla.nies• - para lembt;àr Isto· apenas,. - (ili'é .•. maior: compaixã'Clf \:loente.s,.'.\>obres,, ;\,-. (64) cri.Cod. lur; Qa.n.,:.can.·,329. tanclo o desenvolv~nto da atual 
ma bcmaventuran,;:a sempiterna .. .-. pouco ·ante~ ·de:. :su!)lr aQ u.a.tlbulo .da,. .mutilados; cald?s '~:'·:viuve&_ 011 rnt ·.or-· J.. - (66)•.I. Para.J;, XVI, 22;>Ps .• ClV, campanha da ·propag~da protestan-

. ~ru>1, •orou. ardentisein,ament·<i por .Pé- ·: 'f·?-ncl~tle; .e·: muiU~su.no.s· .que em .con-. · lií. ~• .(66} Gt.. .. Fetr., V,· 3,.,.,.,.... (6,'/) '.-c-; f · " t ·. t · · ·t • ·. "Not' as 
có;u n,uor. '""· ·.l.do~: :: ..... '.:: _clro. r,ig9 J •11elos.oli;ro!', Apóstoros,(l~O) · ., sequen:cl.a:·clps. ·sofrimentos l?roprio~ ou.. .Cf. ·I. 'l'im., VI,. 20,·.-,.,- ,(6&,·,CL,•lilll' -a<ls·.,. !;, 

0
• se~~ll1. e,,. i,:anscr1 o· .em . IC 

. e 1io,,,t-0dos. aq<!e.lea.,ine 1~,.•-.tll~il..-; . .- _,Tos setrs.:~e,,•ee1n, .!Is. portas.da p1oct~ ... Ji,ulog.,··'.30;. · MJg.nê, .P.:·I:,.;· I,~Vll.,, Catoh~:·,·" ·: .' .. ,. . . . . . 
Mas p4 rn ,a;,à .. não ~o{·delifehti:>s'.-é'i1'.:'. <'ião tla di,,·J!la 1,a,layra,.hayiain .de. çi;e1· .. · ~~ todos o~ :q,uo.- .assim, por ,.motivo· ,~u 933 .. :-""· '(69). · I ·.Cor., XII; 21.; :...,., í70l ... , .·· "Se. queremos .buscar •um ,$ntendi-

ga11a1· pefo .. u.njo. :,Jas: ü:.ev"'s · ·trart•U·· "(tule. (UH .' ; · ··'· · · · -·., i...- .:.: .,·, : : , .. 1' 0r º.11 fro.· .. Ja2;0m. · Imersos n.a trt.Sfeza .... I9ann;XV. 5, ·""':'. <.7.l) Ct; Ep!y·, .J-M,.1:G; ~ ·<·mento··sincero ··e· ·cada ·dia rrtafot,; com-
i.·u nu.lo em Íwjo· da :1uz';". (l7.8/,.Scju., cs:ta.'' .. . .. ": na an.g,.usti.?-,., .exor.tam.os . com .J:lo,;a,~ . .Col., II; 1'3 ......... :( 7.2). Comm.· .. m, :ep.: âd··. . . .. , . • .. . . 3. . . . ·. . . . 
a supr,irna. iei <lo ;.no,sú, .a.\lio.f, à:.!ll.ii:t .~. ré1ó11 :111e1iI.1>ri~· ,i111 ·.ijÍ',...i,J.;..· ;. ; · , _.-.,<:ão· 11at.ern-o: a_ que ,Jevatltem. _co~f1a~.:. Eph., cap. 1, lect · .8: HebrJ,,·,U,,:16•17:. a Repul>hca. ·:ao. Norte: teremos : l;t.11,e 
Esiiosa,de Cristo ;tâJ.como,Cr.,lsto'.a:.. ,·.··.· ~-· .. ; .-.,,:,: ..... ··, ;··.,·;.··:1amente ... es .. 01i.os.ao_.céu,.~.ofer.e,;a!)1.·: .. ·-,- (73> Phi!IPP .. ·II, 7. - (74)·Cf. JT afastai.- ,Wll ,dos ,maiores .obstáculo~. 
quis e ,a adq ui,,iu .com se·.u .. sangi,le · A imita~ao elPste E:Xe.mplo."de . .'Cr(ss . .' .. ·. 03 saus :traI:>.al -c,s .aquele que., um. <lta Petr;, 1, ·4 •. , ..... (7-5) Cf. nom., NIIJ., ··29.. para i ··. · :.....;. ·· · r · 'àg nd ·prote tan-
l'ortant~ nã() só. de.vemos a'tl}ar .~ln: · to rog-uomos tocios o~:<llas ,a!\ Sehlloi,ó· ~:·fS reconip~n·sarã,, d).v.lnainen;te. · Lein-. .-;:- (76) CC .Col., III. 10. - (n) ct. l ,, sso ·,. a _P pP. ~ .. ª , .. s . 
cerament~ 0s. ~acramen to'.s, qoil) ·.,q·ne .. â.:: .da. me:,se,. ,1ue ,màpde, -9ll)•eiros·, p1;1.r1;1. . : . ,1.rem-.se to,eloa: 0 .<i\}\>· "'· .. spa .. :_4or .não é... Joann .... II.li· 2; ·:...!.. (78) · Col. •. I; 1.9. ·~ .te , ao. se .. referu-·,as: .a~1v1da~~ da, ra-
lgreja, mã~ extremosa,,nos·.·sustenta:;· u' suu.m,,_ss~, (l~~j. e :to<1,oâ .. ·.os·',\11aa· :.:1nut,J.,_ma~·.~Jll<3:ln.('s serã. .1Ho\·él!'o~ls, ... (79) Cf.; Ir>a.nn:, .XVII/2:.~·.{80~ .CoL'. . dio-emissora HCJB, ,quê'· ó. pl'Qt.és
e as sofe11i'1ade.s com. ,10.., no;( ·cvn&i'1la. . súua -ao cou. ,a .nossa. oric\;1i.O .~n~omcn·• .~!ma ... ª. el.<ls, .. ;,e , tam!>01.1l. ~; .li;~eJa, se. . JI. 3. · _;, .(81) Ct,. Ioann,;• I.- H,lG. """'., fante ·e ··que ·causa préjUiZos "não·· so-· 
e alcg..-a,· ·os c,wt<;>s sas·rados. e. 4 :li- · ·<lando a Deu.s todos o.s: 111embros . c1o ..... '.ºfll esta.-mt<i>i:,:G.i;O a. so,frét em r,a_c.len, . (82) Cf. loann,.·, ,1 •• 18. ··~ (83}.··.Cf. . · : . ·· ·· . . · , . . • " ,. . , .1 • j . 
turgla. com gue eleva as. nossas - al- Corpo místico:. pdm.,i1·0 .. os.· Bl-t,pos. ·. 1:-men-t~.J· fa~a;·.1-1!'\º .a)udá.•lo.s.á.. nrni-:: Ioai1n... III.· 2. _ -· (84) ··•Cf, · ·Ioan·n., . ,· mente. li.o. EqQ.ador .sina!) etn mu tos 
mas â.s colsa.s d<>, céu, maa tii.i\1.1:iehi .Olil a . quem- .está .. cç.nfiado .. :~. part!-1i1,flltr. :t,sslmo A "'qfer.~<'-Jment.-0, ci:u9t!diano .de, };VIH, 37. ·'- .. (S5). Cf; .:loann., VI, , 68.. · oµtros paises que sé·- .queixam· dela". 
sacramentais. e os ,·a.r)os exercíêios cu,tla.do elas- .suas .. dioceses, .. depois .. os.. , J!I mesmos _a, .:Ll.eµs., co.mo ,uaam. taz.er. - (86'). CL · August .•. De cons. evan~ ••. · ..... " 1 .. h· . . · · • 
,l.e piedade com: 

4
u.e suiJ,vcinénté · in,:.'. Sacerdotes, os Rellgi.osos· e Relig·losas;: . . º'! meni.lJMs _do Ap,ost?lado .d':'- .:Oraçãp; ,I, 3ô, 5'4,· ?,[lgno>. p,. L .• · xXXIY. _1070.·. . A co oma ..• avia conservado a um-

pregna <lo lcspivlto .d·e.J!i,'isto. e c.on-· 'que por especial- -rocaçii.o chamados · 11}ª assoc,~ao,~que,1':ós .. aq_u, encare-. - (87) Cí. Hebr,. XII. 2.,· ...... (8'8)· Cf .. · -·dade religiosa. de"nossos países que 
forta as almas .. 'J~. não .-ó é: 11.osso 'cte'. . a.'o ser\,i~o .:d& De\1s, na. 1,atrfa. ou ·ei_n·. ~idatent':{ecom-0

8
11da.t 111.ºS'.·: C?,ffiO sui,na- . Cyr Alex., E11,- ,55 .de Symb,,:· :Mi.sne,. .formavam .p · Imperio Espanhol., A Es~ 

ver tiall'•tr . con,. amo1· • .comQ · ·b.ons, ii~. .te nas· pagãs defendem,. aumentam, di- me.n ,,.,ace.i ª ao· ell ,.or. · X.V. 5 •. - (90) C~.c S. 'l'ho.m .. , IH, .. q.. ... · nh · · .. · .· f . · · 
lhos, o seu 111aterno aniof pàra· couo~: latam o Reino do. dlvl110 Redentor. Mas· se, eni·,:toelo., o-. ·tempó.- devemós , P. G,, LXXVIT. ·293· . .:.... (89) .Cí. Ioa1111., pa 8:. · ao executar a ·.tar~ a .hneru;a 
co, ~enão ·tambein ,vbneràr ·a s'iiá ·au-.· .Nenhum membro .do Corp0,1l}istlco ti- unir "os nossos .sofrimentos com os 64, a. 3; .. -r- .(91), EPh. IV,·7. -··,(~2) .da ·conquista,· nos trouxe ,o .. dom ina-
forictado ·Cl\lº o,la · r.eccbeu de ·.cr1:st\Í e:.: que . fora desta. . comum .oráçã,.o; mas do di\'im>"''Redentor para· a salvação Eph., IV, 16; cf. Col.. II, ·:·19. - · < 93) • preciavel ..... a· fé .em Jesus ·Cristo .A. 
c?m que cativa a_s,no·ssas,jnte!J,g.en·~· lembrem-.. se,espo>claltuente os nue.vi., das almas, muito·ma'is hoje em elia, cr. De Rom. J.>.ont., I. 9/ De·Coneil.:Tl,. b ·1s·.·:· ,· f • .. ·· ··• : ·· 

todos os autenticos · equatorianos ,...;.. lf 
escola laica, ·. que · destroçou o senti,-, 
mento de nacionalidade , e como• r~• 
sultado .. nos debéa tàmbem um terri•· 
torio patrio mutilado". . · 

"Dura11te o.·· regime· líberal .P\tde~ 
.. mos ver que; contradizendo • o: senti~ 
da· imensa mAioria · nacional, se· derant. 
mais. garantias para os colegios pro .. 
tÉóstantes; que pará ·os colegios dé noi:; ... 
~os atneg~dos • religiosos. e , religios.as, 
qlli. · sa<., ·os .qmco·s, que, podem. for3a?! 
uma Juventu\ié. ' capaz· de, receber' .à. 
triste· Ji~:ança de· nossa Patria .mutila ... 
dft exte1·~rjnenté· : ~·. · interiormenta · 
-para reçonsti,1f-Iá". . . . . . .. 

"Não temos·· . . visto o ·governo ·.cha•. 
mar ·..,-l{pressamen.te> a missicinarfos. 
protestarit<!s é·. êon~~àr' çom iiles· tra
balhos dé .' eduéação ,e ' sociais entre 
noss<ls irtdiós dó. Qri~nt~ Nã~ é es- . 
Je · o atentado 'ntai.of . C01).ÍÍ\'!. a 'Unida-•( -
de religiosa. de· nossa: Patria1"' • · · 

UM .. SÉRIO. PERIGO e1as_ em h<;>.t]!enagE>m. ai frist,o; \_179) vem aaabrunhatloii dus. <lores . e .a.n.;: :V c11e1•a velsê Irmã.-os, . quando o · imenso 19. ---, (9 4 )·· i Co~ .. XII. 12. -- (%) ·Cf. : 
0
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a q.ue .imprmuu 
e nao menos· obetle.cer. áis. ~úas .:-leis e ' g·ltstias · dest" desterro e. os. életunlc;,s. jnce.ndio· da, guerra. a lH•aza. ·quasr toelo Act_., IX,- :4; :S."XII,,. 7; ·XXVJ, H •. .- -: . sentido a vinda· da .Espanha à Aine,-
proceltos morais, .. ás' · veze.s . m'oléstos· · i1_ue se: purificam jio .Purgatorio • .Ne·m,r .. o mundo--,e,cau,,... tantas .m:ort~s, tan- ·(9_6) Cf. Greg .. ~:rss:,' D~_' vitlt Moysis~ .rica.,.· P1frein veiu a' Itidepend~nciá · · · · · ... .. .. ·' · · ·. ' •· ·d. ' 
ú nossa· natureza <lecalda·: refrear a se esqu.eçam os .·oatll,cmnenos;. <1\le .se .. tas desgraças,, ·tan.tos. tra~a.lhos; .hoie llllgne. P.:.G: XLIV, ~o .. -. (97') Cf. b ·,· .. · tas d.···•· ·: · • . Em Qúito. existe tàrÍlbém. uma ra io,.-· 
rebeldia deste nosso corpo·.côm peni- . instrnem. na d<>.uhilia: c1;lstã; pií.ra. ·11úà :· de moclo,esp,ecla-1.·é dever'de·:tódos fu-. Serm., · CCCLIV, · ·1; .'Migne. P .. -L., :':!~e a .. riu ·•85 

· ~OI' · e, nossas lilÇl- .emissora protestante, por ·todos .t:O:Ílh\!_.· 
tcncia voluntaria;. :a. atê; mpr'tif(cai'..- · · <1uanto antes· possa.à receber .., .bàtis- : gir elos· v!cios;, dl>.s s"duçõe.s do seco- XXXIX: 156~ . .,_. (98) Cf. Ioann,. "'-"VII,. p1entes nacionalidade& a todos.os des- cida, a HCJB, _. édi.rigidà' por· . es"'; 
nos. prlvan<lo-nosde.quantlo."em.quaii- mo. . . . ·. . ·: , .·· .-.lo, das·pa,txôe~ desei:rreaã.as·cla.carne. 18 êt.X~, 21.·.-,_ (9-9) Cf. Lee>.XIl:Sac· mandbs·:de 'douttinas·opostas.·O.·.li- · · , 1 d · ·,· 'b' · 
i:ri~os~1'.ª~~~ri1g-r~iit:CittQi~bârtb~ei es~~set'~t~ºõ"e~ ~ªft~!~1it•;i-%en;;d~~~: · :·ia~ã~~~1;:'ºi'~r~!~r:tdtf: ~/ci°;11!~~~~ . ~i;~t~~\1s C;!;°;;,w~,~~i\bi~e~,..SJCfXift: .béral~mo, ato~~or. qlU;: tanto~ d_es- ~::o1:!:: ;el~ :lv!n~~~E~~t~\t!i/. ~: : 
mlstico. no .. •_plenuor. da. .Cal.i1a>ça, divi-. · carld.ade-· tanto, aqu"l~ .. a. q.uefo .úão·. .veita.m a,, .. veí~a. 0 <>rist~, •naga· para .ga-.. 71-0 • .:._ ,(JOO), ·Rom.,. VIU; 9: ILC9i',;· troços · ca11_s0µ .. em mi,utas naçoes, duas estações 'de:;s.e ·género, que exis~. 
nu ,. <!os uous celestes:·que·, 0· .. exoi/-· .·1•ai~u aincla a: 1u-i:· d<>,.E.w,ngeti10,,:neni .: .. ,11har: o.:·cé,1>.,c .~e:·'fontrarto, '.gr•:1v&mos'. 1!1~ 17:.,GaJ... IV. 6.,...;.·.(101 Ct; ,Ioann., · v:eiu· a .estas terra,s com· o brilho da. tém tta .Arrie. ricà·. espan .. hola: q••içá.· ... í.o.í .... 
uam; .devemos com. amor. efetfvo·:a:n)a- entraram. no re,11), .. ,si,gu.ro .. da. Ig-r<!ja,. . J>em '1º ij~p1pto. aq1ie·J.ag 11"rav1sslmas, XX, .22 •. ~ (t02) 'Cf •. foann,, UI, . ~4 •. : novidade •como. a arma branâida· para .., 
lo tal ct.11.,ü se .11os api1ese11ta ·,nà. nos• como os que . mn-. triste dissídio nà · J:é. · .Palavras ,,90:.-Nos$9 i111011tal .. :E'redeces- -- (103) · cr .. JGnit.,· I,:. 8;. JY:. 7. -,.. :(1-04) · · .. ' · . . . · · · . , • · . · escolhido para.elá·.ó Equador, por: ~on-- ·;: 
sa carne mórtal.,._'coiúP.ói,u,:·de .... ele•. ou na ui~ida,d& sepa.ra d&·,,N~s,.qú_e ein- .. ~:.sor Leão 11'.!~gno,· ·((U;tndo· af.1-r;jna:i·a · , cr. Rom., .vn1, ·H-17.; ·GJ>l., .'I-V, 6,7. proclamat a .. fogependenc,a .da Me- siderat-sé país .debiL' As ondas· po-. 
mentas lrntnan.os e·.,,nfe1·ml~o·s,.'e-i\i).JÓ·· ho,·a ln.d1.gn~,.re1iresentar:rws- a Pca~oa. .. <tue pelo J?atlsmo nos tornamos carirn - (105) cr. TI C'or .. ·.nr, 18. ·-:(JQ~): tropole.·. ·:E entãó · se 'iniciarâm os d · ~ · l · · 
ra por vezoi; (lesdlg,i.m. um·. poúco:.tlo .. de Jesus Cr1stq. ":'-. tor.1'1,t, J;tepHames .... ,elo Cruclf1.c.a(lir, c;ui :·e-~·&: be!.lsslma A .. fl; S.;--XXJX; p, .. 650. :- (1Q7) ·Qit).. prímefros esforços . âa ·propaganda tentes . a .. · està.çao · a cariçam mmtó·' :°. -
lugar. qu6, qcuvam .~m, tão ··venêl'a'IIClo. · aquela· oraçã.o- divmn·' do fü1,lvador ao, ... Prnção . de S . .Ambroslo: "Leva-me, 6 II, 20. ---'· '{108) ·cr.· Ambros.;· De ·Ella . · ·· .. . ,. · · · .·: · , . . · · . · · . . . ·mais . ·alein ·,das .. fio'nteiràs. destà· ,Pa-. · 
Corpo. .. . · ., ... · ,\.· · ·' ·. · ,·· :Pai .::cleste: "Que· to<los seJàm nm ··'.Cristo,·''ª· tva, Oruz,·.a··Qu,al .é- a sal- et jejuri.; 10, 36-37 .. et Iu Psaltn, 11.s,, .protestaple .que: se ·infiltrav? através t-ria, ·Pelo.Norte e. h.e .. ga até:" 0 M'..exiéol ··. 

c.01110· tu, ó Pa.-_i. ~m· mtn,,.:· e.,eu ~m·. 1..i.:, _;::-vacão,.d.08 ·-c1>ra11te1;,. :<>. '\UlÍCÓ 4escariso .1.Mrm .. 20, 2; ·Mtgrre, ··P.· L.,· XI·:V, 7li0 ,et.: do ·ensino;. Sen;i. embargo; '.esta· .' in:- e. pelo S ... ul ·se .ouve .perfe· it.~-en•-.• be.ril 
Que.. nos rata ~;e~ éri~t~ .:n~·. ·i~,:~J•• ,1ue tal)1b~1il·:-eles .sejam uro,,.em .·ilõs-;· .,'· d~s ca.1rna<los,.-unloa. ,,u<la,,~Os::~nortaJs". XV,. 1488; ~ (109) Eph .• ·V, .·23 .. ·~ (ll O):· · ftuen<:ia não· foi ·suficientemente . po- """ "" 

, •.. !Hll'~ ·<Jue.o •mutido c;rela. .•. EJU~:tu,me• ._,(.14) -··· . . Joa1111.,.~V,.42 . ..:....:(lll) Cf.. .. I·,Tim., lV, 'd· . · · ··. · .. · · .. ·.. ., · ·. no Chile.: ÁS'trànsrijlssõe!Í. d.a esta-·'. 
ora para .:qi.,,e_:.:e-st!l° · anior, ;;,1icio · e: .. env11,ste". · ( 193). .. · ... : , · · , .- .. . Antes t!e' tcl'llttnavnão poc!.emos.con- . Euarr. · )11 • .Ps:,: -LXX:~V; 5; Migne. !'- , erosa para romper .O. q_ue )ª··.era ção. . protestimte ·estão. pois. causando 

perfeito mor., i•us . uos~a~ - âl~úàs. · e'· · ., .:·, . ·--... · ,.Jer-n'os; "ciue :~.t<i ·:ei;ortemos ,a ,-todos 10. :-: (112? AJt., · XX, 28; · - Ql-3).. substancia da. alma hi.spano-amer1ça- · · r. · ·· ·, E· d 
cres~a tle.-tlilL-:Para. d\1;.,. ?· 1,1·ecíso que l"elos ,aué,_.~Íllo· a11~·:,;h1Jla membros·, ., uma. ·e. mt1l.t\ts veze-s';a· que. amem a L ..• X:,s;:XVH, 108v. :-·ü14) Clém: ·Alex~, na; . a. religião eaiólicá. E a unida-· prejuízos .. nao somente nQ: · qua oi.' 
"º" acostum.,1110• a y~~;,nu..Jgr.cJa.,

0
. • •· .• • • , :Sa.nta.1\fà.dl'e':lg.t-eja,coiw·an,ol' intlus-, St1:om.,_:yn.·;2;.I>rtg·ne,.P.,G,;ll';F,-4l.éf:. d.: r··· ·i/··t' .· 1:r·ura·· ·d··· ·sinão··e1ri.muitos,ó.1Jti;os_-paisesquesi,'. 

lH'opriv Cl·bto. 1'01~ que é Cr,sto i.iue "· Os _q\'ª 11ã.n· pert_c!}oem ac:, brgirn\s;., .····trioso e•·:Hh'i'> .. Petà:.smt incolamlda.~ ~ .<lh) 1 Cor,,_ III, ·23; Plus.XI, DI-. · .. ~_,re,igiosa ,su .515 .. !~ ê .
1 .. ou · as. queixam·dela'', · · · , 

vive na . .su.a lgr~ja, p.or ela ousi;na · .. <mo ;:is1.ve_l ria .lgreJ .. a ,-Ca. t6.llo.a, · co .. 'llº '· ·de, 1?1·ôspet!.d. M .... e:.· .-e:·p~ogress.o·.· ofere-~a- ·· '.'in 1_.ne.de'm .. Pt?n~: _A.· A.· .s •. ,. 1.9•.7,. P.· pr~n~ir:35 perseg!-11çoes. <;tu.e.. desd.e .. o "Um .. se. rioperi"il .. · .. pa_· ... a.'. t. ód. as·.· .as . . -na-· . 
.rovoh1a ~ uatitüíéJJ.; e Cri .. to· ,101,. ·d~' . sabeis, Yen.ertv,els. ··lrmã<)s, .confiamo-·,. · mos . todos,. os ,dtas, ·ao·. Eterno. Padre· 80. · <·116) D-e .Verit~tc, q ..• 9,: a .. ;4,. e.. prmc1p10 do seculo · se m1c1aram· nas "' • 
vanos modos Be manifesta nos rnt·ros los t.an;i~e.m,. <!esde o. prlhciJ>io: ·do Nos-,.· .as nó~sas · ora:cões, trabalhos e ·sofri··· .. - . (117) · Cf. Leo XIII. l'ia1>1-enliaes.. .· -e . d· ' d ... t t a ÇÕ<?s c·onstitue ·a crescciJ..te· pro"pagandâi 
J11..,1111Jros da >1ua. ,;ociecJi,;tJ.e.. se todos so Pont1f,1ca~o,. ã. .prote,;:ão e, gov.e.rno.,::·. inentos;.s, ~~alment~',ten):Os. a peito a chr,stianae: A. S. ·,S:,. )!."XII, Pi:.-392.- -. nov~s,, naço. S, -m epen en es con ra protestante. E .. nós· ·çatolicos· ,qmLfa-: . 
os Fieis se "sfor,.:ar.,,it tJo"r. vlvc.r real- elo. alto, ··1nio-test,i.ncl.o , .. ~olenem~nte. q1J.a sal vafJil.<1· de· .toda· .. a .• carrillla · . .Jrnmàna. A. S .. s .• XXVIII, Jl. ··724·-- '-' 0 19> cr, .. · fgreJa · . zetnos? ·. Em. · algum, as.p· art. és., .co.mo. p· 01!". · 
n,erat., com eot" .vivo eopidto ·de ·.fé, a. exenwl..-,·. <lo .-Som·· Pasto'r. ·.tlnha'mos· ., .yemlda ··éo.111:.0· .. sarigue-:ilívt,1-é,; E. ·t,'n..: · .018) Ct.· Leo XIII;· Safis :cog.1Jlt_u 111: · ·,..n'TILAçs·o' · .. E·spm·ITUAL · 
não · ·Só pre~tà.r.ãci .: 'ii. devida; honra:. e . 11111 só ·/tesP:lo: :''..l1ue el:es: tenI,am vi•: quant9- ,R~ c~.u .. ,relampa.gueja·. á· tor-. .Ibidem, ·Jl, 7.lO. ~ (120). Ct. Ib!de~n. \J.. .,....., _ . ~. . • . . . . exei:nplp, .. a Coloin:bia, .-a Açã6 .,CatoU-', 

" "ão' Tnenos·· contrario á verdade e 
y,erig:oí;o· é- ó. ·er.ro daqueles que da mis
t.erjosa ·un.·1ão '<ie. todos nós com Cris
to pretendem· dedifa.it· ·tun inaJ cnlcn-· 
dido· ."/iuícüsl110",· ·t1ue- -8.tribue toda a. 
vida .. es1,iritual dos fieis e todo o pro
gresso·· ~a virtude- .:unicanient~ á a«•âo 
<lo li:s~1Tl.to' ·.santo,. exclúlnüo ou me
nospreza~~() a.: côrre_*l>onden·c1a · e co
laboracíõ.o· que · devemos 1irestar-lhe. 
Ningµ~m (.u'.Jcle neg·ar qUe o di\'iho ·Ji;s
plrit<l·-'d1i' Cl"Isfo. ê'"a ün1c11· fonte don
de deriva tOrla·-· if ent-.J'giR sobrenatu.-
1•a.} na Igreja e nos s"us membros; 
pois · q·ue. como :d~z o .Salmista, "a 
~rai:a· e a. glo1•1a dá-la-á u Senhor"'. 
(1671 Contudo o perseverar.co11stante
men_te- 'nas :ob-1·a·s- ·i-1~ santida(le. o. pr"c-
gredir- fervorosatn.entc na gra~a e na'· 
virtudé,: o~ esforça1·ªSe gen·erosa1n~nle 
por :ttingir- ó Wirtíce da perfélção cr!s •. 
ti\, enfim o excitar, na medida do pos •. 
sivel, os \H".ox.imoH a coriségui-la, _tu
do .. Isto .não· quer· o celeste · Es1>frlto 
roalizâ.;:ló se,- o·· .. homem nã(, fàz <lia· a 
dia, ·Cólll etlei:gla .e dfl lgencia. o que 

~está!:. rra:· sua· n1.ão .. "Os b~nef.icios di
vinos, .diz .s, Atnbr.osio, não soe fa-z~-m 
aos. di)rtnent~s. ·mas· 00~. ohservr11-ite-~·:i. 
(168) S0 :nes.té nos~o corpo mortal o.s 
membros se- desenvolvem: e robuste
cem com Q exercido quot.h'liano. mui-· 
to mait; ·sem duvida siwede o mesmo 
no Cort,o soc1,,;1 de Cristo, cujos mem
bros :gozam· de .. lil>erdade:: conciellcla 
e modo 1rroprlo ct":agir. Por isso.o.qoe. 
disse.: , "Vivo •.. não já, eu; mas ·Cristo 
vive em mim",. 1Jfi9) t!Sse mesmo não 
rtuvidbu stfh~il"'IRI': •.1.A SUH gra~·a (eh, 
Deus). não···ro1 . .-em · mirn estér ti. · 111as 

rnverencia aos"• 1n,.tiii b1:bs . uiàls âlt~s . . da e. .';· : tenham_-- em ·: abunt:Jancla" _., .·, ·-menta,: e,·:1!'rnllcl~s~p,e_rl.g:os- a111ea:ça.m. -a.. '7100 -:- n 21 > Cf ... Jbldem. · J> •. ; 7.1 O._. -. "Nó' E"uàdor ·. houve· Úin govel'ilan- . · ca. se preocupa· com ~Ia.- Aqui":° no 
. <lest.• Co;vo: m1s.ücv,.' sour"t:udo., ao~:: .... ( 194_>. · l'Jsta-. nossa. splon-e. ·.decla:ra;ç.·ã.o. .. huma.n;a sooteda.!}e, .. e, a J?ro.J>ria Igreja,·.. ( 12.) S. "Tltor,n.as, De ve. l'.liate,· .q. · 29, . . . "· _. , .. · .• · _ . · · . · • · ,..,.; d · _ . ., · ·1· - · • 

<1ue um ... dl;,, ten,.,dé·.d,ir ·'con't.a das· nós-'.:'. .. qu~1 em9s~·relterar, .. ,1e1iol,s· ile· peulr:mos çonftemo-n.os.,a. .nõs,. e,. tOd!l's as•,llossas. a. -4. a·, ·•· - 023) Cone; .. .-Ya t,, . .ses_s.. ,te. de gemo e co1.açao, Garcia. Mo1eno, . =ua or, touàv a; .n11o '!;!l · çrio\f ·o·,:or:.··. · · 
"ªª alma.>i; (·18.fr in,a.s ar;i1a.ião .'d": .·,,10· . as. ~mt;oes· de: to.on :a. T·grej,i;,' nx,sta:. J~n-, .... co_tsa·s: . a.o., J?a·l ·· <l~s. · ·.1n:f serí<iordlai;', ·f,u·-. .l V:·· co:1st. dogm::.·: de, l!}qll.,· _proL •. -· qué .<:ôrtr,. ·fi:anquiiza absolut.a coru;a-· · ganismo: qüe .. s.e -·coI1$ágre · ao: êsíiw.<L · · 
do pa rticuiar~ aquefos <1ílé.10 'Sãlvad.or ~lclr~~. em. qu:e<'celebramos ·.os Jouvo,:·:, ··J>ltc&ndo.1 . •.•óll)al, . ~.enil-0r,, .. .J>ara: . esta:.__ <.124 > Cal.-, I, . 13- .. ,,...·.:.~ q,), C:01}0· .vat.. ··grou···.es::a.· unidàdii°·ho caiólicisrno · na deste 'problema".· · · ., - .. ·· 
amou . co.m sJug,ulàris.slipa .: ·teruúh!.:.. ". es do, ·grande-. e: ,glqi;,loso;,Çorpo . d-e, '\'Ossa,.,, fai.nll-l·a ... ,:,elad/Ual Nosso-Senhor: Sess. III, . Const. ·de. fJde ·Cath.,·_qa1>, .3. · ·, . ; . . . ; ·. · . . . ··. . ' · · · · · · · 
<1t1ai,; sàu v• e11ren11os, é.llàgi,,d&s fr,,'.. · ~rist<l': · ·o 9i,>, co11vlcla·m1t>·: a t;odos 8.,- : .. ,Jesu.s .Cr!:sto<não·Attvtd.cju,enti-ei;'.ai•:se · -::,_(1!;6). P)1Hipps, :II, s..:.--:- (1:!\7.Y.I.<>a11n., Consj;1t~1çao, .• folitica de .. 1869.>0 ·,lr:e- «Hoje. sení embargo, . rião· é áQs· :cii~ .. 
C<;>s, todo., OS- qu.,/precl-aàrii de. ,;'êine- ;"'ll(.··um ·CQlll todo·. o. '3.lllQ.i: ·ªª· 1lOJ;Sa ,, · ·f'm m4os '.<le. ' .. 11 .. 1.l!eit<>res ·.-e~ sofrer. o x,, .. 22. -::' ~128) IQann, XX. 2-L .--:- gal' a c1dadama.,a quem fosse i::atohco tolicos •especialmente a qü!l ... nos qu~1:e_;· 
cito 11at.ural OU &p_brenatural; ,a. j11Ja11- ,Uma;-:-a: <tua.· .~Sl>Ollt<L)lell;lllen·le ·.o.·,:.de ·: :tOrlll~ntO:'d~ Cr·Ui,J';.(2lõ..),. . (} 2~) Luc., X.· lS .. -· (l0 3 ) ·.q,:. C.ollC. · não era UO' Equ9,dor· de ·entãó. uma in- ··mos dirigir:' . QUetenios· .falar em'·!{(!-_,, 
eia, cuJa tnocelleia .. e.stã.. hoJ.e . .,,,1,osta ...... boa vontade· .cedan1 ás · intimas .,inSJ}i.• ., , .. :. e .• , . ;. . · , • 'v at,, · Ses-s; : III, Çonst.-dl~ fICle -e.a.til.. .. · . · · , .. • · :. '·· · · . . . · · ·, · .. , · , · · ,. · · 
" tanto" 1><,i·1gos,. e cJ.ij:t. "-1/tH\' ;,;.e,.JJO· .: . .-1'ª5'ões . du:. ·g,·a~:t · dlvi.na:.e: ·\it·ocui·em:. ,. , : ,';·;. _.:, ]}:t>.iLóc;o . · ca]l. ·.:! • ....-.. f.3H - . ~er1n.·, ,sqo 3~; Mlg-. ~uportavel mtole1:~nma .. Era. s~ples- ral a todos·. a.queJes: .• <.1uo· ·, ~il }l,)t~:..: 
de· mod.eJ:i1'. cum,r.- 1>1:a.n<.la, .. cet"'l-;,os. po• ..... sair ele um estado,·em ·q,ue ·nll.o noclem ., · ,. , · .;- : ::····.·" · . ;11e •. P .. L .•. LIV, ·192,193.: ·-.,·0~2) Ct. · .menté· ó rei::ótlhecimento de· .uma .rca'- ressam porque as.-rela.çoes ·com o&.. E, .... 
Lre• no~ ·quaJ• com· sm.ua, ·<3ô!lipühã·q,. . <>i:tar· s:ci;·uros·. ·.\lá · eua,.·;et.e1·1ta.: :salva,,·.. ~· ,•n· -,.. . ..,. : "·'"'' . ..-. ·· ._ · ... . ·.· ,\ uguSt .. Contra Faus-t .• 21.•· ·s:. Mlgt1e; ·!idade: . .Prciyave!menw · me dia n.t e. tados Unidos· d.a A.nierica do Norte se.:.: "" ª""" 1·~couhcc,,t"·" socorrere # Pes, ..... cao: (J,~6> 1101s--embol'::c·'por,,deséjo .e. • .. ,.• ...... .,,~1 .. ~ ... ~t•O,:,,A·.·!OSS~ .. · P. L,,'.an2,. ~-(.l33l Cf. ,Eph.,,v,.22.2.3, · 1 d··- ..• · · , .. ' . · . · . · 
soa dt,··Jesu,i Crist9 ... : · ' .. . :.;. : . . · • ... voto i11con<:'len!e <lstejiim . ·ord<,naeloli.' .: . , . ·· ':. · ·.:· ?. ·.·. :· ··, ·. . ... , ·. . . · Ioa.nn .. XV,·.'.1-ã; Ei,11 .• IV. 16.:·,,...; (131) aque a·. ISpos1çaQ, so estav11m exclui.,; jam cada vez melhores:'. Í'roposito JouJ 

·Con'.?° c~m ~.,çl.4z,l:o afiverte ',í ·.:Ap~s~.. ao Corpo '.mi.stico· do .·Redéntm>, · C(J.l'e-, ,_.:N 1~~'!'.)}~~~, .. \~:!"~t:M:e.~~ '. tr._i)t~?ª• estés C_o'. .. , L '18; ...;.., p·Sõ).-C! •. fü1,a.rr.: ,ti, .'f$,,, dos da: cidadania ,algups .estrangeil'.os. yavél, . sem. puvida.: ,.E·. ti~s qµm,-einos 
tolo: os me"!-11.>r.Qs do_.. coru.u.: ;e1ue: l>l!· ... cem de· tàntas . . w:tao :gi·mi~e·s· .. gra<:11s<~.,. .º~s!'.~·:·Pítttei !JO!i.•.l(oN,f\ CfL~. '1~1" duyi~. ::-S" 1;·. 51 _et xc, ,p, +;: Mt_glle, P .. L.,, Não sóinehte inscreveu· Garcia More:.. .av. isa;.Jos:_ a·.·p·er. m .. lssã. ó ·que• se.: au. m. en-. 
rec~m n,a;i,; :t,.;u,cos. 11/ío:•,Oij· '.mais --ue-. . e RUX:illOs· ·(/U<:!. ·~Ó'' na. Is-,·eoa Cátóllca.• · .. ela, ... o. ª.\11.ue.11, .03 .v:osso.s, e. 11-JcanC!)• .. XXXv I. lü.J .et xxxvu. 11 .. ~. - (136) . . ,. . . •. ' : . . : . • . ·' . . • ·- . -
c'.'ssa.r,os:. · ". os .,,q.!.le · t..,~

1
;ó~ .ifül'.·, ipaí~ poclem- •cnc(!»trari· ;l',nrrem :i,oúf•,na: uiii·-, .. 110 ~· t,O'/-O'j, ,:;ef.!111.de!ro .. 9:1119r pa.ra ~º.!ll. J?arin, XVU .. !ll',J3. :... (13,7)~· A1,<>e., v. no; i:ias LeIS . .essa · .realida~e, :smao .que te a propaganda> hli' .Anieric~ · ta;õ.· 

)'JS.' , "'\rualllo:los. .<1~~.•.ftl!!,iOf' .. [10°iirit". do.de e .• untdos'.(:O.IIOSCO 11o<Col'JlO · da.• ::~! li,re[a .a:,. ftge~l. Mã:!>, ~l6;p>.eus,~ CUJO. 12•13, - (138~ Cf. loann.,. XIV. ]6. et a aÍlanÇOU ,tambem med1ante. a' ce]e-. tina f O. pior ;lllelO .q\!e .Se podia·. ~s::,-·.,·;. 

. trabal)1/,i. tuais. q.ue todos: .eles;. se 
bem tjtie.ii':l:o· ·eu, ·mas ·a g,·aça de Deus· 
comigo". (17!))~.'.J!: .. ,)ois evldenfe. ''"'' 
c.oni i<\st!ls . falsas :doutrinas o· mJste
ri'o de .. (!µé. ;'tratamos. não se ucll!z~. 
·Jlát•à .. l)fo,,'eito: OS(lil'Ht101 dos fieis. mà's,' 
converte-se .. em. triste Claúsa ela sua· 
,·utna:. 

< 1~ l > .. urav\,;0,1111..: .~"l't~!'.\iª ! .-q.ue:;,JS.íis Jesus_. 1,r1.sto .. ,conosoo::·-t•enbàn1·· ·a.: fa. c· ""a· i~i "ª:f~f.itª-:dfúljtill!.!~ .~eplet,a. ;do., 28, .- .( 1~91 :1!!1>11:• IV, G. -· _<HO) Cf., .braçã,o,. da ·Coricoi'data e: o· estabeleci- colher. · Isto env. ez. /d. e n.óS·. unir, nos . , 
cunsclv da, ·olirigaçã1> ... <1u.o. Nos ,lJio.u,m.. . z.cr pàrte, ·~ob uma só _Cabeç;it,.d,vso~·c ··. IV O ; ,P,,t •.. O~.,-~.·., .. fS·US.:. t;rls~o q!)e .Joa1111., XVH,· .3. _.. (,141.> J: J:.oa.nn., .. l V.,.. . - . . • ·: . . • . · , . . . . , 

. he r,el<>. a.ltis~lmo' ,N<,..,..,., ollcJo: ·aev~- · ·.c!Nlacl-<• ,da . gforiosisslma .- · caridade. touas,.q_\l,ant.a~, .. a~IJ;llC!'? .·. da:_a · nu,,?.~ ... i:le 15 •. -,-,. ('142):. II: Cqr .• ·l:V. u!. ...:.. (H ;:.)., mento de mumeros mstitutos de .en- · separa, pois. trataremos de i,mpe,dif a 
.mos .. , . .,_v~~i1·,·. ao . v..i-ri1ó,i. · eiu:11 ,'.pi··oru

1
,_:· (197) Nóa, sem jam:ti's, cessarmos as~ ... , .Deus. ·ff. <Ju!'·, ''i'om'·:tl?me: de ··t.oda·,a · ])a; . ct Gal:} n~ ·20. -· (144 > .cr .. m1>h.,:.nT,: sino"·. '· ·· . . todo o .custo, que· sê ·qÚeira ·.dcstr()Çar. 

· Ei4-"~l;: .rel~tlvo:8 it confiS,,.Ri. 
·s~-~rani.~nt,11·· ~-·:i·:·ornello ·· 

. .d" niagu,.·qué· ás. veze.ssão.'JJr/va,1oíi· .. :nossas s11plicns no Espirito de amor ·turé·"'\,~un,Jna"_deu .0 .. ~e'U .consen.tt-.·.· .1,7. - (145}.Cf:·Hebr.;·Xtt:2,,_:,:,<US)·. "Toda.'aquela obtafoi.=seh'f embai'.-: Nuin '·entendimento.sincero··e 'cada:·. ·"ª vHI~ "" defoi•111e~,· _déi)>!,i\i.t.~ .. '\. a.(e
0

: .. : :· e ·. verdade, · .-i:,sveramQ,lo•.·.·: rle: ·.braços. .. 11.'.ento_ para· lf Ué ·se efetuasse :: .o ma·~· ~. 1t., II;: l 3>-.-:-, {-1-47) Cf. Hel5r ... xtu; · . · · ". . . , ...... , . ·. , . , , . .- . . . . . . 
tos d~ . dot,11<,;as h~recmi;.i-la~, (J()r :·láu.-.,·· ·. ; abet·Jo,; n.ão como .a. . e~,tfl!,llhOs, mas t. lmot\i~ .. c.s.~irltu~r .. ".!ltre o .l•.lp11). de . l ·1. - .(14 e) Eph.,. 1 V. 4. ..,. q49) ·cr. . go . atacad11. .em suas, :luzes pelo hb_e-. . çlía máicir com·· a ·Republica· do::No11e,' 

0 .~-iesmo'·~ucode··.com. a t'alsa 01it~· 
mão· ãos qUé · 1>·r·etemJem que não se 
.tlev'I te~ ·em gt•ancle conta' a trequer,s·. 

te,s e de; peso ã •sqel,~•w.!,l,s.i '" .q.u~: IJ·l·, .como a fllhós que· veem j,ara a,· sua ~f.11(:"~•" a:.,.i1.atur~za,c. lwma!1a'\, L~I6) . Col., lj" 2.1. ·- ·OMJ. l. lOR,llll., .;v. 16. r.ahsmo.· Es.t!l .. nos. deixou ,por heran,- teremos que afastar ; primeiramentê' 
guns, ~elelm:tm isso C~ITI\l :··mµa, ·:<l.Oll·, .... <;asap?,ternl!-··. : .:·. i:·' . · .. ,_. ' ... - ' a. l' '1_-ll.~ • .gr1!V'J!.t-O .!!-1JU1ra,vê!; P.pt o ... --'- (hrlJ,. Ioann... ?-l\. ;ia, .. ..,...,_ ·.(·1_ 52) : ça - herança cfu;élho!i' porque-. C<!rta- um. do.s. inaiÓres' ó.h.stac.u1os .. : para ele:' 
qu.1sta..,,10 µrog-re8'1o; ~um.umefltt> vari-·,"·· i\I'!;_s .. _se cleseJamos qllf" M.m::rntó!'• ; .•. que . .?ll.,.~.., •.• , •?.li__j-!< .v,il.~, cel.,st,10,J, ·,, loan-n.,.xy .. 9,.1.0. - Pu-3) ·1,J.oa.nn., !Y• .. . ·' ·.,. . • . . . . . . .. - .-: d.. . . 

tB conf1Ssí'.10 .d.as fal~as ventais: 1iois 
<tuê Ji:npói'(a.'ti.te. ~·a :cunfissà<• g·eral. 
que:.. a, ··E.spoSa .'"dB Cristo. ·cow seus fi-· 
lhos. á. .. ela .. unldos no ·Se.nhor, faz. to
dos- os, djal!. .. pól· meio .dos saco,rdo-. 
t.os atlfes ele ·subirem ao <1llar·. É ver• 
d4de~/e. · Vó~ -:be1n o sabeis/·\' e;1é1;a '!' ~1~ 
Irmãos. que há" l'.nú!tos m.odos e todos· 
1nuito .. 1.0:uVa\'eis ... {te obJer. _o Ílerdâo~· 
de!!tas .:·faltas; .. ma, 11a:ra p1·ogrectir ·· 
ma.Is .çá.pidit111eI'tlt1 ,no: cari,i'nho da ·vil'-· 
tude, :.rec9,ínen<1ainos_, ,v.jva·mepte <• pío. 
uso\ .. tti\rodu.zldo . 11,el~: . lgf<{!<l iot, a 
ÜISPJJ.:l}Ç~<>{<lt?-cl/l!il'$il'i~o';8Mtto.· ~!\ <Mio'·.'; 
r1s~ão.,frequ,inte,·'.<1u.e. úumenta. o. cuc 
nher;:í,ni~nf~ ·próprio. ilese:iivnln• H .hu
mildade·. (iristã. '<}es9rraig;. os maus.· 
êost1:1·~~~. co!n~a·t·6···a :,1egt~gr11cj~ e ti.-· 
bi_e~a.:_ ~SµiritqaJ,, .p.urifica ·.·a conc.i~n.: · 
eia. ?<irtiflca·:,._, vont.kde, ii.1·e,;ta-s,; Íí 
direção .é~plrJtb,il. · e por· vi.rtud.e nu· 
me;,pló ,siw1•a.,rient.o aumenta· 11 gra~:i. 
Porta.:ritO os· ê.Jllfj .1neno~1>reza m e fazc-1.11 
per~ler. a. _ldstima ria c9nfissão frequ_en .. 

ta1otaao. llen
1 

~omum, .lJi,a q;,e. hontein,: ... rupça'.' subanu,tti Deus;as:·o,rac;ões:. de.·.-. ;nos 9~.1:_..?~ ,s~o S,1~,.1o0r.._riosso.;. Já_-,.no · .·. 20-21 :·.-.._.; Hú1J, r:.?m.,_ XII,.. li,,:.,,... <!·ou) · mente ,.Ja éstõl .morto no cor.i~o- e · - :a p~opagand.a . protestà_pte.·c_ · 
,, ·sensato !li:! R.t que ,,ão .. ~~fü,..çtl,\llµ,,istQ:' : toclr, .o .~i,p~,· ml~tíc<,.lmi,loí-ãi)dó.,qu.e:· .. :~~u J~~o .'.~Ji-ll~l ?l.u~_cio .~ª· dlJ;,nÍil><,de , l _Cor., Xll,. .. 20 •. ·-. (l~S) -Ser.m. X..-s;.fXt. ========'='=================:'::E=========::::::=========;;i 

não só é lrnrn viola.,.ão ... t.lagranie- .<la .. os eri·antes ._.entren., .,q11a1-1to .. itntes .. \10 :. · .. '. ê ª ~a ª 1 1t1eJ11,, ': ... \ecem-\ia~cls J\f.\1"1'1é. ,P. L .• LVJI, ;,94, ,....,. =·057); CT; .• 
lei natund " J!Lvln!'' ·. q8)l) ilni>r.tis8a, unlcQ i'e,li) (ie .·.1e,ius Crlst?,; ',declàra, • '"> ºJ '''J'~esent~u. ,aos 1.n·imelros deutre. S. Thom,, Comm. _tn J,'Jo,:aq ·mpli.;:.ca1).. ·-A· . , . .. . .. ··t .· ,.· .de N. . . . . s . h A . . "d .. 

te ã, · .Juyj,1itude écl~sia.stica, 8a H,a ní 
c1ue_ .fazem .. ·,tuna c·oi.sJ\ contra.ri~_, RO 
Esptrito de" ·cristo> e· ·"fui1~st.i~sima ao 
-Corpo' nilstic·n·, .dó· !;àlvi«lor. . 

).ia.·:ait)/la. alg-1111s·. <t'tte··:tn1;ma111 n·ao 
terem as· tlnss"~i:f'·:o~a<;õe-s·' vcrdndtd1·a 
eficit!'la.·'·1m1,efr'aúva · e 'li·abalham r,or.· 
espalh~r:~ 'Ôllltiiàú· r1~ fltte_ a ora<:ão 
félta, .am .Particula·r .r,ouco valo, e .que 
ê "'· oração pul,Ytea. feita· enJ uome da 
lgrejJ ·que ·t'<fm verd,H'lelro valor, pM 
partir·vro Cnn~~·mlsti,<~n ae Je~u~ C1is--
to. NJo. ·.é. ·ei,.a.to; " divino 1"te,le1,1ór · 
nân• ~Ó' ll1~l'(r estr•eilan1ellt(~· a .si H l;ire• 
ja. co.mo· ~.~Pt,s.a· ·(p1e·rirlissit)'la, fõô.enlHi 
,ta.rnb·en·1 _(tE-:hi ·.ak .::.i.lmns de todos e c;t<ln.' 
Um dos.-fieiS,·(~{?tn°_.qUeJn· de~~Ja afd~tl· 
temen~e:.·c_n'nv~rsar na iritimldad1.:. ~r).. 

bret.ud,~ ·fleqJo!s da. Cninun,h~o. J,}_ em
bora .. a. t>r~.ção_ :1.1uhiiea, feita por t.oda., 
a tgre.ia~-·- -~~Jrt.· mui~ ·ext•t-lente <Jlie 
1J1tnJti.••~:r:. t,Utr11~' ç;i-1.u;u· ri ·,lfguldnde- dn 
EMPOlriCt ·_d.-. Crhcfi•. contudo: todHS · A.S' 

· ·.or"açõ_cs, ·'alnrla .. :' a::-r. rn.=t i~" 'tm.rtic!U ln re~. 
to1n-,·0:· ~e.u v·aJo:r: · e ef_i_cacj~ .. e apl'O· 
veftá:m' ~r:-tndemente H toõn · o Corp(•· 
nih;t.tc!')_: n~ -'·qu~J . n.RC' __ pod_fl ·nenliun1: 
doa -1nemhrc,s (><zer narla <1e IJom ~ 
ütsto, .. :<f\J(II' ~m ,t"i;l.Z~O · ait ~om1fni1ào dú~ 
s:a.nt'1$, não .. Çon~rih)1a ·t~mhPm fUll'a> a., 
salvação de· todos. Nero ao~ inõiv1• 
a.uós' npr s·~,:~nl :·fllen;itii·o~ rJe~te. Corpo 
se lhe.~·.,e<la <1ue.-1ie~~m pará si. gTa· 
c:a.s· ntir(i(>11h--1rl'·.s,· me~n1-<1 tf':m.1,01·ni!-:,., 
com·._a·' ile:vJl'1:1··s11Jei0iio á <livina von
ta.~le: . pqfs·. QU$:.!,-' contjnuam sendo 1)<?~· 
soas _ind~p~ndent.eH cnni suas inílJg'Pll-
ciaR .'PMPr.tas ... fl71) · 

Qua1~tr• '~.- •l"l)'ed·f_t.nc:àn ,1~s (•oisa:s (•ea 

lest~s~. o~ .õ_ocnnlentos eclPsiasticos, a 
J')rat.tcn: ·"·· <\l<em11los d~ todo. os San
tos or~v~~1~. hetn orp. quão ~:ra nele es-
tinta. deve- S~J' ti<la v·o,· l,<~ilos. · 

T'(')t,: -~1lti1nn n.ã_o· faHa quem diga 
tpie. ;ls 11c•_s·sas $nplícaS nã.o devem di-
1•igir-se~.a.:. :.~~sso:1 nê· ,lesn. Cl'isto, mns 
a De\Js oll··"" Eterno Padre por Cri~to:: 

·))Oi.::; Que ,o_. Salva.dor. comn Ca.he<:a (10 · 
se11- ConJn .. m is1 ic<,. rlevê eonsidera r.~e 
R!lenas qual. 11 nú~diA.neh·o ent'rE- Df'u::-: 
~ ns·-homenS" .. 072) ''ramb(->tl, isto é 
contra· o. ·tnodo rle ·pensar da Igreja. 
contra 'n 11sn· rlos fieh:r· P P.· falso. ("ris .. 
to •.. Pa.ra. falar com proJlri~ria1iP e tJ1·e-, 
cisão. é Cah(\ça dA tJ><la n ,Igreja so,
.;;~nd~ an.1bas. ~8. naturezas conjunta• 
mente:° (173) e. ele . l)l'Ol)rio afirmou 
aHas '.so.lenemPnt.P: "SP me nel'lit·des 111: 
gunfit· ·.éófsa (ifü' n1eu ·.nome~ fa.-la~ei" 
(174) .. E _bem 'lllE' 110 sacrifiçic, ~uc-n.--. 
risti,~o. principalmen·te, - oncie CrjFt o 
é a,o mes1110 .ten1r,o. s:H':erdotíl é ·vitim:t 
e por . .fssO ,.-; 111od<f especial exerce- as 
fún_~õCs. dtt, co~ci1iador, - HE-: ú'I.J.C,!ô, .. g 
se ilirl.lani. · orrtinari~men1e no l•;teruo 
Padr~ .··Ptlo ~~u ·unigenito. cont'udo 
nãn ·-rato.· e at.é ··"no· prnnrin Canone 
antes .. · c\a. .. _ Co1i1u.11Jrão. dirigen1.se 
tambP.m ao ·,11v!no' Redentor.: pois qua 
todos··os· .. crlstãos <levem saber cla.ra
me:tite itue Jeáus· ~~risto hon'lem é ta1n
bem .·Filho de' D~us. · Por i~so quan,lo 
a. tgr.eja militante •dor,, " invoc• o 
Cordeiro tmacllladn e Ifrsti" sagra,4,. 

. JJarece ·. responder ã, voz da lgreJa 
trlunfant0. que. perp-,tuamenté canta: 
"An que. estâ ·sentado· no tronn ·e ao 
Cordeiro; hençãn e honra " g·loria e 
pod.~r :nos s~culos <los ·seculos". (175) . 

~XORTAÇÃO A A~IAR ,\ · wnEJA 

· Até ·aqui, Veuép veis ll'mâos. medi
tando· o. ·misterlo da. · •,essa misteriosa 
união· com Cr.lsto. Pt;vcuramos. llom<> 
Doutor da Igreja· universal. iluminar 
as lnte11'gência,.·com " luz ·rlB verdad~: 
agora fulgamo8 cnnforme ao Nosso. 
munus ·pitstoral ,êxcita r o~ corac;;ões a 
amarem ·o Corpo mistico, ··com :trden. 
-u, ~"arldade, que· não s<> t'lqÚe em pen· 
sa.tnentos e Palavras. mas ·se traduza 
.,m obras. Se·· os . fieis <la antiga lei· 
.c•t.TT,tàr~m d_a: ·sua cirfafle terre11··: "So 
eu me· ,esquecér ,<Je ti •.. õ Jert.'!além. 
pa.ra.1-ise.s~ .a 1uinha mão tlireita; fi
rtuê __ or~sa ~ ~intt~ llng9.<l HO meu. (la• 
:se nãn · tlyer .Jerusalém fOt)1n. R pri-. 
lada.r. se ·eu não me lefnbrar de ti; 
.meka, d,as: .. minl~as alegria~"; .. ·clí.6).' 
s;om. on'!nto l,lla.121: _ufl!,nl~ ~. ~.ubll~: 

<,Jll tndoe os cora~<>E:s, .. ·mas -r_ep~glla _mos .. ".<mt'!ô',' .. Ser !1,bSOl.U!~lllente ne. ,·':'OS U e_Us e t.ientló:'. 9~é .o Joran\ JJ, lc~t. 5. ~· 0<>8) Rom. VllJ! 9-10 .. · . q'· ,c,·oíl·. r·ar· 1·a.'· .. · ·. . o· ss'··a e·n o·r·a·: .· ·p··ar·e·c·,·· a· .. . 
:ttl'OZlllC:lllt•' aos ,;entllllet)tOs . {l(! J10- .. cessar!<> q\.J<, eles .o tac·&m·. esponta• .. - -~,c1yrà:r. qual :to'fét11, het -e Sacerdole. - (1 a3) Of. s. Thotn,,. Comm. m Inp, ' r UI . . . . .. . .· . . . ' . ; .. ' 
mens nlvijizo;c!qi;;? O tl!ttigue-<lcsses in- nco. e llvrementc .. ·pois',p1e .ningriom "o ~,\1!_1!~d c.?1~1 S,ellf rogos ~1:i,ternos ·MI. lil!>h .• · cap. 1, •[ect .. 8. - 1-160) Cf. ·.·. . . . · .. · .. :. ·.·· ... ··· :··· .. ·.··.. '• .. ·· .. · ·.··· .... : ·.,· · •. ·. ',··.··.·, ·:. · .. · .·:·.· .... ·· .· · ... '.·, 
felizes., tanto mais anw.,fo8 .. do Herleii.. ; cré, sénão·vor vonfallê, (J.!18)' Por cuuc: · • ~11.1 <.;li; •. ,a OâJ!~e,_I¼" · mo,el[ º· s'cu S. Thom., ·I. q. ü; a. 3. - (161) Sess. · . 
to,·. quan{o m11..is ~!Jgn<1s dti ,compà1-' seg-u h:1te se alguns. que. n~o ..c.rect;, si\õ • .' :v.n,g~t1,1to, ·a .ºl'"!J.1 , ~ admJr~ve\ P.ro-. . JIT, C?ns~. íl~ f)cl,,cath. càp .. 4 •. ..- '(182~ ., 
l<ão. "brada a .ileu~ ··,,ta terra'!. (18~) . real111e'1íl,i. forr:a.dos .. a enthtr.:,nos te:m~ . \tg1ft lle;:f, !J\~~11 "'.:,'.e1··i.l\

1~1 ne~e., ""': '!':1:'s.' · Cf. Q,vin11111 ~llucl: A. S. !:i,, .)ÇXIX, r,. · · · · · · · · · 
' ' • ' . . ' ' ' : , .. . : )l]Os, ... ll.J)r~ximitr-s ... 40 altr<r -~ ,a,, l'C• t.'. se JJ!-1, 0 • .:' J . n .. ',,º! e)fl,,. ~- lmac~- 65_3. - .(t 6Q) M~i.,. J._ 11, ..,... ~16'4) Cf:.. A ·Arquiconfraria ê!e' Nossá.-"'Se~ de 300 dias, 'todôs ó~ âi_iii{~e nia.'. 

lmlte,uu .. rt • .nm(Jr ,1,.. e .. ,~.~ l!Rl'!I' : • ceher ... .QS sacramentm;,;·.nà<> i;e ·ra;,.em . 1":clª,1· }~énta· ª11~-. toaa a .. mat:Jcha oli-. l••dach.~. rv. 4 .. ..- (16,) CtnRom., Vlll; . b .•. ' ··w· , . . .... \.. ... d . 1 - .. ' ta d . ' a·. • A . 
. .. , :.<'Ont.,n li;l'~Ja,-.·,", S, ~ , ,·,- ; ,·er,111-~~i;Jros .,C!l'llã_c,~ ;·,.q9115-.:'\.J<Í .,en~, a.\ . i;tt~a . -~;:· ~é=m .. 1,,·e u1~1.m:i~"?te ... :i~. ~. (166) çr, ."~Ph,: v. z2•1;i. ~ (1S7) . 'll ora. . .c,;par!êc · a e ... umíl ··p1a Ull\aO. e. 111a e a= • i' e, re.ian . .osse t+:es .. vu 

• :·• -·l'(' .. ,,., .. , .• ,>7"~t ".~.:."""~"oi;"•:, •.. ,·, .c1111tl; ¾:-lH'lc!fOSSl,,..e.t, ~r,:/:aá,a1' .. i,;:~:oe).7J•V.-i~tela ~ ... ,i\',i.111'~.;,:,'l.\!!l_, ... ~. !mº- QIJ:·, . hx1>0s.,l~.)'!l,l,llt soo •. LJJc .. 1V. •. 4,.l);:. ll{irnot_.' .. devotos.de.-. Nossa Sen.!J.ol'a ,Aparecida ·~Iaria:;:e.· ·,a.,:j;fo.~lotóiia.•.·.:.: .~<N,ossa. Ss.•, 
ilias ,,a1·a (1\10 QS'la ge)IUltla• oo,i:ida'7, .- ><~OO), <l<:ye. Sf'.'t'. li,hi1:uma. 1101,,:en.agém. _ a ·- . . ~e.-1>:Th,,:i;11rn_-o ·. tOl<zca.us,-,.. P. J,., xv.. i-~!!6 •. .,__, (169) Gã,I .. '. l~ •. ~·o. ~-. t· < ',., f'•· · ~ f, " . .,, _ ·, · ,. . ..... _.. l" ''d .. ,. .• ~ .d ...... ' . ,.,. ·. B .. 

!le. com, A'!'" deyenw.s .vev,,õ ".~h<a'tloi• ; ·:<!"' Int-<:hgenc,.H .. e, dlj,y·VOJititd.é,''...· :t2.01.) , .!.º cio.li, se/111 ·. 41'.,éüo~.-: i_rtaternqs _é'. cTq . .:.... ( l70) I ·Cor,,, .XV. -10 .. ..:; . C l'TÜ C!. ·· .que Clll.J!or. m}, a?Ci" ~efS asSO!.Hl. . lluOra "'·pl:-teçi 'à, .l;a. rOéll'!(«~-.' _ra~ 
na I gr~j~ u llt)~ S.Ei[!S tnemorós;' .:não .,se fJQCt.,A!O·. ,a<?Oll.tf!lJltiSl:l; : <il.Jê, _' CÓiltl-a.., , ~,~u ó1li"~Uf J~\l:t,'íl:tºiir1.r,íl • ~fEi:é~0.ll:: ' ·.S. 'l'h·óm,:· :!!-II, · (], ~3, ,a ... i; Ú; ·.6. ·...... . .. dos progredir smhpre, mais . na· .COll• si!,. rogai . por• .úós . --:' :S~o. Gefaldoj, 
vet1ha pô'uco .:a .vou<·~··,;,._.;- arre(ecer

1 
.v .. · .a doutr.rna .co,nstant ... ,d.!1 :Sé .. ,.\põetoJj •.. • , '·"'t· !'-.... ~ .. , ·· e. l ,· · · '!, .,.e ·P.01 .. Ju~ ·. .1172) "1'1111,: 11, 6: ::.;e. , 173) Cf.- S. ·Thom:, '.· .,•· · · · · · ' · · ; · · N' • · s ·, ·1 · · · · t t. · ·.· · ,. 1\ · · · .. · · 't··"·'' 

pem · ~vnremi,Jemos ·l!-'O· mu.snro ·c,,l,;to. _- ca, ,2_o~? ... a.lgue,1, .. ·f<is1;é, :ohi•lgn,clo., .,i.· : do\ o~·f _ll'i?s.,de .. .).?ão.,. n.1a.11c\1~dP'l ,.fle~: .. · De Veritate, q, _29 ... a.-'. 4. •·Ó •. :...... (1 74 ) .. ~ta,nça.,,e. nQ &1)1~: a ossa e~ 1o~a, p,·o e or. meu; .:a \lll,l]Ç;i,e.~me: mna>ej:'• ... 
como sup1-_err,n . rxem.1,lan tle . .amor,.·.pa• ... '<I.J,·a~o.1'·. c.~utm sua, ,·ontadé· a fé ca.: ., .., ;_ª ~it .<1~l-ª/i

8
\)'~"1·ª11~4 .1/!~ · nJ9~" <1t1e Ina.nn., XTV, 14 _ i 17õ) · Apoc v · prestar,. pela uma o de todos, a Vir. lH1. · devo-~:io ··a':Maria,-i. S~ntissifüui'' 

t·a com a lgre.iR. . . . ·.... . .. t_õllca.; Nós. d eq11i>ie11te.· do Nosso <l!>.-·:.: divina ·iirneçà.<:·.r'it\im;ª~rov"ii nt~tS~· 13 .. - '176) Ps: .. CXXXVI.--õ-§. ~· i'1n;·· g~ní. ApÚedda homena:,;.ei1s . 'mais de' 100.·. di·ª· s.·:dc. c.·.a.·ua. ·at.º.· ... depieda-• 
,_er, pao po cnios·<lelxar ·.ele.o rei;,ro-/ lo itê=··<lô·'" ;i,.·.·Yo·r·. y··· -. ,, t'-·. l'l1>h,;·H, 20; I Petr., ll; f-5. - 078) . · · ·-... . ..•. :"'· .· .· . · ·,···· .. · .. · .. •' · ·,.i,.··--

nl l\1t· sua ·~'.ª"tldll:o .. : .,., ·: '':""· !\fas PO!_l1uo .. q~, .• )>f!1rie,.1.s .. sl\o ,·1.f,., tualfii'en(~·,n~âe'à·;i'8;:0J0t ·/·'·t~i/~m ~ .. , cr. II Côr.;'XI,· 14: ...._..· OWJ cr. u cor,. dignas e. ,implorar 1lla1s ét)cazmcn- de ou car1daçle qu-é-:se,oférece.Íl,-L{e11$: 

1
.,. .. . ,· . . "~?~. e .. p.odem .. .s0 .b., .<1,•.,"f-l'~ul,s.o.:· d,-e,:c-mil.s., · .·.b,·os .. -'t,;0 r· e1'n ''<i,íê'·cóth ·iua~~ ~Néai~1J: , . ·. X, o: -· ·" sovcc. ·Hebr,, XI~.I, ,:1-1, ~ te o seu aux'lio São .. portanto os nas .. i.nteirç:Õ-es .. · .... a.a.· .. A. rqu. icon. ÍT. aria;. · 

ri·i111~ká111e:nte ·.tinlt:eú10~. a :vastl• .. l'"''-<!E!J\. e .. "-P4ltl,tes;,,de.,;;ori:l!l/li1,do~· .\t1>\l<: ., , .. · • - .:· ··- ·· · . ·· . . . . ~ .·., · · ··• . ·• · (1.Sll · J .-cor., XJI, 22-33, - (182)·.Cf.. .. . · · , . ·. ~ ,. , . · . ' '. ··. . . '· • 
d5.o da'<111ele liu,01·. lcsp·ós.11-< dé, Crii:to .. oar da .. \1r .. o:~ria fíbll_r<lJHl.ei,.1ior,:·.í$00 .f·,: .. ~~n~iVi~~<\'il!Jé·~:itiag,ueJr. lf.8 PCll l~o. Decret .. S,, Oí!ki!, .• 2 !)te. lS-10:· A. A. s. ; . fms da Arqu1confra1'1& os segmnte$: · ·· · • · 
ê.stJ a.-Jg,;eja; c,:,nturlo o itmor.·do Ili-· nec~ssa1·10 .que o Pai ·das·tuzes; J><:lo·· · ' · ·'' 0 ' na· ruz, 1940 ,, ·fiõ·3 · · ·<183)· Cf Ge · 1v' 1) · ···1·t·· ·· ·· · · ... d· .. ·· - OBRIGAÇÕES , · .. 
v1nu 1':s1>os1, é tão vasto;· ,,ue a. 11h1- . J'Jspiruo·,1§se.u â.h1ado.~'jlho.,_i;;·.'mo.·:,_~osse·::<Jép11_l.(:~~1, ~la,·-:,-d.e·.,J>ente.:;,fat~"' ·10 • .:...,. itH);:cr."ítom .. xu:··\:.'t'..'.doi~; .• __ cu 1var e. p1~0J)agirr a. ev.Of;t\O · .. : .... ,, -. .. ·' ·.. ; : .. · 
i.;Ue 'tlxdu.l. ~ "ª s.U!< ·~JS!JOS~ .. ·.aufac" li :va e . R trai~ . nfitj,.Zlll,1-'llfe. á.. •Ve1'dJ1,de,·:. .~~~f':t'llr~j:· :;t~~1t~a~~là" p\".mf'1>1;r XII, ~5 .. · - ( 185) Cf .. I Co1•:.: Xll .• 26. a Vugem ·. Aparec1ua; 2) alcançal' Pará .fazer ·.parte ··da,, Arquicoi1fl-a• 
t_oclo .. ,, · i.euer,,. l.\11mano: pois· '(jUé· ·º·· OrR .st; mlmtos · ª1lndrfd~ ... Jtifelb,i1?,ênl.o .: nalmente sü1;91·ta:;il;·.,olll· à~'.tn,o t~rte· (186) cr .. Luc •. ; X,.·: 33-37.: ~ .úin . • ''.)•·(lf.r,r,ão espe'ci~I ele Maria para O ria, é. essencial a· i.ri.se.rir·ã.o· n.os.· re• 

.:salva.dot··derrarnou,,.0'.S.ell .sangue na - ,e~ ... '-!- nng<>,<R verftà~.catôllca !>, . .,· •onffan"to Ü !l·sa' "d ... ;.· d cJ I Cf. Ll'C,, .VI. ·~"l-35;.Mattl\., v;.44.4g; ~ '·. > · . . ·.. · N . . • '. ' 

Cn1z para·. reconc,lli,ti" co.ni.· Dous· ,a.. iú- · ·~~;,'~a?t'd"·,r,r,.1n11 c_erler:· ,li• .. lnsplj·~rões: <19:~:. ··Ta"na,i~hâ .dos!\,;:;:i•t~'ri:li~·-~.,~~,;. e;u: to:, - . ~my cr,. 1:rn11,.. JU, J s.: ........ ( l s. ~) . Cf.: Bra5JI ;_ $) .. /Oga. r f;!,•.lmi .. _voca~ocs i;.a- gistos '<l,à 1!1'e~ri1a. A,ieín: dist\) o.s ª~~: 
c1<1s· us lú,rnen;; ··do, ·todas .. as .. n:a\/ôes ,; g<ºO") ... a.t .fb,11arq.ue ,:sa.~

1 
.. só .til~s... -dos <>s .. fl.êh•··"c011if,tM1>u .0 ,rue faltá J!uc., x;nr •. 32. - (190) -Cf. loa1111,,. <,crdotats e a ;;antJ.héa'liiO ilo ·CJel'o: · sociadós não defaem . · · 

estirpes. e páru us reunitnum 5(1.(:or:,. - " m,,i. .. am.em .. Q.s fers., .,ri,ll.,i ··â Palxão·.elé e i"t -,:-··ir··;· · .. ·• ·· XVll,"·9-19. ·......_...·(191· Cf; ln:tnn.,.);VII · · · .·· ·· ·.:· \ ·· · . . . .. . 
1,0. Por.··. cons~gui11te ·-o · ver<Ja<leiro· ornm .- ma,~. f~r'.Von?s~me,nte · ... ,por. : . c,ue .,-é :,;; · Ig,•êj;,.s ,~:zl'd/ ,0 · :eul t~?º· . 20··23. _ .(lllü Cf. Malth: JX, 38' Luc.'· ·4) rezar 'péla · exttrpaçaô · das: se1tàs a) d!)· tràzér consigo. uma roeda•' 
amoi· ,1a (g1·ej(1 «x)g« ilão·:,só \ÍlÍo,so~ ... esttª· .lp .. t~n<)ão. ,~or.,lsso.,Nw.·11~\i!'.·.ê,; COl'Jio·n'llstlcó._d,··'.Ctistó"111\sssc-ft1à d~ X,·2; '- /.)93)iJ<>a.nn.,··xvu,.021;._;. hostis. ?t·dev:Ó,o[o ile.Nossa Senhoi·a lhinha: dé'N'ossa·Senl;o.i'.á Ap.areéi,' 
ja,1nôs ·lúc"lv~ Oo":,111esnio·. eorpo mem--- '.OU_l~, ,.,~?,. e,':(01,tcllUO,s a to';los_ ~._.que . Cor· cã t·· ··d "d ·.·s 1--·d . ., ( . (194) Cf .. -Lttt ~n~. _Sunlmi Porttffi~a-. ' · .• ~ ' . "$ • . . '• .• 

1.t1·os. Lllls do~ 011trns.·cl.eJ6s··.de;::1i111-: .. ,P''.1' amor •ln. lgti,Ja .e· segulnd.o o· ·co11t·/~urei~fo~·:1'í110tli'~óifilindr'ii'°~ tus:.A;À.- s ... l!J.39. 1,.·.419·;_. (J.9;;)· .cspefl~,lmel'lte do,, protes.tantismo, d~.e São Gúaldo .. e d.c·tci:êem.sua.; 
tua. ,sol ic.ttu,r~. (18 .. 4 l. ·que, ~~·· alegrc.lú · .exce1t1~t>.l~·· do 1

1
1,vino. r.edentor, o façam : ·• ·terna ·cot\l .-11 tl'e ,:anui.niei\tou ., a~·ai~~-· Jren., A<lv. Ha.e.-r., IY .. •·33, 7., ;\ligne. cs1')iritisiuo é· ·com.· unismo.. · cas.'a nma·· .. in.iazer.11 o .. u un.·1 . qua. d.ro ...... 1.16, 

com· o q.ue ia al<'.lP'li ·e. sofriun. com. o· . con 1111.i.tmei\ e.. tou ·no· Uér~o. 0 · tnchlno ·Déos. · · . P: G .. ·VU. 1 Ol_6 .. -:- e l~~.). Ct. Ptus JX; · -
{jU sutr~ .. , 185), mns,tambe·n1',~1ue;Íi'oii. ,. - . ·... · ., ·,. . ·... . . , Iam vns omnes. 13 iele11t 18S8• Act Nossa·:senhora.,di.aote·,do quaLfarúo · 
•.>utros· homéris a.lutla não . .enc~r,.iora- !"~los ~ue go.:ernnu.: . . E!s ,1>9\8,.: .. f.fã.ii.:.s.n_n.tlse!Jl'la· <,le .. totlos Cone. Vat. e, L.' vu .10 ·..:.. ,1~·1) cr· VANTÃGENS' ESPIRIT .. UA . . IS suas .... devo~oNc.·s.··,·. .·. . ··. •.· . .- . · 
1 1 j · 1 · · . ·. · · · · · .. · . ·-- · os men. 1bros ele' cristo· ( 2''0) a cujo (' 1 . ' · · ' • : ·. · . · , · ~ e os eo11nsco 11a. ·gre _a. r.ecc;rn te(Ja.JllOH~.. N:a.s'· at.uais c.,.·.rc. u.nsla ... i.·i·,' 11,a.,··s· quh . .. _ ôoi·ao·· . .:;,0 : :l""'·~c· u'ia·do .. .-' ... 1 "ri d· ·. , ... ~._as.. I, .Ep1st. XI"\; l\,tigné. P.. L., ·, · · · · · · · ' · · ' ~i~~~

1
~,:a;t.~!/~t1\~l~~-,,;;;,i'J:ll/

0
8
1
i
1
~ 1'~~~.sº· 01,,,rtnno. cl. neM~sarto~:i;,1~ar rervoro: · ;;'0118·iir;,.mot·tõ<IÕs, os : 1~gi'l;í.,Zs ":~1e~~! ~~~'t.ra.69.t ~-x~!1 .• ~u.~1usto,,p. 1.nr ro.ann, 1) 'l'o<los os sabados cêlebrà~se. b) de t·ezar. tbdf)s: os .dias, de ·ma:nh.1L 

· pu.ra. ,._ mesn,H sal~·ação eterna.-.É verº samMte. Pelos reis ·e· rmnclpe.s. e>por. · · agora ··e1n '·corpo · ·e' alma '·reti{lge· ,ú1, l 60·7 e (lfJ!i) 'ce • • ,;,"' .sné, · . ,. ,XXX, às 7,30 ·na· .Élasilii:a:; .. aos '.pés ·d~: .lma- e à · noite .. três 'A:~e .11.-J°arias cm ·l~u~ . 
,1,,c1., que 1,i)j~ ',nãii: fall .. m,.- :....:'•• ·lilhda: tQ<lo~, ·os ,.que R!!:V!'n1am .. ei il!!.0 . Pôd~111.'' · ,;Ioi'ià: e· ··r'ehi.a. ~ jun'i'itme·nte· · com · ,seu 1·,00\ It · · · · ugt1S t .•. lbld_e!1

1
' .-:--:- 'ge. '" .. 1.m.·1airosa .. u1n·a· .Mi.~·.sa· .p· el~· • in- .·.vo.1.· de No;~à.,· .. Scll1.10.ra· .co· ·m.,.·a· J·a·c·uJa~. ·. ·. 

mal·- .os .qu.,.vão e111d.tand'o a i·iva- c.om·.>1 .fi.i•oteçilo· <lxterilaituxllritr ·a· .. ·' l•'Übo,:.'irôs .. alcànée··'.de'léque· sé:11i'"in'- · ·e" · t .. ·ltJ';-,i·. Q .. -,- (~OI) .Co.n.c ... V:a,t. ,.... - ~ ~ · · 
!idade, ·º ód,io. v i·ari~Qt. como cÔisa• J ;:reJa_.. '"' ta .(JUé restabe'f'ec!µa ll' or- tert'upçâo éoiir,üri' í:ui' câudais · d~ gra- · ~tt- ~ ~ e capi., cap. 3·:; :- 1 ~02 ) fo',íçqcs d°ós ·co.tifrâifes · -.:ivos'· .e fale."· .... to'ria :. : .«N.oli,ia . Seti hora . ·Aparecida, . 
que elevam . e 1fol;ilitatn a di .. n!d11<lu ·. '1cm. t)ni·. Ílll!JUl'so· da. ·r11.v'ina.. carMw!"'·. -: .. r;ã.o '. cíà, .eii:elsa 'Cabeça jiàra' :todos. os . ~vnfº·. II1'7 •1m,1;~l·t~le Dei; ·,:,.. s ..• s., ciclos, . . Padi·o. ei.ra: do. Bra·.s.1·t,·.· r·o· ga1" .· po·r no's.· 

~ :do melo ,Ias ondas tenel>~osa·s· dus1<t "me,ribrós ~0 ·,:c ..... . l · .•. _ . · - · ·... , PJ':·" ~-17,,. i.::od. Tur. Can. é. 
" o valo,·. <lô. h(llliet)I.- Nós ror;,m ·<t~e- ... tor,111en, t8 sU rja "a. 1\az .. fruto".d ... a J'u. s•i- ' na- .t·;.m· ·'11·o··s, :··,··a· ·ºsla·'l·d'ºs~'tªsst.•,,cn\ó, heo·'·ec.º)rno,·º-· l~ill. - {JÓ':').· cr. Av.gus.t. .. Tl>._lcle, .. •.n. :--,, . . 'I . . ·. São Ge,ra .. Id,,·, p1·oteto-.· met·1, ·a,~a~-.· 
111,wua<ios ve.mos o.s ru11cs1-.r,s r;r~tos ~e.· , < ,04 ' 0 - J O Q , d J 1 /-•04) Is XXX!t t7 120 ) ct r 2) 'odo~ os anos, ·no· prime.i'ro dia ' º " 
tal doutrina. sh;-at1JQS. 

0 
IIQSs'\J •1{~1· pi<-, ~'1. . :~ > A.O a.trillula~ó gl!nero, hu- - teja:· a ··1gi'ejlj. · cilnj seii' i>Ócli'orosiss(ino· ·ri , n''·) • ' · ' .. ..,... • ... · ·,; · [' j • j d ' ~ac-me 'uma ·tern::i;, d.cv·oç~Ô a Ma,·iái 

ci_flco~·que nos ensinou a ·aniar os· .,<1u·e· . ll\ªn? .. e a ·~f~t11. _Ma<lr.e. lsrda pos.sa . 1>à.tr.9clnio e. lhe obtenha'· finai'ine11te "\207i-.·wib'lde~t .. 206.~T Cf4. ff P .. V:.h(Íl0283). ivre e epo1s· ç a festa e Tue Setem- S •.. 
11 = d • d VI.VCl, U_f'III ~ .<,a, sOCe,l'a<l'< e tra~qurht · a é}a, e a .toda !l humana SOCieda· ,, J O • • · ' '. • • • • i - bro, !'e.sa·~~C ·u· llla. · 'l\·{·1·,0 s·a· .dft ... l'equ1'eu1· anhSSlUIR); .. ··. . . . . . • ... 
aoºªº li. ,.,,.,s111H u,iça.o ou·. a. ,ncsma· .. · éln tôdn." .IHNlatle- ·e hone~tidade. (2Uõ'). tempos íuàls h'anq· itli'os.·" _. ... "'" •ºsann., ~IJ,. 1. -:- U09) Cf. Ac.t., XX, ~ ~ . v ., .• . . ' .• 

estirpe ( 18.6> e 11:té' oJ!: 11·ro11rios· lllimi-, Pe<:11.mos . a Deus .. que . àtném a sabe-.. ,, . . . . ·. . . . . . . . , ; _. -:- <,21().) , Rom ... v 1, 5. - . (211 > n p9los assocjadós falecidos.. . · ·· e)· ·de .recitar-' na Santà l\Iissii;,>·à. 
~os. <Si> 1 · Nós. con11lenet1·u.dos, ,los .,~u11- .. ,lnl'ia. os que:. rr'ge.m· 08 povos: ·.<.200 ).· . Uont1a~!l?···.11esta .. -pelesu,, es1,eran~a, I'uu.~ ·lI ... 11. ;-·; c_212l_ Cf. Col., J, ·2·1,. ' scg.· uiiTtc.ja.cu. la. t.o,ria «Env,·1.·a. i, Senlio. ~,' 
viss!rnos sentimento• ,10 Apostole._ .das. ,,.e moclo. ,iué· 111 ;11 ca. lhes q UH'<lre·· esta:, ,co1~rn. \Je,.il~or ,. das.· gra,:;_as .celestes e -. < -13) Cf, ,-sei m. J:XIII. 6; .LXVI · 3; , . 3) O.s àsjo,;,iatlos · participam das 

. gentes. com .. 1 .. ca,n remos· ·o C'1J11pi·i- formil:la VP.!- .•s-enten~a tlo 1':sj,-irlto sa·n- ·. atos~ad.o._aa .. 1'.oss:i·, 1,ar,trcul,;i.r ben.e.,·o~ Mlg11e. P. L .. T.TV, 2o7 et 366, .,- (211) ·. ora,;úes · e ... bo. as obras de tot!os os operá.dos a vo~a viilhii,.<. NO.&&a·:s'e-. 
11,en to. a .!~ r~u ra,. a ·su bllnl!(lad<•, ·a to: "0 ··~Itlssimo, •fxamtnará · ns·•,voi:s,t'$ .· Ien:;111,;.a.. .\?do!!. e.cada ,~m. dê. vós. Vc 0 . . 11:!

0 
Ps, II. 8.,

0
XJII. 30: Mii,:ne, P .. J~; xv,, . 11 .llora· A r.a·.reci,fa,.. ma.ndàe-nos ·mtii-

profuncluza du ~a.rida.de·· de Cr·isto. . obras. ·e· 1,crs,,r1ttará os· v,ossos· pensa- 1/ela.fels ,l.tmãos, e aos 1~ba.nho~ a .,·6s 1:,.1. .·-;-"·/•la) ·.Off. ~Jal(?r. Hébtl. -. ·IÍlCOlbÍ•os da' :Áft]llicoufra1•ia .e podem,. 
( 188) q U<e nem u· dh'ét',;làa.de d'!, na·· me. n.tos. ,,o.r(Jlle •·e.urlo. mln!·. t1·0.·s r!n ".~u· .conr,a.cl, ºª·. <lA.nw.s · .. 4e todo º· cç,ra. 1;âo (216) _s. 111.º".'" !II .. ·º· .•Jl;,·R. 1. -.. · .·< 2,1. 7) .. ,. . t . . t 1 . . ' to's e Santos 8âl'erdoté's),. e' de ·ofo-
cin11.,I I ·1· Jb o·l, 1 · ·o'·tu , · a • • ··~ b ll. A t 11 I TT 11 · · !l'all 1a.r . as:. sciruin_ es ·.1.nr u !!clie1a. s: .·. ... · · · · · · · · 

- ' '" ~. ·' 0 e ~. mim: po e· <JUé··· mmo, não goven!astes ret.amen.te, ·n•,m ª . enc O . 1>.os O ca.: · · . · : . . ~ann., . , · -,. · (218) Col. •. r .. 24. - = - - tecer .. as :oràçÕlls, trabàlhos e :'s.o."ii• ' 
brar, nem a v.a.~ll<J!\o 1menija. d<l ocea\- ohser,•as.tes .a· tei da· justiqa, ··nent·cc,, . Dado.,em, Rqma, Junto de s. Pedro, - '- 19) Cf. Off; Ssnll ,Cordls in. hynrno Inpúlgehl:ias. Í)leuit:rias: ·.no ·.dia. da · "' 
no •lim.inHir, ·110111 .a.8.g·uerm. justas ou. rninha.s1es · segundo .. a vont.ade.·. de . 110 · ell11, ::,,;"XIX:<le J.ttnlio,·festa .dos San- '.'

1
,
1
1 ve.sp. - (~20.l Cf .. Pius X, Ad diem · · · · .mento~ pelo. ·.C]el'Ó e pela cónversij;o'. 

illJustas, ane'f<J<'"rc- . . .. D II , · , · · · t \ 1 .n · 1 um· \ S :,; :\."XXVI 4°3 adm. i.ssâo;.na·ho.rada lllOrfa,· .tio pi·1- d h · · 1 r·111ã·,,~.' em que . tantas·. ··,fores tOl'• " . eus ... Otl'en<,o. é de . ln,1provisci ·. V,;~ os ' posto OJJ; :c:edro ·.ê Paulo. do· ·an'o . • . • . . . . . • • • · .. p. o . . Úd. ereJês e <los pecadore·s. 

t
,,,.,.,~ ,, ...... o.,·i>os, .. 

8 
th .. nta··· h·,,~.u·s·t·,·as, . ,J,j)uréce,-â/ ·po1•r(ue ·H<>rá.· rlgorosissi1110' He MDCCCCXXXXIU quinto do Noss<>. meÜ'Q .. oú ·segú11do domingo. de· cada Etn • · · i · · , ~ A' 

" - , " 0 ~ "' o jni~o ,1 0 ~·· ·qu · · •1. 1 · Pontificado . . aparecu a a mscru;ao !lá· r• 
llan,·i1lnlll RS A almas .. é. preclSú· acen· •.. ; . mii,1.e, t·OJi(;Pfl<J-s: ~~r:~;'.;~:;'rdl;. :° IÍ;~;.·· . . .·:. PIO ~P.· Xll mês; . IH/,S festas de Nos:;;a Senhora quiéonfráriá Í'az.,.se.· ·. no Convento. do". 
'"" em tOuOS .é$.!a ca·r;d~de · ·SO-· ·ó~, J\odero·so~., •«erão . noderosaillenlo Lt;lt t ·l'KUÍ'AGIUC : ·o A.parecida. e' .de ·silo ·aeraltló (16 de "' 
1>re11a111ra1.- ·par.a .. :,JUe os bons, . ·-· , .. atormentiidos. o,iu'Ff não récuará. .àia:u- . HR. PP, .Redentoristas. 
Jc:1.11,ra-mos; U

0

l'tUClJtalt.nente . os .. · C\llê:. té de ninguem. nem ·Sé inc!inarà·dlal\• . . outubro).· 
1?e1te~1ce1n .. ª assocrnç'.•es t1e .. 1>e_11ei.t-. te ,1,, 1,~nhuma·.grnndiozii: JH>i"q•je· e Cl)·'-cir. éoi .. ir. ú: -,-.(~)' Act .. , x:x. 6'L. f1:(;·~JQ· N .. A. R··f'O. n·. r·d 1 .····.·,a ·· · · .·. · 
cencla e 11wtoo ~ocon?, -.comlmu,~-.· r•cciuéno e O gr;ln<1e·crlou-os,cle. e {Ít,· ~S. -,-·.(:a) .. cc;:·,i:Pétr.,·lV; lõ. ~· (4) - n ·~gcn-<,1as.'çareiais:· de 7 a11os. 
do os se 11 ~. ~Mori:os, como em· adm,. todos cuida 1i;-11a·Imente · ao.s· htais .for- cr. Eph:,, II, :l!C28;. l···!'elh.; li/ 5. - · e. 7 (Juarenteu~s cm· todas as· festas 
ravel 110rrm de compa::lxão e,misel'I• lC'S ,, ... ·pm·ameac;;a•ÓS ;)tais·rorte.'su .. (5) Seseio:'lH:·C.onst.·d.e íiclêcath.,.•c. l 'N . ·s 1· .... 
co".d\ª· acudam;a tã.o ·rni.,nsus ne.ces- 1,1icto,·P:tra·.vós.•6-.·r-tels, 6,i0 ,.,3 tas'·ml· . 4 .. - (&)··.~.onJ.,:N, ·:io. ---e· ( 7) Cf: 11 •. · 2 OE\'EJt DE TODOS re ,·o~sa , e111prà, v1s1tando ·wa 
S:tJa,es OHS Rimas e •dos corpo.s:·e·ás- .. l)h~s·r,ala.vt·a·s.,. f.irn:.fle·que 8!HUJ• ••Petr.,•J;·,.4. -·(8) !Jlp}l;, 11 •. ~. ~:·(~) imagcrrina.Basil.iea ou.nlila copfa da 
s ' 111 por to<la · ª pai·te ·.1·es1>la1.,cJP,~a a ,lais a saheeloi-la· e ·na& ·venhai-s a - Ioa:nn, .- 111, .16. _.:. ('10} ·Ct:. ·1,.,anri. - o· S : O a l t) t I O O '-s j 
generosiclad·• ativa. e ·a fecunàitlado . cai!·" (''0 7>. · I. 12_ -,.-;;(n.> .Gt Qt'nC. Vat .• Con~t. nie~ma e.111 qua quer ,bufra, lgrcja-; 
inexi:-ota.vel \'lo Corp.o ·ml,;tlco de .J.e-. · · - 1 ,,,. 1 t · 
SllS Cristo. . ·. ,· '.··, '•.' ,1·, ·c,,,,·,,,th·t,·,,,,1,, o.,,,· •. falto a·. c_e, -i!icc·.,:.:p-ro_\" ·.~-.. .C.12), cr . .-·U,idem, •. •. Const .. :de·.,fill:. · cath.;. C:I.J). 1 ... .,- (13) 

Pzrlxlio de cr:rsfü Col., 1, 18. -· !1.4)· ftom; ·XII, 5:·..:. 
(16) ,Rom,;• .X!!;. ·4:. e- (17) l Cor:, 

~las porque á· 'vastidão ,1a· earid:Hlb l\fas Crtsto 8ent1nr nosso ··mosti·o11 .(lõ) . .Gf.:A. .s.,,!l;, .xxv-111, p.'71o. _ 
com que (."-istu arnoti· a. Igreja. cor- seu, 11.i11ór .á l!:sj1.osa· imaculà<la·''nã-o·,s-ó Xll, 18. - ,(18) Ct; 1':!Jh.· 1-V,' 5. ''- ( 10) 
r,,gponde ,,•ccm~tan<Jia:at!va.da mess·. trabalhando ineansa'vel-!11e11te· ê ot'all• .. Cf, ;l\lath,, .XV:ll!;,lJ, . .".,-·.(~U) Matll .•. · 
ma eat·\da(le tlóS tatnbem ·àmentos 

O 
<lo em~sta ntei11erit_e, . s_e11ã·o·. _taii'l,_he1i1 .... IX •. .11 ;. :M-at·c;,. -11,.~ 16;. :Luc,,: ·XV~. 2 •.. -r-- .. 

Corpo místico <le .Cristo cotn u mesmo· com·~$ <lnre.~ e_1ig'llo1nin.-ias qufll ·oor·,,ela, (~lJ. 'Ang·ust: .· .Ji;1,ist., .' ~~Vll •. :.;, .·_2!l; 
nmor 

1
,.,r,;,everaute• ~ iH<lustr!oso, J:\os- ~$Jlú11tanea e. ,a nmrnsllment.Ei tolerou. . illiguO;· ·P,-.L.;· :.lCX.'Ull; 686. _ tii 1 AI)• · 

"'l'end.o ·· amacló• . aos ~eus ...... aniQu,os g·ust., · Sel"m.;. :c;,,::xxvu,. !; Migne, ,I?. 
so divino Hedentor, ,Jesele a Euca1m-. até nn rim" t208J·,. foi com o séu' san- L .. XXXVUJ,. 7J1. -. (23) ·mncyel. Dl· 
rlamentos da lg·t·eja, .at.é iio· fim <la ·s\ÍR · f;·ue q·ue elé· à.rlq1i'itlú o; Tgrcjà; (209\' : vinum· .llluél: A. S, .S,\ XXJX,- .v. ·640. 
ção, ·qua.ndo lar11;ou os prim'eiros (Ull• Siga.mos de t>oa v11ntHde as sttt1g·ult1<>• - (~4) loiI.ltU.·. :,XVJJ;···l8 .. ....,:· t·~.fi) Cf.. 

'..-,) ~Ít .. sun constnnte ._atJ\•idttdC:. MORJOS PEtA GESTAPO 
~- . • . . . .: ' .·i . . 

.\ 

;ClNCU SACERDOTES NA POlONIA 
vida. mortal .. nelll U\11 só·l11stan.te pás-. le'!ta.s. pisaclas_.,Ie··nttsso ,Rei;· como MattH ... :.XV!,.·1-8-)0 • .;;.. t26) .. loit:nn., N · · · · · · 
sou em JJUe com t>1elllt>los .'fU(g·entis- ·exige. a necess1dad,:, <l<- ·.tlsse'"'urar·m.os XV 15 col XVll 8 t 14 27 Cf egaratn-se a· preg· ar . um· serm· a-o·· dtºtad·o· . p' "'l ... ,. . 
simos rle' virtud~. prc,ga'tHiO; ensinado'; a nossa salvac:11.n:·. "Sé ,fomós enxer• .. Íoa.nn nt' : •. '.'• ,.e~) Cf-'-G( ) u1· . . -. . . . . . ·.; ' ' . "os nazts .. 
cl,anuttl(l<t, ·leg,shtn<lo;· não .t.ral:talltas-· " ta<los:· nelé · 1>ela · .. se,,. 1~th·a11~ .. a d'-'. ·su·a· 20· ·• '2"J•: A. -b • 1· · ·. L. 

811
1'1' · ' ' · · · · · 

se i.té cair de fadiga\ -· ele o F'ilho morte; se;Io-etnQs· t:.'.'J1ibe~ peÍ';. ela Mi~~. ·'p:,L., mxts .• Íôs·t ~c.(;Joj 1~'. Cinco·· Sacerdotes catolicos f6ram ·.· ço para: defo .. nder a Êu.rópa. con. tr ..•. !l_ . 
rle Deus! -. en:1. formar ott .. col)soli,din ressurre)ç. ãn" f210) ._. e-.. ºSé. -'ínorre""<>8' !'\Iatth · àV· 21 ·· (31) '"f s ·TI mortos ri.a P l · ·ç t · 1 .- ··· · · ··· [ h 1 

· a Igreja.· Desejamos noís ·_,1ue. to<los. <ls. . com.· elh. e· 0111 . ele . .- v· .,·ver· ~.,n·ott, "· .. ,,;·1, 1. l 1 11· ,;',:t•0:, •,;i.:1, .'.-d- 2' . · '-'3 ·, c· r· ~_:nn:, - · 0 oma · . en rà • por· .agen.~ ,.. 0 . bo e eyismo". -Os Sai;erdótês. res-
1 1 J ~ " ~ •~ ·, ,, • .- 0 =-'"- ,;,a:,:,.;_ ( ~l· .· . .,,ph., tes da.Gest.ap·o: .varios outros .. fo1·am· d· · 

qua recon,ecem pnr ma'El· a:.··gre af'· .I!lxl!;-e-o. ig\ialm<'nre· ,.. carld.adé v~r·- H, 1k.-:-· .. ,3H ar, c,it.; li; 11 •. ;.... ·<8 4 ) ., . . . • pon eralll com austeridade am agen-
pon~·-rem serlameu~e. que . J1ão , SÓ · l!ll· .. , dadé_il''1. 'e' efPth·.a, .fiara'· coín · ·a. lgt•êja·.· Cf; .. 1\.1.ª.tth.,· :>Q,:V 1.,. '28" I> 'Cor.; -XI,·. ·2â. preiiós .e' mandado$ .. para . ~-.unpos' de: tes dá Gestapo. cjue únicamenté· . suas · 
C_le, 0

1
~ ªoº" qlle se '.·dom,ag

1
1
1
a 1

1
n--.ao_ ~er·, .· e·1»m1 com as,almas, que ·el'a.:-0ont1-· · - (36) Leu •Mt,,Serm~.·l..:iXVJll;:J:•~tlg- C<lnéentração.· · Os Sacerdotes .se ile- autorid. ades. ·.·.es·p1·ri'tua1·s .. podi·am· .. · 0·,·de·-

v1ço < e . eus .. na v1 ª .. ·re S: os.J_t.rt.m.n·s , ·-·nun.me11te•-g"'ra a· "r·lstn.· ·t'.""'......, '. ..... f"'•'to., .·. n· ,~ L· , ·JV 37' (36) e·,. ,T . . . , ... d I b d c-; " ' '-' vvw ~ ~ · e, ..... '• · ,., i · ,,;:-;.:.. ' , .. :· nter. .· .. gara .. Ili . •. ª: pr.egax .. Un1 serniã.o· p. repa. ràdo · ' t d d . . 
"·º,s . e ma_ s ·-,e,.n ro.s .o ~~:,,;or~·o, :m1~- ·· nl.nda .quec.' 0 · sàlva.clor, pel'ós , .. se.ús-: :. et ·.A'.ugust., Jll.Dlst.·...-cxLI. ·.l4 .'et, oxvr, I , . nar os emas· e•suas pre icas nos pul-: 
ticn <le Ji,sus. Cri~to. c'.'-da .. µ.1n .na'.,. s~"· · cruels. torme11t<ls,. e,. n1.o1,uf '.dolort;tis• IS; U!g11 .,, J'. _.[,.,; XXII, .8~4. et ,u:ia; i:;; pe os• pàciom1is•~cicialistas ... etJl .qlle §e.. pitos Ü,1s, !~ejas cP.tµ.ic-as. , : . . · 
r,srtfra· tnctUtill\_e. ª· :;lbl!lga.<:I\O .de, ti.1~ ·. slma. merPeen ã sua lg'reja,·ttm t'êsou-•. ,. · 'J'I\Ol'l1, ... [.~l.:CJ .. a. ,3 -nd. 2:··a. ~ ·ad .t: · .. pedia·º ap.oio·dOS ·.P1>loneses·.:;pai·a O.:,, Na.: ... c.I.d.a:de. ·. de· Gó·r.~ ·- .sft.gu·nao· . O 
'ª· 1.ar m e.nsa e " rgen .. temen_te .: !11'1: • ·: ro i nfiil_lto de gi·a<:a.s ... con.t.u. do esta·s Concll ·r,'to l b •1 ·1 X • d h ~ '" ecllfwação e ·Incremento do ·· 1nes1nn d'' · · · " · • ... ' .r1,· prç, a.co ·; "a.)1s ' XXt, movimento· e trabal os fo-<>dos ·na· ·. inform .. e. da· .. ·.·.'.'.·.Kap" .. - ·depo1·s' .da m' o·r· - · . ·'. ··•. · .. ··· .· · ... · grn<:as,,,or tS))OSl<:;ã<1·.c1a:J?rovidencia ·11.s.,,-(371.Cf,U.Co1•.,tll.6.-·--,(38)· AI ... h ·o .f.. .,... · . 
Co, po. Not~1n~"c''· .,de ,:1!odo_-.pa;rtwulaJ\ · · , ,llvlna. .. são- 11 ns ,·comuntcadt,s · por par- e!'. s;- '.l'J,om;, .. l.11,. q; i~. a,. 1 _ <S~) eman a. · m orme ·pi'o6ede · clii ., · te qe, .Úill. c.ida ... da.-~·· ,.a,· .. l.em .. ·.ão.;·.·. fo.r,a.·!J'I· .. Pre.·.~ 
- r,on. 1t) .... 11:r.s .JA .. º.,fazem.·.tão.. 1.ouvn.r .=· te.s: .e a .s'·a ma·,·or ·01·1: m· e·o··r a'bu11-· Cf º"' ne e ri ·xxv·· "" l\11 "Ka.p" ··aann·c1~ p·"o1o·nes·a· 'de· 1u'n .. h .' 61) • 

1 e t Ili ti f 
u ··• " . • ~· ~ p. ,o g.. . , ,,_.; s11c, . · · -· ~ · . . . · .. ,.e: o .. SQS .· ... ·.· .. ·.Pl.".··.·º.·.n.ese .. s ..... co .. mo. ,tefe.ns .•. ·, para 

ve.m 11 e .. ~_os riue.m .Iam. ·as·; 1~.:· clancla •lependE< não oouco tâmbeih /las P [,· ,X[JV 400 40) • "'1 · li··. · · · · ··· ' ., .... le,ras da A~ao Católica ·A·•cora.tor•m ' · ·· ...... ·'· .,· ·. ~· 1 . Uf. ·.,1.1,.,,u.- cato co,.·,:. · ,,•:·:,,: ·, ,.. serem· .. e.v.ec··u1ado11·.·· .. ·Entre.el0 s·se·ach·a-
. • ~ · • · · • -~ ·•. .· ) . ~ , · º· · 11os~s ·boas: ·obras. -cóm ,,que. ltrtj)etra.<'· U-18.,.,·-,-·· .( 41) • ,Ct. Act.,. II,,, i-<t. :..,..,. · O S ,. d· ·. · · · · · · 

4 ~ 
. com· os. l:!1spos. e .::jaoer4otes.-no, ".1,os•· mos :da· lmnrt!ftJe· dl\i'.lna.· e atrahnoii-;so·- .· (42)' ~f, ··•~uc., .. 1 u,. i2: ·Mai'c ... !,.-to,:.._ .. s:· acei· otes foram.·mortos ·n'o''.·dis..- ·. va ,um· ,a.riciâ6' ;,Sacerdote de oitenta 

tolad~ e os q~ c;m IJIB:!<. nssoc!A'C}Ô~S · hl'e OS· pro:<imo.~- a chuva:·: <los ,<1011s,c;é,.• .. ,· (43. l .cp1;;,: _i;,,1s::·•.,;. e 44) Cf,. Jjlph., 1V, trito .de. Villio. '.hávêndo··sido' féénadâs .anos de .. idad ... e .. ' cu3'as 'p·a. I. ~via.··s· 'ant· e:- o 
P_resla.n~ o seu auxllto Pª. r. a. o· mesmQ lest<!s:. Será esta.'. oh uva. al)i.ind.R.f!Hs,.. · 15 •oll Col · 1f 19 146) e t l ló · 1· ·· • · • ·· d" d.· ·· · · • r,m. !'/ao há ·.quen1 não,. v.e~a ... que '!. . stma. se não contenti,s,. de. ofere·cêr ,a· " . ·e·. ., .. · · · -,,:-·.. · • 0

.. , •· suas greJas, e· mcéti. 1a .as. suas re- .. pelotão· de..• exéciiçâo tóram: 
ução de todos: estes ê .. ,nas preset\te.~.;. l)eus . rervorosns . preée.s.,·.sesobretudo . Col'.~4t1 8f~:.;_r. (Ui. ãgtºi. hr À;ó~'.;11!, . siden9t:is; :o ·s.érmão que .os, Sácer4ô,-'' . "Niio •. tenho -compaixão .. de minh.e 
clrcuns

1
tancla>< ..-,de-. g.r-and!" . P.eso ·,!'l </e · participando ,1evot~11(e.i:ite. ,,e;:.·· Cl.ll!!ll.tr.· õ •.. -·.· i. 47) · .t·.Tlm. :, ·. 11,. s.· ·-.· , .< 4$) ~f. tes se. ii. egaram. ·ª·,repetir: ·a.nte .'se.1,1. s vidâ, ·q·u.· e .• alca.nço·.u·· .o··.'.seu ··.·run·· ,. ma~ 

. sun;ia 111 P<lrta1wla. · · . . ' ··.: • . ·. .Jlosslvel, todos ns dlits,'~.ao · saérJflcl<>' I xn 32 40) · 't e · f. · tá d • d · ' Nem vodemus aqui Passar, em •&i•. oucnrlstlen. p.rotlrnntrio,<·.eoní',ol.,rás'de' Jann,· 1 , .. i i, -·, · fr · yr.Alex.. ieJS; es va · estma ó a persuádi.J:iiois charó·.t:íéla: morte destes<Jovens, que 
Iene.lo os pais e .. mã. es de _familia, a . miser,ir:.nr,.lia:. '<:.rlst~ •... : alh.•i.~r'·" o'-',·· ... •·.· 0 •. ·:, omm_." '· n, ·. 0 

' · l. · •.: · ' 1 Jin<>.,' P, - G:z polé!neses qüe·"E>ra 'devér cristão -auxi~ - · ·1· · · R ' a · quem dl s 
1 

d 
1 

" •• ~ 0 l,XX-111, 69 ... S.o. /!'J\Qn1 •• :1,,, cr,1 20s. a,- ·,t. aa. 1. . . . . vao mo,rre1 com go.. ecor· o, no .e1~-
ng~s(l · .-_v_mo .· .i_,, ?~. ov. ~-Jlf .ou fil'me11_tos ,1~, ,taQtos· i.J11\i-&'<>nte~, !lt 1. -"-é.<•~),. ~Je,'.".1;1..'!1·1, 'Yh ~~:, 1111pi,,, • .P.:.. 1aJ. c9,;n. <> trabalh~ aos alel,11ãés;que:,. tanto\ _tjy. e ap.es~r <Je .tudp: perde .. reis. 

ps mem 10s mais temos rle. se.11 Ço1:~ 1:l'e_fe~1_1?;1.ºs oe b_ens .et~71:~, a~,,c~.i~~l! ~'.• ~:'\/6,:i~\:'"'.'·,~{t~f~~ti:~t~'/,~~---.~ ~ílP,~13. em §~ ~.!5!2[1! :- ; &:llta gi;_~~ 1 i\ !:q~9~ JWl m.m.eri!, 
-~ .:.-. ·, y' t,; :.:·. ,:_:·_:--."'::. -::·· :,i~~., :~i~-· ·. · r :,,-,. :-:.)~. ·.:_.f··· ;·:.:,~::ú~~:f:_;~::~~·::~.c.~ , ·= • .. .. _.. 1.·.;.~:. 

'st:.. , :Jf?};. · é, ... 

:O. sindicato estatal · perde., :O ·. , · 
caráter · de' sindicato catonco : . . .. ' . ' .... : ..... ' 
·1 NTE R~S.SANTES .• DECLARÂÇ~E$ ' 
DO DIRETOR .DO MOVIMENtO. 
$INOICAL CATOLICO EM COSTA, 

.RICA' 

·O Revmo. Sr. Pe. Benjamin. ·N~
nes. ·recente1ile11te · 'uon1eado pela·s · 
Autoridades. EclesiÀsticas .· para .. dil:.i~ . 
gir em. Uosta' Ri<:<!. a 'sindicali~ação, . 
dos .ol.ierá.rfo!5 católicos {e:1;. luteres• .. 
sailtes · declai'ações à. Jmpi,ensa .. sobre 
a 01·[entai;àci que preteiid.e Imprimir ·· 
ao Movfmento :. qne · the .foi conffado · 

Dessas declarações; destacamos al: 
guns trech<>s; _q,ue. pela'· sua . oportu-· :· 
nida~•, m~1·eceil1 especi;i,l atefiçã6 dos 
nossos c!rcnlos, resporisaveis;. · ·. · 

"lpspiradb,s 'no \YrinclJ>lo . de· justí• . 
ça soc;lal,. º·º 'sej~. :o )ié111 comunr·so• '. 
br.epair!ln<ló aos.: Interesses • p~rt!dá- . 

· rios, declaramos· que ó• movimento'· 
siltdlca!, 'deve s~r.'!lPQlltfoo: Oêsde o , 
mom.ênto · ~ue , 'um sindlcàto · se liga· 
ª· um partido polttlcó;· pérdé seu r.a
ratet. :gE> ainrtiéató pará· constituir uni 

. agrup.\tnento. de . tra~alhador1;1s . que .. 
· ·pretendenú o. tr!Unf!l • de um partido , 

no. qual acredltau1 ·· enc.ontràr apoio a.· 
suas pretensões"; · · . . 

Logo apõ.s, o H.evmo. Pe. Nunes ci.- · 
ta.as palavras de S: Excia. Uevina. o 
Sr. Arce.b.fspo ,de .Sã.o José da Costa. .. 
Rica, segundo o qual, Aos sindica.• : 
tos ap0ladris • pela. l~l'eJa . .11:unca âd~ . 
.~ ,~,-~~~~ ~ . ~-- .··' ::-. ':t:' 



TELEGRAMAS DO RIO 
N O T. 1 C I A S M I L I T A R E S 

VAI ESTAGIAll NO EXEHCITO 
A~l ~;IUCANO 

Rio, (ASAf'l-t1'~S) - Afim de esta
'gdar no .l}J)i.ercito Nor~e-americano se
guiu para os gstados Unirtos o capi

·tao medico do t;;xerclto Humberto Al
·b1.lquerqu6 ·Pereira. coma.n<lante da 
1frim<>irà formação Sanltarla da 1.a 
R. 111. 
:P.AR'l'IRAJII os GENERAIS conDEI

,RO DE FARCAS ,E CONROBEU'l' 
COS'l'A 

, 'RIO, (.ASAPR~]SS) - Seguiram po~ 
"Via aerea pa·ra os Elsfados. Uni.c\r.,s, 

· o-'nde vão estagiar no. Estado Malo.t' do 
Exercito Norte Americano, os gene
rf',is." C9_rdeirO_ ·~e Fa~i~s ~ .Conrobert 
Costa, O embarque verificou-se dia 
71 se!1do assistido por_ !numeras pes-

- soas,- entre as quais autoridades ci
vJs e militai-_es. 

DESIGN AÇól~S r, · DISPENSAS NA 
~1 ,\.ltIN HA 

. R1O, (ASAPRlllSSJ .,... O Ministro 
<l;,. Marinha baixou uma portaria de
signando -o' capitão de corveta Sih•io 
Heck para exercer o cargo de Instru
tor de ap_arelhos il<a auscultações no 
>'.taque de submarinos, sem prejulzo 
de suas atuais fun,:ões. O alml_rante 
Gullhen, por outros ato·s, dispensou o 
ca.pitão de corveta ,Milton Siqueira 
Lop~s,:.do Comande> Naval do Norte e 
da.s funcões de vlce'-d rretor e Instru
tor da Escola ,de l\larinha Mercan1e 
do Parll.,: Ainda por outro ato, foi 
dispensado o··.capltão-tenente Bollvar 
Silva· Sardinha. do cargo _ile Instrutor 
di> curso de radlotelegraflstas. 
llIODIFICAÇõES NOS Ul\'Il•'OR~lES DE 

OFlOIAIS AVIADORES 
RlO, 1 ASAPRI,JSS) ,_ O Ministro da 

:Âeronàutica .. determinou que o dire
tor ·ao Malerlal proviilenciasse no sen-

-tido ,,le serem feitas modifica(Jões nos 
ttniformes dos_ . prlmelrps, segundos e 
t,arcelr<is oflclals _ RcViailores .. ' 
l'Jll( CONFIHCENCIA CO~l () l!IINJS
'l'.RO DA GUEIUU O GA 1,. ~IASVAltE-

- NHAS l>E ~!ORAIS 
. Rro. ( ASAPRIBSS) ;... o gal. Mas

carenhas,' cuja viagem ,te estagio no 
Estado Maior ilo Exercito Norte-Ame
l'b ... no foi -suspensa por ordem mi
n-isterlal; voltou a conferenciar com o 
:minist,:,o da Guerra, 

, Segundo se afirma. .o gal. _Mascare
:nhág de Morais serã. nomeado. para 
importante comltsão. 
DESIGNADO PARA l<JS'I'AGIAR NAS 

·J•'ORCAS -AÉREAS NOll'Í'E•AlllElll-
CANAS 

,.:RIO. (ASA!'l-teHSl - O titular da.. 
p;,.sta da Aeronautica /1.;s!gnou o major 
aviador Martinho Candido dos Santos, 
oficial do ,ll:stado Màlor da Aeronau
:tlca· para estagiar nas· forças aereas 
_idos Estados Unidos, "tribulndo-Jhe 

tambem ,t tarefa de estudar a orga
nização e funcionamento dos sérvi
ços de Estado Maior daquelas for
ças. 
PEDIDOS llE "l·IABEAS-CORPUS" 

CONCEl>lDOS 
1U0, (ASAE'RillSS) - O Supremo 

'l'rilJunal Militar julgou -o pedido de 
"hapea.!;-corpus" inw~trado pelo Co
ron~l Jorge Aug-usto Souriis e tenen
te-coronel Pedro de Freitas Bandei
,:a do Melo, para o fim ile- -lsenta-los 
elo processo em que foram envolvidos 
sob a acusação ele falta de execução 
no cumprimento do dever, quando em 
exercício- na 4.a ';, R. em S. Paulo. 

Foi relator do feito o ministro Car
doso de Castro, que concedeu o pedi
do, no que foi acompanhado por to
dos os seus colegas. 

l'ARA DrnCl,AllAR INIJIGNO DO 
Ol•'ICIALA'l'O -

RIO, (ASAPRl<]SS) - Sob a presl
uenda do g·eneral Silva Junior e com 
a presonç:a dos ministros almirante 
veira, reuniu-se o Co1lselho de lnstru; 
: zevedo !ll!lanez e dr, Pácheco- d<, Oli~ 
ção que vai declaH1r indigno para o· 
oficialato o capitão do Exercito· Du
lio Reg·la Nascimento, que foi con
denado pelo Tribunal de Ségurança 
Nacional, por ter traido sua patria. 

Essa reunião,_ foi mttlto -demorada, 
tendo siilo tomadas va.rlas providen
cias para que aquele oficial, despido 
das lnslgnias do nosso Exercito, pos
sa ser recolhido a um presiãlo comum, 
DOCUllll1N'l'OS EXIGIDOS PARA A 

PUOHOÇ,\t) OE ASPlllANTES A 
OFICIAL DA BES1'RVA 

RIO, (ASAP.RESS) - 0 ·ministro 
da Guerra assinou portaria dete1·mi
nando que nas propostas de promo
ção de aspirantes a oficial da reser-· 
,·a, 1<,lem dos documentos exigidos de
vem s~r Inclui/los atestados de bons 
antecedentes poJ,iticos e folha co_rrldà, 
passada por competente autoridade 
policiai. Outrossim. deve .ser _ provi
<leciada a anula(:ão da declaracão de 
aspirante a oficial da reserva, a to
do aquele que tenha. ánteced_entes po
liticõs contrarios á seguran_ça_.do Es
tado ou rle na tu resa criminal. 

FRACOS tl 
AN~MICOS 

TOMEM 

Vinho Creosotadn 
"SlLVEIBA" 

IIDA l . - D' 1-p L O M A T I C A 
ENCON'l'RAlt-s~:-IA31 OS PRE

. SI l>l!lN'l'ES 
· RIO, (ASAP.!:UJ:S~) - O "Globo dl· 

"l\'ulga um telegrama de Buenos-Aires,, 
o qual _afirma. 'que o presidente Var
gas encontrar-se-a. - brevemente com 
o pri,sidente _ da Argentina. 
IÍUNIS'l'RO 1'1,.lllN ll'O'l'l<)NCIARIO D,\ 

- GK.lllCIA 
RIO. (ASAt'J;t1'SSJ - t'roceaente 

cos Estados Uril(tos, chegou a esta 
capital. o sr, Chrlstos Uiamantopou
los, ministro plentvotenciar·10 da Gre
cía junto ao gover.no .do Brasil, 
(;ONSUL - UO BltASIL Elll BUENOS 

. AlltES 
RIO, (ASAP.l:UllSSJ ·...,.. Hegressou a 

:Buenos Airés, aflui dé reaissumlr as 
.suas funções, o 'sr. Marto de Ueus 
Fernandes, constil do- .i::lrasll naQue1a 
çapital, ! 

, VAI rtlsl'RESEN'l'All O BllASIL 
J RIO, (ASÀt'HJJ)SSJ - J,;mbarcou 
com_ destino - ao .Wstados Unidos o 

, professor Abelardo Marinho· de An
;dra.de, . diretor , do ::iervlço de_ t'ropa
ganda · da Saude -·.1:-'ubllca· <lo .O11itr1to 
Fedéral. o sr,. Abelardo Marinho vu 1 

?representar o Brasl1 no t.:ongresso 
Inter-Americano c:te Saude .1:-'ubl!ca a 
se· realizar em Nova ~ork e outras 
~"idades norte-americanas, · 
.CHEGOU AO IUO O NOVO EJIIIAI• 
. XADOH AHUl!lN'l'INO 

' RIO, (ASAt-'Hh)S~) ..,. t-'elo av1ao 
,:la "Cruzeiro do ::iul" chegou a esta 
capital o novo embah:ador da Ar
ge,htlna. no Brasil, general 1,awson. 
O ministro Oswa,Jdo Aranha, titular 
das pasta do l!:xterlor, 1·ei,-se repre
sentar 110 desembarque de s. s: pelo 
sr. Jayme .Brlto, , <JUe em carro ao 
lsstado acompanhou o general Ita _.. 
son à sede. da l~mbalxada argentina, 

·o embalxado1• argentino Hawson, 
iesteve no t'álaclo do ltamarat!, at1m 
de apresentar suas credenct&ls. u 

emoalJ<ador roi recebido pelo chefe. 
do cerimonial Macedo Soares, senao 
introduzido no gabinete do ministro· 
Oswaido Aranha, com quem manteve 
cordial palestra. 

l!:m rteclaracões à imprensa o ge
neral ltawson declarou que "a solida
riedade americana é umll, _ aspiração 
da opinião publica· argentina;'• 

HINIS'l'ltO JEAN "UESY 
RIO. jASAPHl!:SS) - o ministro 

Jean Uesy part11·a. no dia 14 com des. 
tino ao <-'anadll., onde passara breve· 
período de ferias. O Ilustre ·diploma
ta aproveitar,\, sua estada e11\ Uttas 
,, a para tratar de varios a.ssuütos Que 
dizem .res1>elto a suas ·runcôes. -o mi
nis,ro tratarã. tambem das questõts 
relacionadas com o aume.nto do ln
tercanibio ecô110n1fco e cultllral enti·e 
os dois países. 

O MINllei'l'JIO CAl'Al\'EntA•EJU 
l'El,O'l'AS 

Rlü. (ASA!'l{J,;Si:,) - Afim de as
sistir a in-iugu racào da .t,;scola 'l'ec
nlca de Pelotas, a reallzar.-sé hPle 
naquela. cidade êiaucha, seglliu para 
o Rio Uraude. do Sul, o ministro da 
.l:ducaçâo, sr. l.iustavo Çapanema. 

E~lllAIXADA UltASlL.llllRA Elll 
HAVANA 

l{lü, (ASAt'l:ESS) - o gove"rno 
brasileiro elevou recentemente a' em
oaixaua a nossa 1·et>resentaçào em 
Ha.va,na. Para as~mmir o cargo de em
i.,aixador na capital de. Cuba fol de
sig·nado o sr. Marlo Savard ilrtsso~. 

NOVO A UllJO !tlll,l'l'All C AEltÓ-
N A U'l'ICO UO UllUGUAI ..-

lt!O, (ASAPH1'SS) , - u cel. oseas 
Meira, novo _adido militar e aeroi,iau. 
tico do Urui;·uai junto ao nosso gover
no, foi apresentado ao ministro da 
Aeronautlca, Salgado !,'ilho, pelo con. 
selhe!1·0 da embaixada' do pais ami
go, sr. Luiz Saureda. 

N º' T A S E C O N O M I C A S 
RESÓl,ll(iõl!JS DA Rt;;UNlÃO UIJ; 

LAVltAIJOll.lll8 Ul!l CAFJ;) 
RIU, (ASAPRl~SSl - Na reunli\n 

elos lav,·adores de café tun1ada, una
nimemente, a. resolucão de aoresen tar 
3,) g"verno as seguinte~ sugestões: 
· a) - aprovar as resolu,;:ões /lo Con
~enio /los Estados ·Cafeeiros, reuni
do nesta capital .a 31 de Maio ulti
:mo, salvo na parte relativa ã. Impo
sição da quota. de equflihrio de 15%, 

b) - EJ<tlnguir a mesma quota de 
j!qulllbrlo de. 15%; 

c) - Autorizar o D. N. C. a ven<ler 
aós seus estoques atuais até 250_000 
sacas de café e empregar o res1>et!Yo 
produto_ na compra. ,:lac sobras inex
portaveis da presente sa_fra nos ~s
tados de Minas Gerais e Esplrito San
to; 

· d) - Asseg11rar aos proclutores das 
isafras 43,44, jâ. negociadas, o direito 
de rehaver /los respetivos comprado

- res, exclusl vamente. _ illferenca do 11rc
ço_ resul'ante, da._ quota de equlUbrio 
oe& 15%, criada ,or aaueie oonvenio 

-- e ora extinto,. sempre que no oreco 
l,aja sitie · computado o· on us da re
ferida quota.; 

e) - .Proloni;ar atê -3G de Junho de 
1946. · a _ existencia do J?epartamonto 
Nàclonal do Café, 

·;DISPENSADO Dfl CARGO OE Ll(lVl
. ;DANTE DA ~·,u,,ouon \VlLLE & 
f CIA. 
' RlO. C ASAPR1'SS) - O presidente 
í'la Republica assinou decreto d1s

,:pensando o·gal. Amaro A,:,.mbuja V_i
lanova, do cargo de liquidante da 
firma Ti1eorlor WHle & Cla. 

SEGUltOS CON'l'RA HISCOS 
' A l<~RON A U'l'ICOS 

RIO. i ASAPitrnSS) - O Instituto ãe 
!Resseguros do Brasil, .a. partir de_ Jane>. 
1 de 1944, tnlciara. no Brasil as ope-
1·ações relativas a "risc_os aeronautl
cos ". O Brastl sera. o primeiro pafs 
n"l. Amerlca· do Suf à aclot.-1r semelh.=t.n 
te -medida '111. relevancla para a ~co
nomia naclonal e o desenvolvimento 
da,· atividades aereas. 
:NÃO HARAClONAMEN'rO Dls lU,\'l'J,:. 
- lUAL IÍE CONS'l'ttU<;:OES CIVIS 

RIO,_ !ASAPRli:HSI - ~sclarecenóo 
certas duvidas saobre 'a recente porta-
1·i·a da (.Joorõenaç::ão, regtilanõo as 
construções, o presidente do Sindica
to da· Industria tle Construções CI · 
vis, sr. Edua.rdo Pederneiras, declarou, 
em entrevista concedida ll. Imprensa, 
one não· ha. racionamento de material 
,1 .. ,,onstru,;:ão civil.- O intuito da por-

' tarla· -do Coordenador, escl8.rece < re
ferido ,presidente, não foi ornfhlr o · 
<lesenvolvimento na .Industria ele "ons
tTUQões civis, ao. contrario. foi pro
curar. "ºr · melo de justa d!strlbuicão. 

uma. m,welra rac10na1 -de atender 11. 
t lda.s as necessldade·s da idustria, se1n 
prejudicar o ritmo normal das obras 
em anilamen to, levando· tambem em 
oonta que não Cicassem prejudicadas 
as obra~ já inlciAda-s. 

Adventista Condenado 
RIU, (ASAf't-u,:ssi - Presidida pelo 

coronel 'l'eodo1 o acheco, realizou-se 
no 'l'ribu"Jrnl de Segurança,_ Nacional 
a audiencla. · pa1·a ,u1g·amE>nto do ad
ventista 'l'ossa k u Kanade, denuncia
ele no processo n.o 3206, orig!na1io- de 
São Paulo, µor ter pregado em Marí
lia a desouediehcia ll.s autoridades ci
vis e militares, <1uaudo fosse dada or
d ,, .. ele trauaJhar avs saba.dos. Após 
os rlebates orais, o Juiz co~denou -.. o 
réu a três anos de prisão~ g·rau nte• 
dio do arltg-o terceiro, . inciso 20 do· 
dtH;reln·lei n.o 431. 

Isentos do tabelamento 
lltV. (A::;APltl!:SS) :- O 1ninistro 

J oào All><>rto ussinou uma portaria 
Isentando do tabelamento os preços de 
vc "la cios produtos fabricados pe-
1of cegos da· L.iga de Proteção aos 
Ctg;os do 8ras1l. ..:on'siderand~ huma
nitarios os fins ga que su dedica a 
reter1<la ,\ssocia~ão. · 

Não podem ser devastados 
ltiU. ( AS.\ 1-'l{l!JSSI - l{eS()Olldendo 

a uni rnemoriaJ vindo de Sergipe,· o 
Cvnsel ho L~,lorestal l•,ederal ~sela, f :-: 

ceu que as <iaating~as, ve&·etacôes ·cos
teiras e ta boieiros não, podem ser de· 
vastados, por serem formas de vege
t->yção de utilidade para .os terrenos.· 

CcmsideriidO perdido o "Si= 
queira Campos" 

R[O, ,,,SAJ;-'Hh)SS) -' Ha pouco 
m <lr· um rnês o navio nacional do 
Ll ,yd Brasileiro ºSique_ira Can1pos'\ 
fac abalroado por outl'o vapor da 
n1esma comp4nhta nos márés. do "nor:\ 
t~ elo urastl. Apó,- 'grandes esfor,;:os 
no s~n ti elo de sal va,se o vapor o 
mesmo considerad" 1.1~rtlldo, i.~ndo si
do aberto e abandonado, a[lós "" ul
timas providencia,· no sentido de re
cut,ern.r' algum material <lo mesmo. 

O Siqueira Campos deslocava 6A56 
toneladas e podia transport!Ír _Z65 pas
sageiros. 

Acreil ita-se, tambem, que fique -per
dld, o "Com_an<lante Capela", 'Igual
mente encalha<fo nos mares elo norte. 
(" ,m a perda do Siqueira Campos, ele
rn.-se a 32 o numero de uplilades per
<1i<1:1s. 

Diretor do Instituto de As-.. 
suntos lnter=Americartos 
RIO, (ASAPR~S) - Regressou aos 

EEJ.- uu ... d• avião o Sr. George Saun
ders, d_iretor regional· para o Brasil, 
Bol!vla, Paraguai; Parú e Chile, do 
Instituto d,e Assuntos', Inter-America
nos, chamado· ao -gabinete de Roose• 
vclt . ·para . servir como conselheir"o 

-medicó· da• Comissão de · Assistencia ll.s 
· ·areas 'de irrod·ticão congestionada. - Pá

l'a," substitill-·10· 'rol · escolhido· o Sr, 
Einer Christoph:ersen, que já, assu
nüu a· direcão do Instituto. 

Internato· na Alemanha um 
· cientista brasileiro 

nro, r ASAPRESSJ - Encont-ra-se_ 
lntúrià.do ·na Alemanha o cientista 
brasilélro Paulo: Estevão Barreto Ç.'ar
ne!,ro, Reportando-se ao dispositivo 
lei;al · que determina que · não pode 
permanecer. mais de quatro anos llQ 

estrangeiro, o DASP -concordou, ten
do em "vista que o interessado se acha. 
sob Imposição de autol'ida<l<> alemãs, 
se_ja mantida a situação do_ funcio
nario até que o panorama mundial 
pe"rmita s,eu regresso, 

Policia Florestal 
RIO, (ASAPRESS) - A Comissão 

de Eficiencia- do Mlnlsterio da Agri
cultura deu parecer íavoràvel ã. pro
posta da cria,ção de uma Policia Flo-
restal. ·· 

Em São Paulo o Ministro 
Marcondes Filho 

nrp, (ASAPREJSS> - Seguirll., para 
São Paulo,. viajan<lo· pelo C_ruzeiro do 
Sul, o Ministro Marcondes Filho e o 
-Presidente do ·Instituto do,- Bancarios, 
:,:. Aderbal Novais, que vão ll.. capital 
paulista a fim de inaugurar ó novo 
..,_.:ficio da DeJe·gacia daquela i'nsti
tuição de Previdericla Social, · 

Fundação do Brasil Centr~I 
RIO, ( ASAPREJSS) - O Presidente

da Republica," a respeito da coloui
zação··que esta ,sendo levada a efeit'o 
:n" alto·Araguia - Xlngú, ,a:ssinou um 
decreto Instituindo um patJ\hnonto àe" 
nomlnado "F_undação do Brasil ·cen• . 
tral" , que terll. como sédo a capital 
federal serido o governo repre·senta
c1o pelo ··coórdenadr da- Mobilização 
Econom!ca; A-- fundação serã. · institui.,
cla com os bens já doados á ,Expedi
ção ~'R0ncaàor-Xingl1 u e· outr6s qu~ 
forem oferecidos. Serll. · dirigida, por 
um. preslden,te 'e por um Conselho Di
retor composto tlor 10 ·mem l'ros_ de
signados. pelo Presidente ·aetulio Var• 
gas, 

Obrigatorio o ensino do 
Português em todos -os 

paises da -America 
RIO, (ASAP.RESSJ -~ A 'Co11feren

cla · Inte,·-Americana dosi -Mini"stros da. 
EdÚca·câ·o, agora .. reunid3. .no Para.n.ã, 
aprovou a proposta do ensino obriga
torio do Português nos cursqs ·se
cund_arios de_ todos _ os pai ses do con
tinente. 

Congresso dos -Conselhos 
Administrativos 

. RIO, U,SAPRESS) ...:.. Confqrme con
·vocai:ão do ministro da -Justiça réu
nir-se-ll. a 10 de Novembro,·nesta éa
pltal. o Congresso dos Conselhos Ad-
1111n1strativos, entidade~ federais· exis• 
tentes nos Estados, para controla e' 
auxilio elas administra~ões locais. IJ 
Congresso funcionara sob a .nresiden
cia do ministro da Justiç;,, sendo. qiie 
a.1 é· o -t)l'esen te· momento , jâ designa
ram ~eiiresentantes o_s. seguintes .. es, 
tados: Rio Grande dó· Nor,te·-...,. F.,J,jy 
Souza; Amazonas - ,Leopolclo P<'rés; 
Piauf - .11·ráncisco Pires' Gayoso- AI· 
nJendra; .Paraíba - Osalas .Gomes. e 
lllo. Granê:le do SÚI - Camilo· Iiforclo 
e Carlos · Gomes. 

· Um padrão para -o mundo -
RIO, (ASAPRESS) - A escotà' pa11t 

Mecanlco da Aeronautica a·- ser _ rns
talada em São Pa'ulo, constituir~. f:,. 
turámente. um padrão para_ o niunao, 
cJeclaróu·, o sr. John Rlddler, tecrii
co an18rtcano. _enCarrega<lo· de S,1a 
n1ontage"111 .. Acrescento11 que 'Q .r.ra
sil é o pais· por -exceleucia da avia
ção- que aqui ·representará O. 1'lôsmo 
pàpel que as Estradas de ferro, , m 
'Certa etapa· do desenvolvimento ec,,
nomfco,· r·epresentaram para os ,!;~st.a• 

. dos Uiild"os. 

Liquidantes de firmas de 
·sãoPàtdo 

nid,· (ASAPRJ<JSSl - o prcsidenle 
da Repuhlica nomeou -os srs. Alr.ii.e_ 
Barbosa Souza e Levino · Ama.rn!" para 
liquidantes das fÍl'lnàs ·ózailc -nràsil, 
Fabrica Nacional de ·Papel .H•,!togra
flcõs_ · e Niriakn .Taku~chÚko Kais,1a, 
com sêde em São- Paulo. 

Condenaçõe·s por espio_= 
· nagem 

nro. (ASAPRESS) - Foi jut~:-vlo 
o volumoso procésso d_e espionà:ger-1 
alcimã.- Dos 128 acusados, n·foram ex
cluidos,. ficando 101 restantes que to
ram · folgados. · 

· À Sessão terminou· ll. meia ,1101t-,, 

. sendo p_rv.lamàda · a condenaçãó de 
14 acusa/los que, são os seguintes: 

-Nlel Clúrstian Chirstiansen a 30 
ano.s il., prisão. · 

Arlalbêrto , Wenzer, · Alberto ·swab, 
Cárl-0~ _ Muge, B:/luarrlo Arn'oldo, Ele
rner Wàgg-e, Hans Mutlls, Henrlq11e 
Bleiroth . e Rodolfo E:nÍ-ehaer· a 26 
anos_ rle prisão. 

Gonçalves ·da Cunha, João ·p;nto·de 
Oliveirn e José' Ferreira "Dias ·a 20 
anos de_ prisão. 

Severino Jovino 8.ento a ,6 anos, e 
Alberto ~engel a· 3 anos, ' 

_ A <lefesa dos reus. esteve a cargo 
de numerosos causidlcos,-. tendo . os 
-tl'aba,lhos, Inicio ás 11 horas dá_ mârÍhã 
de hontem e for,tm pi'esiilÍilos. pelo 
Juia PerE>ira B~aga, fazepdo. a acu
sa~ão o vroc11rador Mac Dowell da 
Costa que falou - desde o.- · inicio c1a 
sessão até ·:i.s 6,30 ilà tarde, - quando 

, ,lescanso.· O juiz reiniciou a sessião ãs 
os tràha lhos forà m i;uspensos para 
20 ·horns. fiilando cada um dos defen
sores eomo 11éterminava o julgàdor. 
l•kam 22 horas qua.nilo os trabalhos 
foram ··nnvamente susoensns Para de~
canso. A sessão . foi reaberta. ás 23 
horas, ten_ào eritão Inicio, a leitur:, 

- da -- sentença, o àime . àtrlbuldo aos 
ll.CllSadOS 6TA de espionagem pnr:, uns 

-e espirmagem e_- trA_icílo para outros. 

O · torpedeamento 
do ''ltapagé" 

llIACEIO, <ASAPHE:SS) - Retar
r1,,tdo - Foi afunil'ldo,ein aguas ·brasi
leiras por um submRrlno do- ."elxo", 
o uavló nacio·nal "ltapagé".- _ 

O I,ta.pfgé _ foi _ torpedaedo dia 26 na 
altura de· São Miguel dos Campos, ,e 
trázia 27 passageiros além da trlbu
la~ão. . O ltapa.gé ·_ foi torpeilea li o A~ 
·15.30 horas·na altura. da tlagoa· Azeda. 
pro;,:lmo âs costas ile Jequlâ, na praia.
d<> mtinlclplo de São Mlg:uel dos, Cam
pós.é Numernsog nautragos cheg8ram 
a oosta alagÔana · além de outr"os que 
foram socorri/los pela primeira -com
panhia · do-··20, B. C. seilfáda, naquela 
zona.· _Foram enviados para RI! am- -
holaricfas e· varlos transportes que fi
caram_ a. disposição do capitão · dos 
_ Porto·~. coma.nilante da ollcia, ai.e!!• 

LEGIONAfllO 

APOllCES POPUlARES PAUllSl AS 
· Relação das· Àpólices Populares Paulistas premiadas no 33.0 sortci~. rea

lizado em 30 de S<atembro de 1943, conforme ata da Bolsa Oficial de ValorP-&, 
publicada no "Díário Ofic\3,1" : 

l,º Prêmio: 558821 Quinhentos inil cruzeiros 
2.• Prêmio: -- _516469 -- Cinq11enta mil' . cruz~iros 
3.º Prêmio: -- 664058 De:,; mil -cruzeiros 

40 l'rêmlos de Cr$ · 1.000,00 -cada um, .sob números: 

001549 . 277352 488963 738218 026078 279f:os 511510 800028 
034380 284402 523379 804338 037170 323251 538317 827777 
080189 355416 . 543512 887629 123784 366678 550824 902091 
157185 428679 584327 929939 19072:I 442688 638603 9i2907 
208217 466611 700621 976184 267644 483286 707118 983423 

Os portadores das apólicei. acima poderão- receber_ os prêmks no ''guichet" 
· de qualquer Banco- desta Capital_ ou do Interior do-. Estado; 

O próximo sorteio ordinário das Apólices Populares será 1·ealizat10 no dia 
·31 de Dezembro_ de-.1943. com a distribuição de Cr$ 1,200.000,00 em prêmios, 
sendo o 1,0 de Cr$ 1.000.000,00, o 2.0 de CrS 100,000,00, 3,0 de Cr$. 
· 20.000,00, 3 de CrS 10.000,00 cada. um, e mais 50 prêmios de CrS 1.000,00 
·cada um. · 

BANCO 00 ESTADO DE SÃO PAULO S/A 
MATRIZ: -São Paulo: Rua 15.de Novembro n. 251 

Caixa Postal,· 789 - Endereço teleg1:áfico: BANESP A 

A·G:tNCIAS: / 

· Amparo - Araçatuba...,. Atiba.ia.--, Ava.ré - Barretos'- Batatais - Baurú - 1 
Botu~tú - Braz (Capital) - Caçapava - Campinas - campo Grande. 
(Mato Grosso) - Catan4uva. - F1-anca - lbitinga -- Itapetininga - Jabo
tica.bal ...-' Ja.ú ...:. Jundiaí - Limeira - Marília -- Mirasol - Novo Hori
zonte - Olímpia - Ourinhos -'- Pa.lmlf.al :..... J'irajui - Pirassununga -'
Prés. Prudente ....... Quatá - Ribeirã.o Preto - Rio Preto - Sto. Anastâcio 
- São Carlos - Sã.o Joaquim - S. José' do Rio Pardo 7 Santos - Tanabi 

. -: Tupan, , _ 

DEPÕSITO - EMPRÊSTIMOS - CAMBIO - COBRANÇAS - TRANS• 
FERÊ~CIAS - TíTULOS - AS -MELHORES TAXAS "- AS MELHORES 

CONDIÇÕES - SERVIÇO RAPIDO E EFICIENTE. 

tes da Costeira 'e corpo medic de Ma
ceio, a fin1 de preStare1n a 1reces:8ar'ia. 
asslstenciá aos naufragos, o Itapagé 
navegava na z·ona perigosa: ·a _poucas 
milhas do litoral. Segundo se._ infor• 
ma, nas proximidades do_ Itapagé na
,·egava: outro navio nacional" que, ávi• 
sado do ataque. do corsario nazista, 

· escapou á. ação do Inimigo; Cerca de 
80 naufràgos do Itapagé chegarám ás 
praias, todos feridos, alguns deles em 
estado graye. A proposito do ·torpe
deamento comenta-se em Sã.ô Miguel 
,;los campos ·que J1a p_ouco tempo j:ol 
encontrado perto de lagoa· a~da um 
misterioso aéhado, uma. espécie de 
barco novo, de 3 mi]" quilos de peso 
que servia, segundo decla,rou- pessoau 
entendida, para _ conduzir granadas, 
acreditando.se que o mesmo perten
cesS.e ·a· alg·un1 - submaril10 afundado 
naquela zona, considerada perlgosis
sima ·para ·a navegação. Segundo _de
clarações dos tripulantes, o nitvio pro
cédla do sul. do pa!s -e deYÚla éstar 
no porto-de Maceió. cerca das ·16. horas 
de- domingo, Est\,.va _ a 6 mi]!1as da 
costa.,· á àltura da Víla da Barra ãe 
São Miguel, quando foi atingido' pelo 
primeiro torr)edo e em seguida pelo 
segundo afundado em 4 minutos pre-
cisamente. · · 

R.ecebidos peto· _Sr. Sal" 
.gado· Filho 

RIO, (ASAPitESS) - 0 mh1istro 
Salga_do· Tilho recebeu em- seu gahl-
11ete o general Walsh, --comandante 
das F'orças Aéreas do hlxerciU> dos 
J~stados Unl_dos -no· .-\llantlco Sul, que 
se deinorôu en1 lo'nga. ·conferencia con1 
o titular da pasta da Aéronautlca, 

O general 1l"ortesttmericano _ estava 
acompanhado .P!Olo coronel Selzer, adi.
elo a~ronautieo cio/ ll~fs amigo; 

Não · haverá : ~itspênsão 'de 
Concursos na Escola 

nacional de· Musicà 
, RIO, < ASAPRESSl - O minlstro da 
:Cdi1~a.çào, informado de 'que seriá. en
cnm111barlo ao presidente <la Republi
ca ur..1 ]Jediilo <lé- suspensão dos c·on-

' cu1•sos iJa mscoJa_ Naf."~o.nal_ de l\lusica. 
po1• moti ,·o ·c1a proi<I ma reforma cio en
si n<, artístico, cli.rigiu um- oficio ao 
Reitor da Uriiver'sidade Brasilefra, pe .. 
clindó que clen tlfle;usse · á Cong·reg·a
ç:'.o da referida Escola, q,ue n~n)1uma 
111odida. ele suspénsão de· concursos po
derá. ser tomacla· naqu/llé estabeleci• 
mento· ilOr motivo da refornm. 

Navio do Estado do· 
Vaticano 

. RIO, (ASÁPRÉJSS) - Os vesperti
nos dc5ta .Capital anunéiam que o Va
ticano, ilssim como .a _Sui(:a, po~sue 
na Vios. Asshn, o "Stella:. Mariaº, c'o1n 
uma t"~i()ulaGão ele 40 hom_ens q_ue ])O• 
ele navegar sem temor ostent_anão _ a 
bandeira da San.ta Sê. 

O seu capitã.o, Jules Matiel'I, é ori
ginario, de·l\farselha e· ao ·mesmo -tem-
110 é Capelão do na"vio. " _ "Stella Ma
ria" iniclou urna.· viagem·- ru1no ao 
Brasil onde .se abastece1·á com grancle 

· nulnero da 'vivetes. 

Delegados, brasileiros ao 2. 0 

C.ongresso · Inter=americano 
· de Cirurgia 

RTO, (ASAPRESS) - ,O presidente 
-ela Republica - assinou ilecretos _ na 
Pa·s-ta _ das Relações Exteriores, no
meando, sem· onus -para o Tesouro Na
cional,- os . professores Estelita Lins, 
Josê-Portngal. Alfredo Montelro,.Mau
rlcio Gudin, Sebastião Hermeto Ju
nior;- Antonio Beneviil~s Barbosa Via
na oscar Alves, Fernando ~Iis H.1 .. 
beiro, Antonio Calo, Amaral, João Lo•, 
remm e Raniindo Britr . Moura, dele 0 

gados- do Brasil ao 2.o Congresso I n
ter,Americano <le :·Cirurgja a se rea· 
lizat' em Buenos· Aires de 10 a 16 -do 

· corrente~ , 

Calçamento das vias 
· publicas 

RIO, CASAPRU]SSl ,- Em· virtude 
<'las dificuldades de ln,portaç:ão _ de as
fallo, o· Prefeito· do· _ Distrito E<'edera 1 
determinou_ que as t'uas dá cidade se
jam calçadas com i)aralepipedos e 
cimento, resolvendo, assim, o proble
ma· ,10 calçamento. 

Aprovado . o acordo suple= 
mentar sobre a borracha 

Adquirido, por 40 milhões 
RIO, (ASAPRESS) -b A Prefeitt1-

ra do Distrito Federal acaba de ad
<Juiri por 40 tnilhues do :cruzeiros o 
preilio onde funcionava o Banco Ale
mão Transatlantico. É pensanÍento elo 
P1•efeito lustalár nes~e predioalgumas 
repartições ela rírnnlcipalidade; que se 

· acham loc-àlizadas no' Palaclo da Pre-
f eit_ura. Como é sabido, esSe 'aiacio 
deverll. desaparecer dentro ém pouco, 
pois se · acha localizad_o no traçado · 
da Av,eniela Presidente Vargas, 

Receberá o vencimento, 
mas-. não a gratificação 

"RIO, (ASAPRESS) - O DASP es
clareceu que o -funcionario licenciado' 

· para . tratamento dé saude receberá 
o vertc'imento, n1as, não a gr'atifica
cão. Só· terá. cliréito -a. 'gratificação o 
funcionario. que · se ausentar por lu
to, casam°"'n to, - doenças compro\'adas 
na formá cios § 2·.o e 3.o do artigo 11 
dQ· Estatuto, p.or··servtços obrigatorios 
por ·lei ou atril>uições decorrentes de 
sua função. 

Reconhecida a Faculdade 
-de Filosofia de Recife 
nro, < ASAPRlcSSl - Por decreto 

do sr. Get_ulio Vargas, foi concedido 
o reconlfecin1ento ll. l'aculdaele ãe I<"i
l osofla de Recife. 

Condecoraçoes a oficiais 
americanos 

R1O, ( ÀSAPRE:SSl - O presidente 
da Repub)ica, na qual!ilààe rle grão 
mestre das 01-ctens L,rasllei1·as, ,lecre

. ton a._ conclecol'açã·o· de l 7 .oflclàis rla 
inaril1h8., norté ... atnerica n~ ~endo ·5 a'J .. 
mirantes com o i;rau tle g-rão oficial 

. rla Ordem Nar.ional <lo Cruzeiro ,10 
Sul, a os otitros Com di_fércntes graus 
com a- referida Ordem. Os almirantes 
são os seguintes: Harol<l F:stark, SáuJ 
Hobinson, Henry Blandy Allan Chan
try e Ad0lr11ius Watso. 

Compra de gazogenfos' 
·ráo. < Al,:,,_ PRfüSS> - O Minuistro 

da Ag-rlcmltlira submeteu ll. aprecia
r;ão- elo_ ,Cl1€fe do 0ovêrno uma cxpo .. 
sição de inotivos, 1>ropondo a compra 
de 237 a11arelllos /le gnsogenin pl'lra 
adaptação aos carrns do !II!nisterio, 
·adquiridos dentro do credito de 3- mi
lhões de cr11zetr'os para ven:da a par
tic11lares, p<ilo preco do custo. O de
si~t~reSse demonstrado _por este$, cu ... 
jos ·pedidos_ elovav'ain-se a centenas 
antes. eia aquisição_ elos aparelhos, 'veiu 
modificar a:._ situação, ficanclo o r,:r;. 
11iste1·io com n'urnérÔRoE: aparelhos en
callia_dos' n:o seu almo,i:arifado. 

Receita -· dos mume1p1os 
paulistas 

De aco1·do com /lados fornecidos ne
.o Departamento das Municipal!rlades, 
a recita· dos 26~ 1Í,uniclpios··paulistas 
alíng-e a importanc'!a de Cr$ ..... 
l 74.512.900,00, atingindo a despesa a 
quantia de Cr$ l74.660\!900,00" havendo, 
po1·tanto, um deficit de Cr$ 57.000,00. 
Como se "pode verificar por e,ssés n U• 

m~ros, é perfeito o equilíbrio exis
tente na finanças dos ·municípios 
bandeirarites, de vez que esse deficit 
representa uma pequenina. parcela. ·De 
acordo r.om os rlailos fornecidos por 
aquele org·ão. verifica-se que. os im
])Ostos aeingcm - fi4,10% do total arre
cailarlo, estando em primeiro lugar os 
impostos. de inriust'rias e prôfissõcs 
coni,40,10%-da receita. A maior par
te rlas cJespesas municipais. ou sejam 
2:J;75%.' riestinal'll-se a: obras e· 111e]ho
ramentos locais. 

Reforma. do Departamento 
das Municipalidades 

Encorilrà~se_·. em estudos no Conse
lho Arlmlnlstrati_vo-- o p1ojeto de ·um 
decreto-lei que. reforma o Departa
mento das .Municipalidades. fil:<iste 
gt'ande· interesse na roorganizaç~o · 
desse orgão rlri governo paulista, de 

'g'l'ande Interesse ·para vida /los muni-· 
cipios rlo Estndó. [~e-sa·. reforma,· (Júe 
não rleverâ rlemorar a Mr converti•. 
da em lei; 'virá. ~1ripliar consiaeravel
mellte o seryi~o, que tem ·aumenta
do. prog·ressiva.mente nos ultimos tem
pos. 
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ALIADO NAS HORAS VAGAS 
O patriotismo e a sinceridade dum _çhefe c.omunista 

A agencia noticiosa · norte-america
na "N. C.':, informa que o secretario 
geral do Partido Comunista nos Es
tados Unidos, depois de 'uín pedodo 
de indispensavel silencio indis- 1 

pensavel, para que p povo esqueça 
suas desastradas declarações _ anterio
res -, voltou novamente a falar em po
litica e a atacar a administração pu
blica de sua patria e das demais na-

-ções unidas- em relação ao problema 
russo. 

Mister Earl Browder (tal é p no
me de nosso herói), falou, · e' como 
sempre foi muito . infeliz. · Entre , os 
partidarios do totalitarismo, eomo 
ocorre em geral entre os inimigos da 
Igreja existem duas classes de pes
soas. A primeira é pessima e int,ili
gente. A outra, pessima e com a ir,
teligencia completamente obstruída, 
Earl Browder pertence a segunda ca- _ 
tegoria. · ' 

Pelo menos -é o que se deduz das 
criticas que suas declarações levanta-_ 
ram na ·imprensa "ianque". , 

O "New York Times" escreveu a 
respeito: 

"Quando mais se torna tiecessario 
que o fiel da -balança diplomatka te
nha inteira liberdade e tranquilidade, 
os critic;os da política governamental 
1ealizam · um ataque direto coâtra a 
administração do - país no que se re
fere à Russia. Entre os inoportunos 
críticos existem alguns que· já se no
tabilizaram por suas avéntúras, a"n-
teriores a 1939. · Direitistas exaltados 
·e esquerdistas em desespero .-àtacam 
sem cessar o presidente porque em 
suas relações com a Russia, não segue 
ao pé da letra todas as interpretações 
favoraveis a Moscou". · 

CONSELHOS RIGOROSAMENTE 
JNUTEIS 

O "Evening Staí·", que ·se publica c;m 
Washington, observa: _ 

"Desde que se disparou o primeiro· 
tifo neste conflito, ha -- alguns anos, 
Earl Browder vem -prodigalizando 
seus conselhos sobre a. condução da 
guerra. Estes conselhos, sempre es-

-·'!" • ..,.... __ _ 
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lupidos e "uniformemente inuteis", 
insistem na mesma tecla: · Browder 
declara que por má té não abrimo~ 
a segunda· frente". Entretanto, o scJ 
nhor _ Bro_wder, n«.m sempre foi um 
esgrimista- cnm tão sangrentas inten
ções. Quem tem um pouco de memo
ria ha de estar· lembrado .do discurso 
pronunciado em --18 de dezembro de 
1939, por e/ite lider co1iiunista no. Ma
dison Squai·e Garden dé -Nôva York. 
Nesta .ocàsião Browder clamava con
tra "os altos· círculos· .de New Deal 
e · coútra á poHtica de Roosevelt . que 
desejava a hegemonia americana para 
lariça-la n'Uffia guerra coritra a Vµião 
Srivietica'\· Dez dias mais tarde,: no 
mesmo local, outro chefe . vermelho 
Wisconsin, justificava cinicam·ente- o 
primeiro ataque da Russia à Finlan
dia, acusando a lnglàtcrra "naçãci que 
desde 1919 pretendià utilizar a Fin
landi;i. como um tra.mpolim pata _ um 
ataque à Russia". Consequentemen
te, afirmava o lider marxista, "- a- ini• 
ciativà • sovietica obedecia aos impe• 
rativos da, propria ·defesa". 

Contíriuando, · o "Evening Star" es
clarece outro· interessante, pormenor 
da .vida de Earl Browder. , 

FALSIFICADOR i>E PASSA;, 
PORTES 

"Quando em 194_0, Browder·foi con
d~nado a 4 anos de prisão por falsi
ficação · de passapo,rtes, declarou que 
uma Corte capitalista· o havia ccinde
, na<;io porque· "os comunistas estorvam 
o - presidente Roosevelt" de - lançar a 
nação .. numa guerra. imperialista" • 
contra a Alemanha e a União Sovié
tica, que nesta epoca estavam uni• 
das por estreita aliahça, 

<'Quem assim falou, conclue o ''.Star" 
é o homem que agora apresenta novás 
criticas. Felizmente o povo dos Es
tados Unidos o conhece bern, e conti
nua a não lhe prestar a minima aten
ção". 

"O SILENCIO É DE OURO" __ · 

O "Washington Post" em judicio• 
sas · considerações, aconselha o secre
tario do Partido Comunista a fazer 
menos declaràções para evitar mais -
tolices. ' r -- . , ' 

"As relações entre os Estados Uni
dos e Russia estava:111 melhorando 
bem, graças em grande parte, ao sa
lutar silencio de Mister Bmwder. ·In
felizmente volta a ca1;ga. O lider. mos
covita; E vem acusando as ·Naçf,es 
democraticas de má 'fé em· suas rela
ções com a Russia. Esta, acusação 
provem- do mesmo senhor_ que nos 
dias da aliança entre Berlim. e Mos
cou fez tudo quanto . poude para . im
pedir que os Estados . Unidos ajudas
sem os inimigos de Hitler. O empe
nho dos _comunistas norte-america
nos em apoiar os pontos:de:vista de 

~ Moscou, ao mesmo tempo -que· acusàm 
o -nosso governo de má fé, obscurece 
o futuro de um acordo amistoso 50.;. 
bre os problemas da · guerra e de 
post-guerra", termina o ... Washing- · 
ton Post'!. 

O Exercito dos Estados Unidos. necessita 
de Capelães para as frentes de combate 

D.e acordo com noticias provindas 
de Nova York, o exercito dos EK UU. 
necessita; com urgencia, de 859 _ ca:.. 
pelães, corri destino às frentes para 
que assistam às tropas de combate, 
declarou· o brigadeiro general Mons .. 
William R. Arnold. chefe dos Cape- -
lães Militares, em. uma entrevista à 
imp1·ensa desta cidade. Seu apelo sé 
dirige a todo o país. 

Mons. Arnold citou as palavras do 
general Marshall: "Eu não quero· que 
saia deste paí,s uma só unidade mili
tai· _a que falte um Capelão". A me
dida que aumenta o ritn:io da guerra 
- . comentou por seu lado Mons. _ Ar
nold - aumenta tamben1 ·o interesse 

· dos soldados pelas_ questões do espí-
rito. Disto rece,bemos prpva cons-
tante. · 

Estou convencido que não abando
riarase-ão nossos homens por falta 
de Capelães, acrescentou, Mons. Ar-
nold. · 

"Porem, pedem-nos continuamen
te mais e mais Capelães, e n~o - po
demos satisfazer imediatamente os 
justos pedidos, Hoje necessitámos. de 
859 novos Capelães. Destes; uns - 350 
para a Aviação, e· 509 pára os exerci
tos de terra e para as forças auxilia-
res". · 

O Departamento de Guerra dos l.i'.s:. 
tados Unidos mostra-se generoso ao 
prover com equipamentos · completos 
ós capelães, concedendo-lhes toda 
classe de facilidades; o Capelão é 
considerado como "o chefe espiri- _ 
tua!" da · unidade a que se destina, 
disse Mons. Arnold. 

O Departamento de . Guerra procu
ra arranjar um capelão para cada 900 
ou 1".000 'homens.- e · aspira aumentai· 
a porcentagem de Capelães, a razão 
de um por cada batalhão. A media 
britanica é de um Capelão po,r cada 
800 homens. -

_ ·,_'Seria muito tragico que possos sol
dados tivess-cm que partir sem Cape
lães, porque não podemos dar-lhes. 

O Exercito não pode' mobilizar Ca
pelães: tem que pedi-los à Igreja. 
Contamos com Capelães em numero 
suficiente para outras necessidades: 
o que nos faz falta ~ão Capelães para 

tropas na frente de batalha, Capelães 
meno1·es de 45 anos". · 
, A um · reporter · que perguntou se 

a mobilização obrigatoda dos Cape
lães resolveria a questão, ·o. general 
Arnold contestou: "Os Capelães que 
se_ irico.rporasscm torçádamente não 

-seriam tão. eficazes, •. " 
Os so.ldados respondem dusivamen

tc. ·ao - ministerio , sacerdotal - infor
mou o chefe_ dos Capelães; Militares. 
Durante o mês de agosto, mais dé se• 
te e m<aÍO milhões de soldados assis• 
tiram a 121. 7.64 ofícios religiosos, ce
lebrados pelos Capelães, Foram admi
nistrados os Santos Sacramentos. em 

. 74.08:1 ocasiões. -a uns 816.551 hoinens. 
Verificaram -se 101.608 visitas -aos hos• 
pitais e postos de guarda. , 

Os Capelães -informam qil~ atend'e• 
ram em suas atividades pa"storais,- a 
641:483 càsos, incluindo conversaçôe~ 
pessoais: o totàl de membros do Exer- '. 
cito._ atendidos sobe a 7.425.975. Niio 
são ·incluídas nestas ªstatisticas os ca
samentos, batismos' e as profis'sões re
ligiosas: foram excluídos tambem os· 
batismos de adultos. 

Reunião de proprietarios · 
de Jornais 

1'erll. _luga.i" nest~ caplt~I. -nos <ltas
'!3 e H rlo corr~nte, uma reunião de 
torlos os propr!etarlos ile Joi-nats do 

, int.erior. Nes$;a reunIãó. que é. de JÓl• 
ciativá elo · ·Sin<11cat.o 'das Í!;mpresas 
Proprietarias de Jornais · e . Hevlstas 
do illstado ilo, São Paulo, serão ·trata- -
rlos· assuntos ·de magna lmportancla 
PR-rá A- <lConomia rlM Jornais, do lnte• 
rior paulista./ 

os catolicos chilenos agasa
lham -'dele1ados · trabalhadores 

- dos Estados .Unidos 
RIO, (ASAPRESSl "-- O Chefe 'do 

Governo assinnú um .deérto-lel_ apro0 

vando o ·acordo' suplementar- s<'>bre .,,_ 
bórracha, "ássinÂdo pela Comíssã.9 de ,==================================== 
Controle -/los Acordos de Washington· - · · - - · 

Os dirigentes · trabalhadores cato- -
licos dos Estados · Unidos, senhores 
David ,J. Me. Donald e Edward J; 
Brown foram l'eéebidos nesta cápital 
pela Liga dos rrabalhadores Catoli
cos. pela Juventude Operaria C11toli,;, 
ca. membrm'I da Sociedade de Auxilias 

;~;t!ii::~f!it::p~?i:~1;~h~s1: Consagrae .... ' ão" da Arquidiocese ao lmacul __ ad_ o 
1943 a 31 de Dezembro de 1946, Foi 

l~fci~;::1 ::~?;:~:: Coração de Maria. no Santüario. do Sumarê 
Outra Ate~dendo ·ao desejo do. Sumo. Pon-

RIO. íASAPIH<)HS> - Faleceu, nesta 
caplt~l. o ,sr, W,igner Dutra, dire1or 
da revista Catollca "A Urdem" e v1ce
secretarlo, t'la Confe<leucão _Mariana 
Brasileira., Mineiro. de ·origem, o sr; 
Wagner Outra ha multo estava ra, 
dic ,rlÓ - n<> Rio. onde : _des'fruta va: · de 
granile· orestli::lo. Deixa :viuva ·a se
nhora Maria Olltla Queiroz Matoso 
pertencente a. tràdiclonal · familia flil-
1ninense. 

lifice · gloriooamente reinante e come
morand.o o ;!6.'' · aniversario da ultima 
Aparição , de Nossa 6enhcra.'" de. Fat!ma, 
o Exmo. Révnio. Mons. J01Sé Maria 
MonteJ1:o, Vlgiµio Capitular da Arqui
diocese- consagrará -a Arquidiocese de 
São l?aulo ao· [maculado coraç'io de 
Maria, em cerimonia a realizar-se no 
Santuar!o · do Súmaré, no proximo fu
turo dia 1:3, às · 19,30 horas. 

Comemorando t'sse feliz aniversario. 
haverá' no santuario do Sumaré, M 
mesmo dia· 13: 

Ml.5.sa.s às 6,:J0; 7,30; 8,3/J e 9,:J0 ho
ra~. 

Benção dos doentes às 15 )loras. 
'Úrço e Benção do SSmo. às ·17 hG-

t'M, 

Grande procissão das velas, -após a_ 
cerimonia da Consag1:ação. 

, e de outros sindicatos. · Assistiu ao 
alo o '-Rxmo e Revmo Mons. José Ma-
1·ia Caro, Arcebispo de Santiago. 
Ao ,responderem. à saudação oficial 
que lhes (oi feita pelo sr. Manuel P9r• 
til>(o, .em nome dos trabalhadores chi
lenos, os senhores Me. Donàld e 
Brciwn fizeram um breve resumo de 
suas observaçõe~ no Chile e pronun-
cia-ram palavras de estimulo para as 
órl(ani7.ações catnlicas e .sua função 
ante os prohlPmas dn comunismo. 

T O 0 O e_ A ., o L • e· o 
deve 16r o 

" 0D-E·G i 'O NA a-1 O" -- ··,• ~: - . . ._, -· •. . 

/ 
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I--E A I K O S E C I N E M A S 
PROGRAMAS DE HOJE 

'PRIMEIROS EXIBIVORES 

ALHAJl(BRA Ursadas e peruadas com Oharlle Mac-Carhy. - Al'A 
. · Cáµttulou sor11ndo, cc>m Allan Ladd .. - R. · 

· AJU PALACIO - Noite sem lua, com Cedrtc Hardwick. - AP.t. 
·. BANDEIRAN7ºES .... Um pcqu-am, erro. t:oni Joan Bennet. - AP.4., 
·BROADWAY - Vitoria no deserto, cume natural.· - · AMC: 
IPIRANG.4. - A l>ranca selvagem, com Jotit Hall. - R. 
ll!E7'RO - A dupla vida de Andy Hardy, com Mlckey Rooney. - 11,._ 
OPERA - Ao levantar do pano, com Monty Wooley, - APA. 
PEDRO li - Mama musical, com Leon Erro!. ... APA. 

Vingança sangrenta. com Johnny Mac Brown. - AMC. 
RlTZ' 7" NullliO barco nossa alma, com Noel O!Jward. - ~r JC 

SEGUNDOS EXIDÍDORES 

A!t!ERIOA..,.. Era uma ,lua de mel, com Gary Grant. - ~ 
Espiã fascumdo1·a. coru Bul'ili KàrluU. -- A.Me. 

;11.si'uIUA ·..:. E wn avião não regressou, com Michael Powcl!. - AMC 
. l•'eim· de an1utMas. com ~dd1e Foyc. - A. . 

AVEN/JJA - Sangue. a ·arcia, com 'l'yrone Pu11cr. - r. .. 
BABIU)NlA- ::lensação de Paris, com Danle]le Dar1·1eux. - t1PA 

Raplllil decidldo, curo Joe E . .Brown. - AMC. · 
BRASIL - De Ca.l'tola e caJç.u, lil;ta.aas, con1 Mickcy Rooney, - APA, 
. Far()l dos espia&, cum James Jri.111. - APA. . . ' 

8RA~ PO/..JTEAM4 - Mart.Jt, 111r.repido, com Spencer T1·aéy. - B 
···A 1nc1ive1 Suzana, com Cimger Rogers. - APA. • 

Ct1MBl,/Ct - Cavamros da gruhufa, com Bud Abbott. - ·,1, 
Ambição sem fl'eios, .cum Richard Arlen. - AMC, 

CAPJ1'CJL.JO - Missão secreta na Chil'la, com Ellen Drew. - APA. 
Rapa2· deéidido. com Joe E. .l:lrown. - AMC, · 

r.ARL.Ot. LJOilfES - O Lra1du, com John Wayne. - AMC. 
· O léâo tem. azas, com Ralph Rich11,1·cJ~o11. - A. 

CASA 1/t:RlJk: - Maridos travessos, ~om va1·1os atores. 
Flortsbola em rerias; com 11rtllur Lake. - Al'A. 

ClNl!:MUIVUl - l:!eau Uesi,e, com Uar;i, Cuoper. - APA. 
O gato e o cai,ario, éoni _llob liope. - APA. 
Fé.ntasma lriv1s1vel; com Bela Lugos1. - APA. 

COL.ISl!iU - sombra de -uma duvida, cóm·Thereia Wrigllt. - APA 
. • Volta ao lar. com Uarllelle Darrleux. -1.D, · 

COUJMBO - Parn sempre e um. dia, com \l'lerle Oberon. - Al'A, 
UOL.ON -. Scal'ia~c. com Pa.ul Munl. - R. . 

Zoomble a 1eg1~0 dós mortos, com Bela LugosJ, _ R. 
CRU~l!illlO - 1\ilulllére~ com azas. com Anna l:laeaglé, - APA, 

.. A ·1.ncrivel t;ttzana., com Ra,Y Milland, - APA. 
L-:Sl:'BRM, -- Mlster1u terroviarlo, com .Sob Steelc. - .4.PA. 

Ca.l'lla.ilaJ aa v1aa., com JOhll Wayne. - D. 
caminho du front. 

FENl_X. - i.s,1aoa aa alegria, com Llon Erl'ol. - A. 
-Lua de mel, tua ue te!, com Robert Momwomtry, - AJl!C', 

.GLORIA ;.. Querer e veucer, com ROl.)erL Morley. - AMC. 
Mull'l.et de cabelo· v.erme1110. com c.;111.ucte fv.ilrul. ·- R. 

IlOL.L.YWUUJJ -,,Seliiprr tua, com LJeana Durb1n. - APA 
Volta do passam,. cúm Johli '-!.01vard. - · .APA. 

LD/tAL· "".' E'urta tec11ada, com _L1bertaci Lam11111ue. - R. 
· .. · · MUJherc~ qut tra.oaih~m, com Alice Bar1·10. - 1.J, 

tlUS .-',.l'e~aae10. com Oiá.ua Barrymvr~ . ...: AMC. 
, Ka.thleen, com shlrtcy Templc. - · A. 

JJ,mtru·-de l:llían1,1a1. _com KeuL l'aywr. - AMC, 
l,UX - um cavame1ro do sui,·com 1•·1·a11k Morgan. - A. 

, Os comà.liúOb · aLa<:am. a. u1aal'ugaaa cum t-auJ Muni .. - Al' A. 
MAU<.:OIVI - Aba1u1om1.ctos, cuut-MullL~ Woo1ey. - B. 
· A notva-·ca;iu·uo ceu, com James !Jaguey. - R,; ' 
MÔJJl!.,tfolO -'- utuo e pa1xao, cum Mane11ti u1etrtcb. _ R 

·. Luva 1,1erct1aa; com -"'rank Morgan. - APA. 
l:!a11·_1·0. Japoues: ,coin t'restou i''Ol>Lc1. - AM e. 

oBJ::Rl.JA/ol - i.Jete~ive apa1xmu,do, com Lloya l'lolan. o- AP.!. 
vJJJ::UN \::\ata azut.1 - O cuuae ae Monte lJl'lSto, com Robert Oonat. - l? 

· Eutão casa.ou não cru;a, cum narota t'ea.ry;.- APA. · 
(l;;il,la l'ermell1aJ - 011 mal 1menc1011aao~, com oa lrmã.oG Rit.z. - APA, 
Oairo,. com J~annl!ttc l\'iac Uonaia. - AI:' A, 

bUftll:'IA - AguJa~ de logo, cum üeut>_ l'lerney. - AJIC. 
1',antasma _ai;sassmu, com wmna_Lawson. ~ AM<.:. 

· l-',1RAl.lU - .t'a1xao e v1ugau.,;a, com Lu1·.et11 ~oung. _ ÂPA. 
PoliClat aescuuuecldo; cum · IJau~m!las. - u. . . 

. P.ARAMUUN1' - JJe ca.rto1a e caiças 11stacta:;, com Mickey Rooncy. - APA. 
.Pà1xão oriental, com Ueue 'l1erney. -. Jt. . . 

· PARAt:OJJD;:i - · .I!: a_ v1aa contmuá, ~um .1-l.uuaJct CoJman. - AP,4, 

1 . o irmão do f'alcao, cum ueur11e l::iaudcr~ . .,.. APA.. · 
·pAUL./~1·A -:- t<'ruta cu1J11c-ada; com D1a11;i. laoarryri1oi-e. - APA.. 
· Missão secreta na: Chma, com .1!:llen Ut·ew. - APA. 
p,1ui;,,,>1"ANU -,,;:saugue e. areia, com 1',Y!'Ullt l'ower. _ a. 

o segreao·da-e111erme.1ta, com &me Shi1·1ej. - ,tPA. 
PBNl!A - 111amoraumnos aa lU~arca, com .Uloria Jean. - AF.i, 

- Nas .azas · aa ·. g10na, com ll1tcs1ei: Morrl1>. - APA. 
-PlRAJ·lNlNU.11 - danta curaçao ,com Oop Ameche. -· AMO. 

.. ___ .. t'a;ç1. dq~ ~p1u, colJ.1 Ja.mes craig. _..,. AI:' 4'. .. _ _ . , . ---- .. , .. 
·, :1,}tOJll!ilU ,ueutt'oJ -:-"tl!aw ae esquadra, com ~en Murrãy._..;; A1'A. 

. ::;11erlock 1iotn1es em wa&1mg1on, com .1:1a..u ~tbbàne .... A.MO, 
.iECIUtlO_ tLa\JaJ - tluaa.-, no geJu, com Sonja Heni!l. - AJ>A, 
· .· Emboscaaa tlm alto uuu, cum ueori:c ~fü1·v111. - ÀMC. 
JEX. - Ca,mlnhu Clu ceu, com Orande Othelo. - APA. 
: ::;erenata azul, com Aun Ruth. - R. 
RJAL1'U-·:aarulho a ~ruu, com Elcauor Powcll. - APA. 

o maiur, curn WUlna Lawson. - Al:'A. 
/1.0IAJ..,..:. Eu l,'cmhec1 c:;,-;a mwner, con1·L1i;lertaa Lamarque. _ a, 

coragem de .mulher, con, Marguente Ch11pma11. --APA. 
R.OSARlU.;.. · ::i11I"geuto 1mo1·tal, com Henry !>'ol'IC!a. _ R,. 
ROXl - Lonctres--Nova ~ork. sem escalas, com John, Loder. -· Al'A 
· Sêrenat.a mex1cana, com Uene Autry. - A. . . 

SANJ"A UEClL.lA - l',ruta cub1çada, com ü1a11a Batrymore. _ APA. 
ldlllo em dó•ré-ml, com Juay üarlanct·. - AMC. 

S,1N2'11 líELbNA - l'esaClelo, cum Ulana Barrymore. - AMC. 
·sANTO AN1'0NJO - Aml)içao sem freios, com Richard Arfou. _ A,'IC. 

os comandos atacam de maarugaCJa, com Palll Muni. _ AP A. 
. SAO BEN1ú - . O1110s na noite, com 1!:dwa.rd AmoJd. _ AMC. 

· Vida contra v1cta, com .l:iurgc~s MereaJth. - APA. , · 
SAO CllS'J. ANO ·- !Javalheiros da ga1no1a, com Bud Abbott. _ ,1,. 

coraçóes enamol'IK!Os,'com W1lllam tioluea. _ AMC. · 
SAO. (.)ll1'1JOS .,.. · Con1Ui3àu, com Hugo ae1 carril,· - APA. 
·sAO GEJlALDO - Mlnlla secretaria Orasl1e1ra, com Carmem r,11~11da, _ ·,1p,t 
sA.o·.Jo:;e· - k'ilnos áe filt1e1, cmn Tim HoJt .. - .APA. 

sangue de pantera, cuµi i:limone Simon. - /1.. 
SA.0 LUIZ .;... Nas azas da glona, COtll OhcJ~tCl Mortis. - Al'A. 

o nusterio cta gaLa. preta, com Ouy Kee1Jy, - APA. 
Sii.O PAULO - A caução dos Oairl'os, com !-Jugo del Carril. _ a. 

Da Justtça nlnl{uem Cijcapa, com Eddte Albe1t, - ,t, 
SAO 1:'ELJJW - Era uma lua de mel com <.::aro> Orant. - R. 
... 11ertgo touro; com Ann Sothern.. APA, 
UNiVeRSO - .P,ara sempre e um ena, com Merle Oberon. - APA, 
VIL.A l-'IWDENTE - Legião-de hctois ,com Gary Cooper. - ..t, 

Florisbela_ quer divorcio, com Al'thur Lake. - M'A. 

TEA1'R.OS 

BOA VISTA - O tio de :mipoleão, com a Ola. Brasileira ·de Conte!'ll:1.11 
CASINO Al'ITARTICA - A mulher que matou o marido, com Jaime Cost~ 
SANTANA - DêlU'iO, com Cdilon,Oulcina. - R. . 

EXPLICAÇôES DAS COTAÇÕES 

A . ...:.. ACEITAVEL...:,. Filme que pode ser _visto por todo$, en,.bora sem.11i·o· 
veito mor,al. . 

B. - BOM - 1''1lme que pode ·ser visto por todos .com provctto moral. 
B.P.A. - BOM PAltA ADOJ..'l'OS - J!'ilme que pode ser visto com proveito 

· moral tão sumente por adlllto3. . 
A.M.C. - ÁCEl'.L'AVfii\ 1\il.5.!'11.Ji:I t'ARA CRI~ÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode_ impre~lonar o publico infantil. . . · · . · 
A.P.A. - ACE!TAVEL PARA Al.ll.JL'J.OS - f11me (jUC pode sel''vlsl.o tão 

somente ·por adultos, embora sem provefto moral. . . 
R. - REST.RlTU - Filme que pelo enredo ou cenas deves. ser estritamente 

reservado· a pe~oaH de wiída tonnaçâo morai e religiosa.. · 
o. - DEl;!AüOlllSELHADO - .r'!Jme que peta gra_ve lnconvelllencla <lo enredo 

ou ·cenas, devi\ ser evitado por qualquer publico. 
M. ,,_ MAU - FUme prejudicial pa.ra qualquer publico. 

NOTA: - E;' importante que o espectador alio se contente com a. simples cota• 
· ção do Uime ou da peca de teatt·o, ma..s que procure conhecer 11e1'o 

lllénos a111:uns detl!Jll.e:; da oritica, l6to Justlf\ca.râ' uma cotação (_lUfl 
afirmada sem nellhlllll c11mentarlo ;poderá parecer Injusta: e llOo 
bretudo com a leitura de uma anal!lle que põe em relevo os 11le• 
mentQs oons e maus do filme, o espectador Pouco 11, pouco, educa.rã 
sua conc1enc1a e a)_jrenc\erá a jltlgar por si me:;mo os outros t!lmes 
que .lhe torem aprei;entados. · 

Os boletins da Ortentação Moral dos Espetaculos contem uma 
critica <Ma.lhada i:le todo:; os tUmea exibidos em s. PaUlo. São publl• 
cados semanalmente, e a. assinatura anual cuata CrJ 20,00 na ca
plt~ . e Cr$ '.ll>,OO para o Interior, Informações na As®ctação -~º~ 
Jornallstu Catollcos, á rua Qtúntlno· Bocaiuva, 17(1, :i.11 anwr, 

t1al1;1, ;?07 - Fone: 3-7750. · · 

. . ,, 
. . 

PARA SEKVICOS TIPOGRAFICOS 
Tais conto: - Téses, Livros, Folhetos Revistas, Jornais 

' ~ , . " . 

e qualquer impresso em geral. - Procurem a.s oficinas do 

."LEGIONARIO" 
RUA DO SEMINARIO N.0 199 - TELEFONE: 4-09Ul 

- SÃO fA.ULO 

RIO .GRANDE DO SUL 
ClRCUL.Ut AOS 111~1,~<.ADOS DE 

-POl,ICIA 
PORTO. ALEIJR!::, tASAl"ltESS) -

O capitã,; Darei Vtguoll, Chefe de 
Policia, enviou uma circular a. t,,dos 
os Delegados ilto l;:stado, trttçandi> as 
diretrizes gerais para' manutenr,ão _lla 
ordem e seguran~a publica. D_e acor
"" c<>m essa clt·cul:u'. ê 1'>rolotdn ã, au
toridade usar de for1:A ou meios coer
~ltivos; a hào ser ell, casos exéepcio• 
na.is; maltratar ou ofender .. flsi_ca ., 
moralmente. os preso~ e detidos, os 
qua..ts devtl:rão ser tratados con'l hu~1~
nidarte. Ac~rescent.i ::iinda o Chefe de 
Poliria. nessa circular. que .-.s a11to- · 
ridad~s deverão ter uma vida l)rlVI'<• 
da éxenu1lar~ para qutt po~~u .êo1u;t1 ... 
tuir ·mi1 e·xemplo,oarã os clda<lãos .. 

1-;xPos,,:~o DJ,J UltUGUAIAl\,\ 
URUGlLHANA, (ASAPRESS) ·:- A• 

.. venda~ <1e gado na E:q,osir,ão }.gT_o .. 
- PécuA ri~. ..te Un1guaiana ~ tit1F,·ir1tm 

37~ m1l cruzt-iros. UJ~l- '=''Aen11,Ia_r "fol-
led Herefot·cl" foi ,·etH1ido po1• 20 mil 
Cl'ltxeiros. 

8:11.BAllQL~: Cl,\'.\lll~S'l'I;'iO DE 
l'I\ l•:tJ~I A1'1COS 

PORTO A LIGG RJ,;, í AS AP J:U:,SS) -:
,\s auto,·iilades fiscais sul.riogranden
ses anreenclera.m um g1•a11de e111bar
<iue _clandesUno de pneuinatlcos, qt~e 
se 1,resume era destinado á. Argent,-
na. . 

A cari.:a, constante de 459 pn~umtt· 
tlcos. foi aprcendiila qaan<lo já se 
n.chava. emhracn<la. F"tcou <:onstRtl'.dO 
pela~ autoridade" ser a mercadoria 
complcta1ncn.te nova,.. 

PAR A' 
os ll\'DIOS IC, 011 Sl·:TtlNGUElnos 
Billl,l~M. < c\SAPRgi;iS) - l<'ranclsco 

Kune.s. s~ringlista. e Co1nercia.nte cnn 
Prata. iui,;arejo sit_ua_do no_ ri<> Orir!, 
afluP.llt~ rio Xingú, relatou li. impren• 

. s.a. a sltu~çào em que se ~ncontr~m 
05 ôesl"l ttvttdorN~.: <laJI tna~as. e. s~~tn-
gais. ant~ n.o::i l'ons.tH.ntes ata/Ju_e~ dos 
indiOs q\ie. canE-:am \tnul'nel'_~s vIt1rnas. 
Os indlgenas f,i?-etn nso de rifles. hor.
c1una.s o lanças, rara111ente usaüdo 
n~xas. . . 

'MINAS GEIIAIS 
PRO'l'l<,S1'0 CON'rlt;\ A "PRO'l'1<1ÇA0n 

N:\Zl.~'l'A ,\O VATICANO 
r:rnr.o HORl ZON1'1",, ( ASAPRESS) 

_ l•,oi realiia<la. f.>tn CamoanhR. no sul 
rlr!ste rnstadt"), uma t"(>-união. s$t1do ff'i
to uin soléne pr• te$tO contra a., •4 1Ho .. 
tPeão" ,10 i-nnto Podre pêlos nn1.lstas. 
1-Js~a rt"u··iâo· t~ve lugar ~o salão; no
hre· do 1•~orum. ~ob- o~ ausnfcios c~o 
·PMfeito M11nicirml e elo .Juiz de D•· 
1•eifo e estiveram orp,sentes o Clero 
,. to<l..s as flgurns de clestRque do Mu

. n1cdni.o. ntem <las autorhlaflE1'.$. F,oi <'n~ 
v°iRrla llmR. · coplR (la _ at.a. as~inivla r•Qr 
tndns os presentes. ao Sr. · Nunclo 
Ap_ostolko. 

PI A UI' 
·ottA v,,:~n:'\''l'F. wH~1-.11~to o sn. 

81l'IPO. IH~ 'l'ERl"ZINA 
'T'r:Rl~ZINA. (ASAPRE::18) '- 1'11· 

.1ont1·a~!=;~ gr:tv·pment~ enfei:,no D. So.-· 
,·er!no (1<> · Melo. Bls110 ile 'l'erezlna . 
f1N~A tlu~tt·P.· ·Prelado ~stav-a ele ,:ISl.: 
p:P.m mn.rl"árl;;i parn R<"cift-~ quando foi 

· n~nln('l;ti<lo ÕP. violen1a congestão pul-
1úo11n r. sendo grave n f;tU esta<lo, 

ESTADO DO RIO 
,HHJA, SA,IUO f~.,. lil'JITE 

Nl'l'l~ROl, < AS,\PRESS) .~ O Ser• 
. yJ~i- df-. con(t'ô,IP. 9;t!ln11éo .1º !')1)tre~ 

i,nsto (]A l.~lté .. ·rlP~la cap_ltaf. <'0!\dec 
11011 · iJ111•a11.te o mês de ~ettitnhro · rnil 
Htr~s rle_ 1<'\te com ag·ua, sabão e .elo-· 
reto <lP ·i:::-oclin. · 
. nonO\'l,\ IH'l'FlROl-RIO . 

~HT~;RO!. 1 AS,\l"IUJS$). - A . liga. 
r·ão (la ostra.c:la t1·on<"o ~on, -~ cidarla 
,le 1\f~ ~~ ti: ft e~trada. rtl<_>- "P-c_t1•.nno11~, 
,,u~ rf'n.lir.n rfl, a. li~ação ro~ovi~ria <lõ 
NÜProl ao Hto. <1_(:t 1 ;_grru)rle hit.-~1·e~se 
militar e c~onomíco, acaha. tle ·_vP-nc~r 
rn~.1i:i uma ~t:'.l-pn com .·_A f''?nstruç,o do 
tre~ho <lo ltn mhl atê nroxlmn a 'Ma!l'é._ 
rnss:t 1.ona ê t)ant.ario~a. t.enclo .sido 
feÜos \."nrin~ ~p1•v1(>nR. rle l."li-·a~agen,.· 

rnxr.Rrnsso J,aw., RTSTJCO 
V.\ LE:l'>C:-.-\, < .\SA PIH18Sl - E~tá 

~"'nrln r~aliiarJo nR Càt("rlra1 d~stn. 
cid;ule. o 1.o ·Cfln.gress<? Eue.arisli<"O, 

~pa.rtJciJJanrlo rla rnf'sma nun1crosas ro .. 
vrr.sentnr.õ_~R r~ligioi;;a.s. · · 

/\s soll:".nl.dRrlr-~ .assistem o Extno. Sr. 
N11ncio At>Óstnlir-o·, os A.t·~opisnn ·elo_ 

, n.tn e rle B~lr, Horizo11t_e, os Bispos 
rli:, Niteroi, P.nrrn' do Ph·af e 'Juiz ele 
F'OJ'<:lj ('l o Cle1·0 Dioresano. 

r•aPl,OllA('.1\0 01·1 'l'URFA 
ni::zENDPl, ( ASA pn.i;;ssr -' EsWo 

sendo €stt1da1las U9 fHiSSibilidades da 
cxploraçã.01 . nn mon,onto: das · gran
<IM E\ Lmj,nrt~-11IM jazirlas dP .turfa, 
tn.lvez ·a~ nHt1Et consicleraveis da. t.e~
t·a íluminepi:;é, _O :::1n·roveitarnento. eles
$)'\ r\q11e:,;a t.r~l.rH umn sêr_le de vauta .. 
i;-ens, per)Tiilinrlo. em J)l'ltnelr? lug~t·, 
maior &mJ1lia~ão do nosso pa, qt1e lll· 

' <lustria.l. ' . 

PERNAMBUCO 
m,TEYE E:11 nt~cn<r,; O sn. 'll'llANK 

J{'(~OX 
m,;cn'E, ( J\SAPIU;SS) - 'feve fcs

ti va recepção nesta eapital o Coronel 
Frank Knox, Secret,trio da Marinha 
elos Ealados U)ddos, o <1ual foi reca
bi<lo em lburá, pelo Interventor I'e• 
deral, o secrt•t.ariado de -~~stado, o .al
mirante Lngre1n, ó g~nera.l \VeJsh,. aJ., 
1nirante .Jns_6 Maria Neiva. Brigadeiro 
do Ar Edun rdo. Gon1es, coronel Dl· 
11rn,s <i'e tllenezês. ·chefe do · g5:tatlo 
?,falor ela Região e o prefeito da_ ca• 
pltal Novais ~'ilho. a.leu, de ?utras ai· 
tas autoridades civis e mi11tares, Ao 
desembarcar íle um grande a.viilo da 
n,arinha norte-a1nerictll1c1, o coronel 
ICnox foi alvo ,1e· slgni(icati\·a hon:e· 
11,igem, tendo uma banda de musica 
militar exec_utado os hinos norte-ame
rlcano e brasileiro. Em -palesira. ·com 
as a.utorlda.doo p1·esentes, o -Secreta• 
rio da Marinha, Norte<Amerlcana teve 
oportunldacle de l'e$Saltar os inestt~ 
ma veis serviços · prestados pelo Bra
si â. c.-.usa da.s Nações Unidas. 

Re.-.\lzando a sua.. segunda viagem 
ao Brasil, elÍ, pouço· l!leno~ de um 

A D V o· GADOS 
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dos Estados PRINCIPAIS INDULGENCIAS APO,STO
L I C AS DO ATU~L PONTIFICADO 

MARANHAO 
A l!'iDUS'l'RIA DO SAL 

, S.i.O LUIZ, (ASAP.IH~SS) - _Duran• 
te a ultima reunião dá Assocla~ão Co

' 1110.rcial, c.oini:,arêceu A .OJ.esma_ o _ de• 
: legado do :rnstltnto do Sal, n_este Es
. fa,10,. q.ue Já teve ·:oportunidade .de 

2} INDULGENCIAS PARCIAIS 

ano, o: Sec"etarlo · dá Marlnha-·dos Es
ta.dos Unidos,' elogiou o belo tt·abatho 
do Comando do Almirante· túgran a 
notou o grande aperfeiçoa1nento rea- · 
1 izado nall ·tnstal!lções de ·terrn. O co-
1•onel I{nox disse que as Nações ·Uni
das ganharam' o_ primeiro "roud" con .. 
tr'a. .os· subn1arfnos, n1as qlle a guerra 
no àr ain·da nãe estava ganha, aces
centando CJ!Je -.sE, de\·e catitar co1n a 
l}!"êsen<:a. de "n1ais s11bmar1noS no 
_Atlan,tlco norte. e ~ut". l•'.rlz911 ainda 
que ós l!lstadus Uni<los estavam 1nui• -to ,;:ratos a.o Brasil !leio auxilio pres
tado ·1a guerra., t.anto no, n1ar como 

·110 ar· e <1ue ·os 11orte-àmericanoa con .. 
sideravam o· Brasil cpmo um "graude 
aliado", 

·_entrar en1. contato. com as_ figuras re• 
11h~·se-nti1.dVàs drts clà:s.ses 1,rod~t.oras, 
ali re_ijni,las .. Durante a. palestra fo. 
ram ab_o·rdadós div.é1·S.0S assuntos. 

Chamam-se assini aquelas que os 
diversos Papas, nu principio ele seu 
l:'ontif.cado detenuinam conceder 
aos objeto~ que. eles benzem ou to
rem. bentos por Sacerdotes para isso 
-por eles autorizados. . . . . . 

Variam naturalmente conforme eB' 
sas deternitnaçôes,.· que se renovalll 
pur ocaslãU' oo ascenção · de um·• 11ovo · 
Papa ao solio pontificiq. _ .No atual 
punt1ficado, por expressa declarnçãci 
de s. s. Pio XII, .sã.o as seguintes as 
princlpa.:s: 

I} Nos casos já in<licaclos: A)· Pa• 
ra todos os-- fiéis: .de três anos, por 
cada ob('a das enumeradas de piecla
de -ou cariclacle; B) Pa.ra os Sacerdo
tes: de 'cinco anos, por cada vez que 
celebi·arem a S, Missa; C) Para os 
obrigados ao ofic'o divino:· de cirtco 
anos, cada ve~ que o rezarem todo, 
ao meuo~ -com o coração ·contrito. 

G OI A' S 
•ron:U.UO OBR.lGATOllIO O SF,GU!10 
,nos FUl'iCIOXAltlOS . ESTADUAIS 

NO ll'A:-tJ 
GOV.NIA, (.\SAPRESS) ~- O ln

te.rventor federal ·111t«rino assinou um 
clécreto tornando os funcionarios e 
extrt-i-numerarios do Estado ele_ GoiAs, 
s~gut•itclos nbrii;·atorios do Jl'.\SE. fi
('ft,lHlo institufdo 1 por cssr, 1ncio, o ré..: 
gitnõ de bene·f_lclo ela familia que com
Ín:·eenderá; pensões mensais· e pccülios 
úOtnO ,nocJaJida.rfo de SegUt'O social dos 
servidores, O referido decreto incor
póra ao IPAS!E, o nfontr,plo · d-0s servi
dores- do Estndô e coustltue· ui:na Co
mlssií.o 'de .dois membro~ para .promo
ver o balan<:o füt.~ lncoi·pciraçõp·s, -de
·vondo ser con111utaào o passiYo · do 
lnontepio-·· e reservas industriais de 
seus contribuintes, os qua.ls aerií.o · 
trànsferldos ao lPASE. 

o. governo a.utorlaou as prefolturns 
h'lunlcipa.ls a. , n..dotarE'm,_ caiu reht..~ão 
a(>s séus funciona.rios. e extraflumé-

. r,irios, o t•egime e beneflcios ·lnslitui
dos pelo decret_o etn a1>re(]o, mediante 
a adesão dos;" termo'~ do conver.io st~
sinarlo e11t1·e o IP ASE e o Estado de' 
Goi:1~. 
\'ISl'l'AM 001 A~ O PRESIDEN'r:EJ 

. DA IU1PLBLICA 
Gó!ANIÁ, (,\SAPRESS) - O presl

deute Getul!() 'vargu~. aco1u'panhailo 
cio ministro ,João Alberto, do sr. ·Apo
lonio Sales, titular do 111tnlstci:lo du. 
Agricliltura. e tlo general U'lrmo F'rei-

. re, chefe da c.-.sa l\!Uil.-.1· da Presi-
doncia. da ltepubllca. · visitará. Goiás 
em Dezembro r,ro,d111Ó. Sabe-se ,1qui, 
C!Ue o sr. Getulió ·Vargas inaugurará 
o pr-lméir·o n-ucleo _de civillzação, ins
talado pela· expedi~ão Roncandor0 :Xin
gCt ém . t>lenp sertão brasileiro·. 

-PA.RAI.BA 
rA STORA i, DO SI~. AllÚJi:BISPO 
JO.\O PESSOA, (ASAPJ11:JSIS) 

· 'l'iob o titulo "Arcc.bispo· da Paraíba aos 
· çatoltcos de su:i Ar,1uidlocesc, ante a 
situação angustiosa cm que se. e11con• 
tra o Vaticano", D. Molsea Coelho, pu
'l,licou uma Carta Pastor;il, on_de de
·vois de S<) refer1.r aOS proCC8SOS de: l'C· 
t~rll; aos processos de. traição :_de Hi
tler. apoderando-se dos pu.IBes neutros, 
dtz o Arcebispo: "as Jagrlmas do 
).cuehrer têm sido as do crocodilo, 'seu 

- abraço o a..inplt.xo do u_rso" - ~!ais 
adiante acentua 11110 sé ltltler preten
de 111an ter em suas mãos '! ct1ere da. 
11:-reja, a gu\Jrra. tomara. seguJtdo as
peto contra·. - o. nàzlsmo, ·con vel'ten(lo
se ~m luta. religiosa a no,·a cruza.ia 
do,. c\'e(e~a dá religião contra os va11-
dalos modernos. ''A vióle11cia do 
l'telch - concluiu O. Mo;vses · :._ con
tra .o alto 1·~pre11e11(ante de Jesus 
Cristo e sua oÍH'a, é bem um novo 
presságio de 1.niquil,1.mento cio nazis

·mo, quê já estÍi. ·em franca marciha. 
pa1·a ·a derrota 1 ela ·áção vitoriosa 
das Nações Unidas". 

· Ü,ndo a Assoçtação · pleiteado o. rea
justamento da Quota· de. sal no µro
xhno·. 3e1nc.stre1 visto não hayer sido. 
utilizada· a quotà: 5,"uptelnentar ·conce
clida 1ie10 Jnstituto. devld,,. à falta de 
transportos. O visitante ·fez uma·· lnte-. 
rossante exposição e- mtorno. da sf
tti~i..ção dâs nOssas salinas, aconse·· 

· lhando os me'i,os de· melho.ra .. Jas: O 8T. 

· Cn.rlos Dias fez, ainda., urna demons
trar.ão .. <las vantagens das. Cooperati .. 

>':a:s Salineiras, <1ue· estão dando m~g .. 
nificos resultados em diversas u'nida· 

.<J.cS da F'eàeraçáô. Essa ·Assóciac;ã.O es .. 
t:\ so-<lirigindo a.o JnstittJto Nacional 

. dó Sal, pedincro a execu~ão ·das medi• 
da. que ficaram· asseri.ta-das ei-n hehefí
ciô daquela importante Industria. ex-
trativa. · · 

ALAGOAS 
E~I SUFRAGIO J>AS VITIMAS 00 · 

''l'l'APAGli;" 
nI.\CElO, (ASAPRESS) - Realtza• 

.ran1-se na Catedral. solenés êxequias 
cn1 sufr1tgio da. alma. daqueles que 
foram vitimas do tot)led~amenió' do 
ltaJiiLgé .. O ato foi oficiado pelo Sr. 
Arcebispo de Ma.ceio. Estiveram pre
sentes o Intct'Ventor ·Fé.der.ai~ o sccr-E:
t;irhdo do Governo, o comandante da 
Região e o da gua.r11ição federal- ·e 
outras altas autoricla.des civis e ml
Htares do Estado. -· O Comandaute 
do ltapagê einnunhaVa a handEdra 
brasileira e se faziâ acon1panh~·r · dos 
,1em:i.is sobreviventes do mercante 
uacional. 

A M AZO N.A S 
OltÇAlJEl'iTO DO_ ESTADO 

MANAUS. (AS.\PRESS) ~-- O Inter
ventor Alvaro Maia enviou ao. Conse
'11to ArlnJlnlstratlvo o liroJeto do or• 
,::amento. do Estado para.· o p1·oximo 
c.,e,•clcio financeiro, orçando a recei
ta em Cr$ 32.170.472,00 e· montando a 
<leSJlesa em Cr$· 31,629.084,00, Na· ex

. posi~Ao .de• motivos, o chefe do Exe-· 
c11t·h·o ama~oncitso diz O següinte: -
"Essas bases foram colhidas- por ob- · 
serva,;;ão do ultlino exerclcio, em iáco 
da g-ueri·a e. do conven!o aUlna.do ·en
tt-e o Bi-Rsil e os Estarlos üuldos. Em 
face da iJ1corporac1l.o ile duàs regiões 

· para cla~ão dos Terrltorios dé Rio 
Bratlco e GliaJ)oré, as rendas (oram dl• 
n1inuidas". 

ESPIRITO SANTO 1 

NOVO '(J.,l,Pl'l'AO nos l'OllTOS 
VITORIA, ( ASAPRt-JSi:l) - . Crégou 

a esta capital o novo Capltào'dos Por
tos, o cai>itão de corveta li.tão Morei
ra, (11Ht .foi recebido pelaa aUtO.-lt}aãe• 
uo. Estado. 

CEAR A' 
Tl•JR.1.:0 llURIO l'El,.l l'AZ 

. f<'OR'i'ALEZA, (ASAPRfü:JSl - Com 
a Cinalida.de · de pedir .e, volta d"- paz 
ao. ll\Undo, será. recitado .o. terço, \JU•. 
blice,mcn te, .toda's -as tardes, élll _ fren
te "º monumento de Nossa Se11ho1·a. 
<la-,.· P.az, na. Praço. do .Carm-0. 

1) INDULGENCIAS PLENARIAS 

I) Para .todos os fiéis: À) que 
costumem ao menos uma ve~ na se
mana rezar o teq;o, o rosano ou 
<1ua.Iq11er coroa de Nos_sa Senhora, ou 
recitar o ··offlcium parvum" de Nos
sa Senhora, ou 11raticar qualquer das 
que se cllamam "0bra.s de Misericór· 
dia", ou assistir à Santa. i\Ussa; B} 
que se confessem, comuuguem e re
zem alguma oração pelas intenções 
do Sumo Pontifiee; CJ nos dias de 
Natal Reis, Páscoa, Ascenção, Pen· 
tecosies, Santissiina Trindade. Co1~ 
pus C.hrii;ti, Sagrado Coração ·<Je .·Je
sus Purificação Anunciaçáo, Assun· 
çào: Natividade' e hnQ.éulada·. Concei· 
!;àO' de Nossa Senhora; NatiV!da<le 
<le S. João ·Batista (~4 de Junho/; 
ambas as festas de S. · José, J!lsposo 
da Santíssima Vtrgeni (ÜJ _.de Marçó. 
e PatroclnloJ; dos s: Apõstolos São 
Pedro . e Sã.o Paulo, S. · André, São 
Tiago, São J.oão, São 'fómé, São l:i'e· 
Jipe e São 'l'lágo·, São Bartolomeu, 
São Mateus, São Simão e São Judas, 
São !\latias E! Todós os Sauto·s. 

IIJ 'Para os sacerdotes que não es
talido legitimamente impedidos: A} 
continuarem a celebrar todos os dias, 
a S. Missa; B) se cónféssarem; C) e 
rezarem pelo Sumo Pont:fice "ut 
suprá."; U} Nas mesmas festas acima 
indi<,àdas, · 

III) Para os ~brigados ao oficio- di. 
vino que: · Af Satisfüere1ú a essa 
obrigação; BJ cumpridas· as mesmas 
condições d·e confissão,• coill1Jnbâo e 
uraçâo; C) nas mesmas festas supra· 
citadas. · 

'lt 
; IV) Para os mo·ribundos q11e: A) 

_eucou1endarem devotamente sua ai· 
nia a Deus; B) se coMessarém e co
mungarem ou •ao menos. fizerem-um 
ato ,de contrição; C) invocáren1 1Ié· 
'Votamente com a ·bóca ou ao. menos 
com o coração o SS. Nome de Jesus; 
D> aceitarem com paciencia das 
mãos de Deus a sua morte,. como pu; 
nição do pecado. 

·, ,IIJ. De quin·bentos <lias: A) Que,u 
rezar o Aligelus ao amanhecer, ao 
meio d·a e ao ano'itecer, ou logo que o 
possa fazer, bem como pela recita
ção do "Regina Coeli" uas mesmas 
hora.a durante o tempo pascoal ou 
dé cinco· "A\'e•l\'faria", quando se 
Ignorarem · as orações mencionadas;· 
B) Quem. rElzar un1a: hora depois dei 
aí..o:tecer uní "De Profundis ", -ou 
eni ca.so de ignota-lo, um Padre-Nos, 

. so, uma Avé-Maria e um Reqniem; 
C) QUem na sexta'feira meditar al
guns ·minutos na Paíxão e Morte de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e rezar 
·três vezes o Padre-Nosso e a Ave• 
Maria. 

Matéria dos objetos . indulgencia• 
dos: Não sejal!l ele estanho,·cbumbo, _· 
vidro fuu<lido e oco, ou qualquer nía
tér:a semelhante que po,ssa quebrar• 
se ou deteriorar-se facilmente. 

Poriila dos objetos i11dulgenciados;: 
AJ 86 podem ser: · Coroàs, rosarios, 
tel'ÇOS, . CJ'UZ8S, Cl'l!Cifi'XOS, estatuetas, / 
medalha$; BJ ,Só podem representar: 
tmagens ,·de Nosso Senhor, Nossa 
Senhora· e Santos canonizados e in• 
cluidos nos martiriologios aprovados. 

lnfl:1xo <los • objetos indulgencia
dos: Para' .lucrar as indulgencias 
apostól'.cas mencionadas, ·os deten
tores · dos objetos bentos pelo Sumo 
Poli tifice ou por. Sacerdotes para· issó 
autorizados, devem trazer algut'n dos 
ditos objetos consigo ou conserva-lo 
eL'l sua · casa com a devida venera-
ção e respeito. . 
. Observação:· Pôr expressa declara~ 

cão de S. 8. _Pio XII, a concessão. das 
.ditas Indulgencias Apostólicas não 
prejudic8em nada a oufras indulgen
cias já talvez .concedidas pelos Su
mvs_· Pontífices ás preces e pias obras 
referidàs. . . 

Tudo. isto consta das '' Acta Apost.o
licae Sedis'",-1939, pag, 132, onde vem 
referida_ a audiencia sobre este parti-· 
cular éoncédida por S, S. Pio XII 

ao Emo. Catdiàl La.nri,- Pem~encià· 
rio Mór da S. ·Sê, e'm 11-IIl-39,- ves
pera da. -Coroàção . Solene do meamo 
Sumo Pontlfice. 

OURO CA U1'ELAS t>U MUNT!i 1)1! sotURR0 
- JOIAS USAllAS í! BH.11.H~Nn:S ·
Compro pagando . os melhore:i · · pre1;os. · 

ttua Alvare5 Pentt>ado toa, 
:t: andar - J'el a-1720 -DELMONACO 

, . . . 

MANO B RAJ· C OMUNlSlA 
Não é êôisá nová a "proteção" nazista Só os incautos 

O diario ''Novidades" que _se publi
ca 11a capital. do Mexico, segundo re
lata a agencia "N. C.", i!lSel'iu recen,
~emcnte, em seu. noticiado, o seguin
te topico: 

na onda • • • 
de apoio ao presidente da Republica, 

· gene1;al Avila Ca1nàeho'\ 

· Varios ditadores 
de _Nosso 

já prenderam 
Senhor Jesus 

o VigariQ 
Cristo. 

.!'Ião, é a primeira vez que o Vali· 
cano _presenceia a invasão da Cidade 

,_ Eterna ou à ''pl'oteção" .da Santa Sé; 
,nem· coústitue uma expcriencia des
conhecida encontrar-se o invasor no 
limiar de. suas po1·tas. 

Roma, onde morreu a 11 de outubro 
de 1303. Sucedeu-lhe Bent!dito XI, 
falecido 8 mesei; depÓis. SUfpeita-se 
ter · sido envenenado pelos SC(!Uascs 
de Guilherme_ de Nogart, 

"O cómitê do . Olstrit-., Federal do 
Partido Comunistà do Mexko, trata
rá da conveniencia de sua dissoluçito, 

· ém consequencia da detcrrttinação to
mada poz Moscou, no sentido de ser 
dissolvida a. III.a Internacional. 

Cerca de duzentos delegados, re
presentantes das secções e éelu)as do 
Partido Comunista na metrupole, reu
nir-se-ão no Sindicato Mexicano r'.i::! 
Eletricistas. Os demais. temas a serem 

·tratados serão os seguintes: a parti- ' 
cipação do Mexico no . conflito mun-,. 
dia!, a politica de unidade naéional e 

Jl: engrl!çada a encenação feita pe
los comunistas do mundo intefró; para 
ó fechamento da . UI.a Internacional. 
Eles· nunca extinguirão, a. não ·ser apa
rentemente, esta . odio,;a sociedade. 
NingÚeY!l, desde ,que não. seja com:
phitamente destituído .de bom senso, 
pode acreditar na sinceridade de um 
governo- e· de u.'li partido, para 05 
quais a palavra empenhada só vale, 

· quando em beneficio proprio. 
Aliás, entre existir abertamente o 

d~aparecer _aparentemente, ·préfori
mos a primeira hipotese. Se os . co
tnuniijtas · risolve·rem · "dissciver" ti 
III.a·. Intemacionàl, ela se ' tornará 
~uito· m~is perigosa, do q\,le o· foi até 
o momento. 

Durante o pontüicado de Santo 
lnoceucio ( no -atÍo de· 410, os Visi
godo$, sob as ordens de· Alarico, .sa
quearam Roma. Em· 452 Atila e suas 
hordas ·~e ,füigiram contra Roma;· São 
·Leão, o Grande,' saiu ao séu encon
tro perto de Mincio, nas cercanias de 
Mantua; onde logrou persuadir o 
grande ditador .a abandonar a Ita
Iia ·e fazer a paz com o Imperador. 

Três anos mais' tarde o. mesmo Pon
tifice saiu de novo para deter o in
vasor, desta vez, Vandalos, dirigidos 
pelo grande Genserico, Não conse
guindo deté-los, conseguiu que· as 
Igrejas · fossem respeitadas é poupa-

.Em 1798, Pio Vl,· já ,com lll anos, 
. foi destei:,:ado · de Roma par ordem 
'. da Republica Francesa, fruto da·.revo

lução de 1789. Estev~ p~s~ num cas
telo perto de Florença, quando velu 

.ordem parà leva-lo à França; faleceu 
em ValeI1Ça em 28 de agosto de _l:799, 
depois de um · 1ongó pontificado de -24 
anos, . 

Anos · depois, o Santo Padre Pio VU 
foi pi·eso por Napoleão. Alguns his
tot'iadores opinam, ter sido o Santo 
Padre esbofeteado .pelo, grande .cau-

NOTICIAS DO lNIERlOR 1 

dos os haqitantes. 
Em 1047; o Santo Padre Grcgorio VI 

foi condmido preso à Alemanha, Já 
morrendo, provavelmente cm Colo
nia; seu secretario Hildebrando, so• 
b.-eviveu e foi mais tarde um grande 
Pontiiice, sob o nome de Gregorio VII. 

Na luta feroz entre Guelfes e Gi
bGUnos · em 'Florença e Toscaua, Bo
nifacio VIII teve ele · enfrentar dois 

· rebeldes, Jacob' e. Pedro de Colona. 
Mais tarde, . i;, Sai1to · Padre. Boni
fado VIII, foi obrigado a abandonar 
Roma e dii-igiu-l!e a Orvieto, em 1297. 
Lugo mais; foi· obrigádq novamenti, 
pelos· ilmãos · Colona, a dirigir-se para 

, Onagni, onde ficou prisiopeiri;,. O San
to P~dre, com 8& anos, foi postá em 
liber<lade, pela multidão de · Onagni. 

·.Novamente· preso, foi condm;ido a 

O- "LECIONARI,0'' SIG

NIFICA BOA' LEITURA 
E fORMAÇAO 

dilho. ' 

Mais · tarde Pio IX, foi obrigado a 
sair de Roma e refugiar-se ém Gaeta. · 

RI Q, CLARO 
Na manhã de 20 dê setembro. de ORFANATO MONSENHOR BOT• 

1870, o Santo Padre Pio :p{ . se r.on- TI - Os membros da elir,·toria do Asi-
vérteu em prisioneiro volt,mtarlo. do: lo ele Mendicidade, já tomaram as. 
Vaticano. J<1mais abandonou· seu re- ultimas providencias para o inicio da 
cinto. Seus .suéessores; Leão XIII, ··construção do predio destinado ao 
Pio X e Benedito XV conservaram Asilo Monsenhor Botti, importante 
sua decisão, assim como o Santo Pa- instituição de assistenci-a social. 
dre Pio XI, até a assinatiµa do t,;ata- E' desejo de todos que o· mesmo 
do de Latrão em 1929. seja hlaugurado et'p julho do proximo · 

A. conclusão do Tratado de Latrão fol ano, por ocasião das. fostas em honra 
u111 triunfo de Mussolini; -assim como a São Vicente de Paulo, 
a sua adesão ao nazismo, sua derrota. CONCURSO OE ASSISTENTE' DE 
A Italia é .uma nação eminentemen- EDUCAÇÃO - No concurso reàliz:a-
te catolica: D· armado· Pontifici1> de do na capital; depois de beli:,simas 
191,3, publicação_ ofici;d do Vatiçano, -provas, foi aprovada a Revma. Irmã 
revelava a existencia de '22,949,266 ca- , . -.Ana Bonfaute, dedicada ptófessora da 
tolicos nas seis. Arquidioceses e nas Escola Normal "Puríssimo Coração de 
18 Dioceses alemãs. Esta cifra não Maria", tendo, por isso, recebido inu- . 
abrange os territor!os oi;:upados: meras felicitações de colegr.1s e alunas, 
Aqstria ~ totalmente catolica. Polo- NOVO PROFESSOR - A dfrçto-
nia ~- idem - e outros pl!liaes a.ne- l'ia da Escola Normal, convidou o 
xados. Nos paises que se encontram fo. prof. sr. Odilon Correa, para reger . 
rà do jugo· alenião, como ·repercuti.. as cadeiras de pratica de ensino e 
rã a noticia da ·c:ruunitda "protesão" Historia de Eduçação. O conheck!o 
a· Sul! Santidade __ Pio Xll? educador, que exerceu por muitos anos 

o cargo de inspetor escolar, nesta _ci• 
dade, já iniciou .os seus trabal_hos, 
sendo a 6Ua escolha recebida co1u 
agrado. 

SÃO _MIQUEL - ARCANJO 
FESTA EM LOUVOR AO PA-

DROEIRO 
, Realizou.se 'nesta didade, no dia ·29 
do mês ipassadó, a festa em lóuvol' ao 
Pa<lroelro da éfdade; . 

. :O.e manhã/ 110 dia da fe_sta, hou• 
ve numerosas cómunhõ'es. 

Em seguida Missa solene da festa, 
· pregando ad Evangelho, o Revmo. Pe; 

Carlos Rogiittieri. 
, A~ 17 hoi'as,- solene procis~ão e 

benção do Santíssimo Sacramento. 
MISSA E::1 SUFRAGIO DA ALMA: 

DO REVl\lO. PE. ÇURSINO 
· A Con~egação Mariana dêsta · cida~ 

·de mandou celebrar no dia 30 do mês 
passado, Missa em · 'sufragio da· alma 

• do muito estimado, diretor da Federa• 
ção Maríana E~tadual; Revmo,' Pc, 
lrineu. C.ursino · de Moura. 

ENGENHEIROS Indicador Profissional Dr. Vicente Melilo 1> 
Fraca da li6, 21 • ~.o. anal$, • lilala U5 --------------------------------------------~----------
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N·OVIDADES 
AJ>resentanc;Jo novos sorume·ntos 
<le novidades queremos patentear. 
as vantagens da nossd orientação 
oe vendas que permit~- a compra 
-<le bons artigos por, 

PRECOS BEM ACESSIVEIS 
Recebemos renôas, renôados, ga-· 
Iões, golas, jabots, · cJntos, carrés, 
echarpes, flores; bolsas, carteiras, 
luvas, lencinhos, sedas, rayons, ai• 
godões, vestidos, chapeus, blusas, -
artigos para cavalheiros e confec• 
ções pâra criancas. 

'. Rua Direita. ·j 62= 190 Caixa Postal ú'7.-

O REGULAR AVANCO RUSSO CONTINUA 
1 

o cruzamento do Dnieper - A posição 
- · Q avanço russo - A evacuação dos 

O comunicado -russo. 
',. MOSCOU; 9. (Reúters) - Anuncia
se qile" ai!'. -.forças· de tanques russas, 
transportadas atràvéz .· do Duleper, 
juntara.m,se :!. fntarttarla. e â. artf• 
lharia, na. margem ocidental do Rio. 

. OPERA.OAO AlJUACIOSA. 

. uoscou, 9 <Reut~râf -.:.. o coman
do russo esta. emp~eendendo a.. mais 
audaz · opera.cão que registra a hlsto• 

· ria militar,. desfechándo um ataque 
. gigantesco-· com o objetivo de cru-
zar_ o Dnleper em _ três pontos ·ampla
mente separaiios entre si "".'" declara 
um despa.cho, de Harold King,_ cor
respondente especial da,."Reuters". 

:;;égundo o· corresi,01:dente,. as três 
cabecas. de ponte . o,,de · as tropas_ 1'.UB• 
sas estão atacan·ao eão:- ao norte de. 
de Gomel e a. -'sudoeste.· de·· ·chernigov. 
.PltECA1'1Â A .. SIT()AQAO .. EIII KIEV 

MOSéQP. li (Reuterii) - . A iiltua.
j:ão d:i,!'ilrorca11 ,alenilis que, se encon
tram · em KléV é cada· vez mais pre
ca.ria,, A. me,dlda que "" ,tropas rns-

AUXILIO DE: . -EMPRESTIMO 
<t E-. ARRENDAMENTO 
WAS;H~GTON, 9 {Reuters) - Um 

porta.-voz · elo _- Departamento de Estado 
desmentiu os· riuriorea segundo o.s quais 
o 9,uitll!o ·de emp~ttmo e ;,,rrenda{ncnt,,, 
para· a .a.mericà .Latinà sêt'la, rf'.formado. 
com o· fim de dar prioridade· às nações 
que estão -em· coru:Uções• ·de ,ajudar as 
operações ofensivas · aliadas. 

sas cobrem, q u llometro a q u!lotiletro, 
a.· distancia que as separa da cidade, 
partindo de suas cabeças de ponte, 
ao norte e sudoeste da cidade, 
l'ON'i'O!i 'l'OMAUO!i l'J,ll,OS RUSSOS 

MOSCOU, ~ !lteut,ers) .;_ Con_tlnua:n. 
do a Umpesa de tropas Inimigas, no 
Norte da penlnsula de Taman, as 
torças russas capturaram . mais .seis 
pontos fortificados Informa_ a 
Emissora local. 

ABANUONA NUO OS PAISES 
UAL'rICOS 

ESTOCüLl\lü, 9 !Reuters) - Men• 
sagens dlplomaticas recebidas nesta 
capital, esta noite, revelam que os 
alemães <IStão evacuando os Estados 
do:tBaltlco, na proporcão de um re-
gimento por dia. / . 
· A:' evacuação começou -no dia 20 de 
Sete.mbro ultimo, 

Os -alemães estão retirando todos os 
equipamentos pesados, Inclusive os. 
grandes canhões c1ue foram transla
dados para a. frente de Leningrado, 
depois rla, queda de Sebastopol. 

Os alemães estão tambem envian
do naturais dos patses balticos para 
as fronteiras ocidentais da Europa, 

Os nazista• mostram-se multo preo~ 
capados com o rlestlno de muitas fá
nrlc:ts Importantes que foram trans
feridas rlura nte os ui ti mos anos da 
Alemanha para os referidos palses e, 
<;speclalmente, com ·a das que_ produ
«eni peças para submarinos, as quais 
foram retiradas de Bremen e. lnsti,.la• 
das na Estonla. 

Essas fabricas são conslderadr,s co•' .. 
mo insuhstltuivels. · 

-RENDAS DO NORTE 

· nazista _ em - Kiev 
paises balticos -

Outra razão qu·e provoca a ansled11-
. de ,germanlcà é a de que .o aba.ndono 
do.s Estàdos baltlcos significará a per
da de. oleos pesados e · das minas de 
fosfato da. . Estonia.. · 

' . , COMUNICADO IWSSO 

· l\IÔSCOU, 9 (Reuters) · O -comunica
do : russo da:· mela noite anunéla: 

"Durante o dia 8 dii Outubro, as tro• 
pas do Cáucaso seten'trfonal conti
nuat'am a. limpar -:de tropas alemãs. o 
norl·e da penisula de Taman, Nossas 
forças capturaram seis_ pontos fortifi-
cados. · 

--t-<o setor· do Dn!eper· niêdlo, nossas 
tropas -continuaram · a · àlargar · suas 
cabécas. de ponte nà margem oclden

,tal do -rio, nas mes,mas zonas anterlo-
~L . 

. Na ·direção de Vltebsk, nossas tro• 
l>1'S ·prosse1,;-1,1lram a ofon'slva, aVa.n• 
çando de :6 a 12' .qullometros e ocu
r>an/lo ma,ls, de 150 l<~ia:lldades 0 habi-
~du ·__ . 

Durante o dia 7 de Outubró, nossa·s 
tropa,i. avariaram ou destrulram, em 
(odos os ·_ setores da frente,· 60 tau
q ues alemã,es e derrubaram 87 aviões 
Inimigos, 

A Argenfü1a ratifica sua politi
ca de neutrálidade · 

LONDRF.S, 9 ·(Reuters) - O con·es
pondrnte do "Tlm13S" em Bueno~ Aires 
declara ·que· o governo arg(intmo, ao con
vidar. o ex-chanceler cio .governo de Ca.s
tilo · par!t embaixador .da Argentina em 
M!ldi:i<l,. ratlflco11 impliclta.m~te 'a_ pc,U-, 
tiéa . de neutralidade seguida' pela . nação 
argentlná. · Acentua o jornalista.· que o' sr. 
Gulnazu encarna., realmente, a politlca 

•de' neutralidade até aqui. mantida pela 
Arfentina . 
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Ap.roxima-se a hora do ataque a Roma 
. . . ' 

A batalha ,de·. Roma - Reforço$ para a frente - A posição da Hungria - As gJle• -
rias do,:vaticano ... Aviões capturados - Alem do rio Volturno -..;. Contra-ataques 

têchassados j.. A· situação. do -. Santo Padre Co111boio -· alemão - atacado. -
, :, ··-··· . - . •' . 

Q.. G. ALlADO :NO , . ~bl-t'.t:.l!i . VA 
AFRICA; 9 (neuters): -... , Notlçla>se 
que o general Ma,rlt ·01ark _ estâ se 
J>reparà:_ndo para, o· :qlle talvi)Z 's,eja. 
ui11a das batal)1as. declsl v;<s- cfa. :carn• · 
pànha da Itália: for.c'.ar, o.•r10·, VÓ1tur~ 
rw e ai>,ir, camtn"fio_: __ pi,.rá '.J.,toajá. :-

,, - REFO,JtÇ,0.S ALIA,PO~, .. " 
Q, d. · 'Al.IADO NO , _KOHTE ·_ D.A. 

· .q,'R!CA, 9- (Réuters) ~ Afi,m de co_n. 
solidar- as, poslci'liis' recéntemente, 'con. 
qÚistiiaa·s· pelo v·i<Jxerclr!Í, ·ào.·longo 
do rio Voltqrno, estã,o ·:'seíÚJo .Jévados 
rapidamente para; ,a· frente· reto'r,;:os, 
abasteclinéntos, mun-lções,, e .. canhões. 
ENTE;NmlllEN-TOS ENTltE, DA.DO• 

GLIO EJ, A ;atiNGRIA . . 
ANKAR.A, 9 (ReQhr11) ..:.;. Um'.cor• 

respondente t-uréo eirt ;Bucàreste ·1n• 
forma que· os• iàé,ri_ã,es teda.m · encon
trado em. Roma doc1,úneritos·.·secretos • 
provando a. :existencla ,de rela.cões e·n-
·tre J'ladÓgHo· e -a,-H_ungrla. · 

As agitações, . trabalhistas 
. na. ColQmbis -_ ··, 

/ BOGOTA, 9. (Retiters) :_;_ Prosse
guem as agltaçõeil• trabalhistas _na.· 
provlncla.· de· Caldas.. · . · ... 

As . ruas de 0 M;q:ifaales estão sendo 
patrtilhad,is p_or tropas··. e·speélalmiin• 
te. convocadas·: pelo ,,governo ·provin-
cial., -, · ,· 

· BOGOra, 9 (FteU:ter,;) -- As greves 
na Colombfa são· descritas num a:to 
do governo colombiano· '.c0Ín'9. "uma 
onda de paredes nos: servlço11: publlc.os 
de transporte em c1>rJaá reji-lõés · da. 
Republjca, espécialhl~nt ... ein. Caldas, 

Essa ·consi~eracão .figura. ·no·_ pream
bulo • do d·ecret:o do,.- est11do , de sitio 
para· a J>rovincia da ÇªIdas." _". ·· · _· 

BOGOTÁ, . 9 (Reute-rs.) ~ .O Chefe' 
do governo autorizou .. as'. autoridades 
da provlnc!a de,Caldas· a tor,narem •. to
das as tned'ldas_ para restabelecer.,-a 
o_rdein, . pondo-: termo aos movimentos 
gsevistàs. · · · · 

Segundo se dÚiarou- oficialmente, 
essas greves ameaçam . realmente /1, 
ordem public_a. · 

A _GUERRA ·AEREA'.-NA---•-EOROPA--· 

l!lX•lllll'El'lADOR 
• 

0

LONbiu,;s, 9 (Reuters) ~ Citan
do o jornal . sulço · "La Sulsse", a 
emissora alemã. ànuncla que; num te
-legramà para· Lisboa, -o rei_ da lta• 
lia ·deixou .dê· aérescéntár à sua ass1-

. natura··· o ·titulo: -de_ "Imperador da 

.. EtiQp'ia". 
. 1''ECH"ADAS AS GAL)!lRlAS. DO 

. . \' A'l'lCANO . 
·ZURICH, 9 · (Reuters) -- Citando 

o, '\Ossérvatore Hom::tno_'~, a agencia· 
alemã . informa <!Ue. as galerias _do 
vatié_ano foram fecha.das, sendo essa 
medidá tomadà afim _de proteger as 
possessões· .da · Santa. Sé, tanto no ln• 
t,er_tor COlllO . no exterior; as quais_ go_ 
zarãó• · direitos de extra.,'terrltorlall· 
dÍidé,. assim· que sê d·esenvolverem 
operá,1,qes . na area d_e Homa .. 

.. . A Vll!J);S CAP'l'URAUOS 
. Q, G. ALIAl>O -. NO. Nül{'l'J!l l>A 

- AF'.RIC.A, 9 (Reuters) - Anuncia-se 
. que· -nas . duas. bases aereas C[Ue cap• 
turaram n·a região de . 'Napoles, os 
·aliados· .. encontraram, erii.:re _ aviões, 
mr:da. ínénos de -14 aparelhos .. "Mes• 
serchmidt~:Í23", de 6 motores, é· 64 
"Junk-er-52'', todos eles -avlões-trans. 
porte. _.. .. · · . 

CRUZADO O VOLTURNO 
BERNA, : 9 , (ltetitersJ - A emlsso• 

ra :de,,Parf!f anuncia que as_ tropas 
. d~·_ V. -Exercito cruzaram O rto VO!• 
turno, em numero~os pontos, -sem que 
as' 'retaguardas alemã,s pudessem con
ter: o . assai to. 

CON'rltA-A'l'A(l,UE_S 
. ·Q •.. · G, . ALIADO NU NUtt'.l'E l>A 

AFRICA, 9 ·-·c1teut?rs) -- lnrorma-se 
que, .o .VIU Exercito rechaçou varios 
c9ntra 0 ata.ques alemães, melhorando 
sensivelmente· suas posições. 

. ;, · _ju,i'i•JitADA NAZis•rA 

.E)STOCOLMO, 9 (l{euters) - A 
'agencia not!elosa· alemã informa que 
a:s_··-tropas.·dé corbertura ·ale!llils. aban.· 
·donara.m' .suas _posições avançadas .. na 
eleva.ç/10 ·' dé -G_a.mbatesa, a•, ·meio ca
minho; ·.·entre_, Benevento e·· 'l'ermo11. 

. A . ItESIS'rENCIA PREVJS'Í'A, 
ARGJ!]L,, 9 (tteuters) - .l!;stá. sendo 

esperada .uma res!stencla mais seria 
por· pa.1·te dos alomã,es_ na area das 
colinas. que se situam· alem do_ rio 
Voíturno~. . 

·Por .. se trátar de. excelentes posl• 
cões-- náturats, considera-se que ex
pulsar· os : áleniães das - mesmas sera 

EJU:-.LONURES- ·, talv·ez tarefa mais rude do que a- t_ra.-
LONDRES, 9 (Reuters). -: Pela't!!_!'-; .. vessfa do, rio. Volturno, já conseguida 

celra. --noite consecu.tlva. .· sóoµ, ontem;., em· varlos pontos, · · 
o alarma' na área· 'de,_'Londres:· teiúü, DÉCLARACõES' .DO ARCEBISPO DE·. 
o.= -.·canhõ.es' entra.do. -em'.',àQã:o,-.-logq, a... ·-,., · · 'Ll:VERPOOL 
seguir: O slnai de' :ii'larme• 'term'lnou .. LIVERPOOL, 9 !Heti'ters) - JJe• 
logo- depois,: tendó stao esse· alerta ~!arando que o Papa' se encontra vir-
mais curto do 'que nas.,duas· ultimas 
noites,· . · ·,· --::,..:::• ' . : .. ; .. ;,, ,,.-,.·.•·. ·•::::::i=;;:::=:;:============= 

Elll OUTRos,LU<;ARES DA- . , .... ' . . . . . ' 

LÓNÔREitf1~~f3f,: 'AnÚncla~ l situação do governo de Vichy . 
se que, pelo· menq_~.,ilols•ayiões _a.ta-_ )mRIOll, 9 (Reuters> _, Anur.cia~se 
ca:ntes· foram de.str,uldos o~tem ã. nol- ,· "que .08 áiemãés estãn · fazendo ·µr.:ssão 
tê sobr~ e. Inglaterra. sol;Jre o marechal Petain, prccumncl!J 

. •- . . EM BltEMEN .· . · - _ persuàcli-lo a, transferir-se para. Paria, 
LONDRES, 9 (Reuters) - _O comu• ZURICH, _ 9 (Reuters) - A em1SSora 

nicado em!Udo -Pelo Q. 'G; · norte-ame• de ,'\rgel Informa que está uninente a 
rica.no na Inglaterra diz o:: s,tgu_lnt~, queda. do ,govarno .ôe Vichi. 
em rela.tão !',O -raldé ·aereo sobrfl 'Bre• • , ·unf vta.ja'úte chegado de Vlchf ctccle,• 
men: ·. - · · . · - . . _· . , . · rciu que .,os alemµ.es. estão tcmando pro-

"Poderosas ·torma.ções · norte'~a!:1erl• viderti;las · l)!lra aquela eventitalidade .. Di-
ca.nas do 8.0--es<,1\lad~ã() aereo de -.li'~r- versos: fünoionarlos, especialmente _ do 
talezas. Voa.doras";· acoinpanhad,,;,,s <le Mlllisterio. do Exterior e do Interior, e 
aviões "Llbérators"•. atacarâin as·c_lns• . <tó. Departamento de Informações, tem 
tala,;:ões p~rtuarla_s- e ,os estaleiros de sido preses. 
Bremen, a.ssl_m. coni:o ;a base, de ·_sub~ 
marinos ·dE( Vegesak,. ,ontem; na Ale• 
manha:,, ; -.. · ·:-': ;. . . . ' . ' 

tualmente prlslÓneJrÓ _ dos , alemlles, 
sem llberdáde cie comunlcaçãÓ com os 
catollcos do mundo, o Arcebispo de 
LiverpÓol, sr. Richards· Dowriey, ape• 
!ou para os --éompatrlotas se,· IJ!eiitido 
ele qu" _'se unam eln -- defesa. dá se
gurança e da liberdaciê do ::sài_itp_ .t'a• 
dre, "A' conclencia. da crititandade se 
sOl!darizà diante 4esse·: ulfrage · a. re• 
ligião" -,- proclam'ou · o 'Arcebispo. 
AS PRETI,JNÇIU<.:S UE BA.DOGLJO 

LONDRE::S, ·9 (füiuters)c _""- A 1m• 
prensa londr_lna acolhe com reser-'vas 
e criticas as· demarches l'ea1izadas 
pelo governo do marechal Badogllo, 

_ para- Obter o estatuto· d~ · "co-_bellge
ra.ncia". 

Reconhece-se que a-- resistência 
atua!, dos italianos dé've diminuir' as 
rosÍ>onsallil!dades eia.' Halla,., mas que 
<l'eve ser pósto · cobro , "A ·e1ast1éjdacte 

,exo~sslva e oportunismo desénf.reado 
da diplomacia ttaliàna "·· 

COMBOIO ALE~IA,o A'l'ACAup 
ZUHICB, 9, (1-teuters) - JJols. c1'u· 

. zadores brlt.anicos,- ·.apoiados . por con
tra-torpedeiros, de_sf~charain . um -ata• 
que' contra. Um _CQmbOÍO aJemão, no 

. mar. ,Eg~u, .na -u.ltfma quinta,felra -
anuncia a_ agencia âierriii; · àcresêen-, 
tando que o ataque duroü cerca: de -B 
hor'as. 
ATAQ,UE NAZl$'TA F.HACASSADO 

CAIRO, 9 (Reuter.s) ,:_ A UIÍa _de 
Syml, que os alemães ata9ar;am, fica. 

·a oito .qullonietros 'da co~_ta dá '.l:urii'_ 
--cjuia e, ·uns -54 quilometreis de <.:os., 

'l'em mil habitantes. · FoJ· · uma .. da,r 
primeiras . Ilhas ocupadas pelos ,•fta.-
lianos durante. a guerra. -de- T~:ipo11, 
em 1912, · · · , ·' 

Segundo comunicação oficial, · ~ 
·ataque germanlco 'fracassou por. com~ 
pleto, com pesadas. perda's, ·- . . , 

M_ultos dos soldados_ .que partlcf~ 
:paràm do ataque, foram p_resos. 

BARBARJDAUES E_M ,CRtTA, 
"CAIRO. 9 (tteuters) · - Antiric1a-st1 

que sã,o sangrentas as. represa.lias 
ge rnianlcas na il11a de. · <.:reta. ' _ 
· Na aldeia _cretense de S.illyra, __ Sj 
matoria da popúlaçã.o fÓi assaslilnada, 

l!]m Paros; foram a!)rlslortadas.-':ii;~ 
pessoas, incluindo médicós· e advoga,; 
dos. _, · · · · :, . - .,·.-1 

CAIHO, 9 (Reuter.s) '""'. Anunc·1a:-s.-_ 
que os alemães ;Já assassl,uaram. ·nl$Ó 

Ilha ·de Creta .cinco mil' ciila.dãos,gre• 
gos, como ·represa.lia. ,· 

Foram totalmente arraz.ailas pe101 
alemães, lgualmeute, seté -alde!ãs. ·-1 

A VlõES ABAND()NA.DOS . 
ARGWL, 9 (ReÚte1·sr.- ·JQm, tonteie 

ortclàis, . Informa-sé ... qu.e ... os · ,allailoit 
já contaram- nos · aérodromos ·1talia .. 
nos 502 aviões abandonados- 'Pelo!( 

-alemães em fuga . .-_· . . ., 
Numerosos·· aviões nazistas · alncta;' 

nã.o foram computados nessa e3tatiS• 
tica. .. i 

O -ataque, a~_erica.no a Singaingmyo ~ Outras ·vito
rias -aliadas ...... Proximo colapso japonês na China 

Modificagões, np Ministerio niponico. · 
• ,·. 1 

NOVA DELHI, .·9·. (Heutefs)·. 
Anunc.ta-se oficialmente 'ciu.e bom• 
liardéadores americanos _. ''causaram 
grande desfrui cão ·em· _vagões .e outros · 
materiais __ rodantes . inimigos; (lUan'dO 
atacaram: qúart';;i<tefra,. o êeritro rer- . 
l'Oyiarlo de Slngalhgmyo, ao· sul de 
Mandàlay. 
· FROX'IM(I COLA.PS O JAPON~S NA 

CHINA- . 
CHUNGKING, 9 ,, (Keuters) _, Us 

clrclllos oficiais loáals prevem: Que 
·a. ultima, Investida Jítponesa(na. fren •. 
te oriental da. China, . sofr,erà breve·
ments um coiaps'o. Os . chineses •. con
ti~uam perseguindo osjaponeses, que' 
se retiram:· Incendiando cidades e re~ 
movendo os .seus su'p'i-lmentos. · 
JlELON,\VES NIPONICAS AJl'UN• 

DADAS 
Q. O. ALlAl>U NO ~UUOES'l'!ll l>U 

PACU<'lCV, 9 · (Reuters) ~ · Anuric!a'- . 
se oficlail:11ente que 'Um cruzádór- · e 
dois · destrç,lers japoneses · rorani 
v.fundâdos, no golfo_ da- Vella, por 
navios 'de guerra. amerloános, ·na ur-
tlma qnarta-felra. · 
J'ROXUJA Ol"ENSlVA ALIADA NO 

· l' A óuituo · 
WASHlNO'l'ON, 9 (Réuters) _;__. ()S 

jornais . consideram o atacjue li:- IJha
Wake, como o preludio· d.e qu algo· 
de ·grande es_Lâ. em p.reparação no l:'a.-

'-, ·1 

cl!ico, para. levar a guerra para mat,t 
. perto do J a.pão. , · · 

· Cita-se. como . outro lridlcfo · deõs~ 
· ofensiva no Pacifico,- o àce!'eramen1 

to da construção ·de porta-áv1õ'e11.',,, , 
1111PoàTANTE · v)'l'o'nu· · NA·vX:r. 

ÁlllEltICANA NO PACÍFICO', . 
LONl>R.1!:S, 9 . í.tteutersJ · ..... _. HeJoniu 

ves norte.-americaµas· 'frusfrai-ini .ailt 
tentativas niµonlcas de' evá.euâ,çà(i 
para a ilha Kolombangàra e · côn_q,u1s.,. 
taram_ uma Importante v~to;ia ltaif 
aguas do ·arc1utpelago das Salomão. 1 

O comunicado elo _Q, ú, ·õe· Mao Ar•
th ur dectàra que . "um cruzador ja"! 

.. ponês e. d.ois oont_ra-tç,rped~lros .fora~ 
afunçlarlos no golf<> · de Vella, ao noi-• 
te da · ilha do mesmo nome. i>olií, 
ou.tros contra-torpede.Jros tugiram, se• 
-vera.mente_ avariados. As p~rdaff nor1 
te-americanas fo1·am diminutas." .. -
i1101,)11''JCAÇ6ES NO_, _ lUINIS'l'Elµ(J 

J,\l'oNes · . -- · :. 
NOVA' DELHl, \Hetit.ers)- ".":"· 'A: 

. agencia Japone_sa revelou· hoje que· -o 
µrilllc8lro ministro nipoMco; g~nilra~ 
'l'ojo, assumiu o·' .cargô -de · mtnl:,_tro 
do Comercio. e_ da l11d11strla,- e· 'desti-, 
tulu, dois c:,utros ·mlnisfro·s,. que · são, 
o _ dás_ comun1câ1:ões, v1ce-a1m1rant~ 
Ken •.rereassima,,· ·e o preslde'nte · d~ 
Gabinete de Panltlcaçll,o, te1iente~·ge~ 
neta! Sadaichl Suzukl, : · · , . ",;_·_ . 

. . . . . 
Os caças "Thi,.nderb'oits".' (i>.rnepe~ 

ra.m a escoltá; Gi-ariqe oposl.,;:ã·o · lnl·· 
. miga. foi. ·êncorttraiia pelos·-. nos'eôs: 
aviões, de bo,,pbár,d~!<>, se,tid,o :,([Ue ,l~O_ 
caças ·inimigos ·roram ··destrufd_os .. Os · 
"Thunderbólts". destrulram 12,,pór &iJa 
vez.· De todas $SSá,s or,eraççés; .30 bo)i.l
bardeádo1·es e _ 3, éaças, não ·regressa-

F.· MONTEIRO.,& ClA. 
ra'in." · · ·' ··· · · .; · ' ·· IMPORTADORES 

. feitas à mão, Toalhinhas <le rendas, cen
tros de mesa, colchas, lencinhos, golas. 
Completo sortimento e melhores preços · 

PIANOS SCHWART-Z:MA'NNI 
(nelus!ve tipo apartamento - Visitem nossa exPOslçãó, l!('m 'compror!Ítsso· 
Ran D, Joaé de 'Barros, ~:., - Av. Ápn°.Branoa, 1124_"":'.":or~tefone ~~ffll!U 

A -Maior Organização 
e Ferragens 

em Secos, Molhados 
por Atacado · 

Só na 

A casa _·onde tudo é mais baratc 

J. COEL·Ho DA FONSECA 
RUA DAS PALMEIRAS. 88 a 

TeJ. 5-4070 - S. PAULO 
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. COMPLETADA A LIBERT ACÃO _DA CORSEGA 
Yisita tle De Gaulle · à 
mité . de · Libçrtação 

-.na 

ilha - Reunião · do Co= 
A imprensa clandestina 

França. 
; ~- G, . ALIADO- NA · AFRICA DO 
NORTE; 9 (Re\Íf:<:rs) - O general De 
Ga.Ulle, que passou· 3_ dias· na Corsega, 
regressou_ ontem à . noite a . Argel. 

o general partiu por via acrea pll.ra a 
Cor.sega.,' det>Ols que foi anunciada a com-

. pleta libertação da ilha., tendo tido oca
siiío · de assistir à contagem da. presa de 
guerra abandonada pelos alemães em fu
ga.. 

Hoje o general De Gaulle presidirá 
:uma reunião do comité · de Libertação 
Nacional, devendo entãó expoz suas Im
pressões sobre o esta.do. de espirlt.o dos 
300.000 cida.dão.s : fra.liceses que foram 
libertados com a. itpul.são d~ alemães 
da Corsega. _· 

Ao mesmo tempo 'o .general Glraud, 
ttue está visitando unldade.s do exercit.o 
trancê.s, chegou ·a Oran. · 

ARGEL, 9 (Reuters) -, Cerca de oito 
milhões_ de franceses. estão lendo agora 
11s jornais clà.ndestlnos que são publ!cn
dos por toda a parte da. França, pelos 
centros sec~etos de · ruisteripia. · 
~ ~-.á. e.sti,maçã2 QflPlal t9ru~ci~a. -~li 

comissariado do Interior do comité de 
Libertação de Argel: "Existem, agora, 
70 de.ste.s jornais ou folhetos publicados 
com uma certa regularidade e que cir
culam em todo o pafs. O total dn cirr~n.
ção atinge a 8 milhões de exemplares, 
mas estamos informados_ de que copias 
individuais e duplicatas datilografadas 
passam de mão em nião, sendo lida.s por 
uma. inedla de dez_ pessoas". ' 
· Redigidos e circulando a despeito <tà 

estrita vlgllancia da "Gestapo" e da po
licia. de Vlch!, esses Jornais clandestinos 
aparecem quin7.enal ou mensalmente. 
Por exemplo. o "Comhat '' tem uma cir-' -
culação de 120-000 exempw.,s. O ·~ Ll
beration" e o "'Defense de la France" 
seguem O com uma circulação de cerca de 
100,ooa carta um. 

"Quando a França for l!be1'tada -
decla.rnu uma notabllidade francesa -
a. historia de t'•>J'.os esses slmbolos da re• 
sistencia que desafmr,im o teror, ~ tortu-' 
ra e as ameaças. será ;1m dos ma!s . es
plendidos caritnlos da. histom d~ · ~· 
J»;ensll, uvre.. -. 

Cresce de importancia a frente iUgPslâva · 
' Proclamação do Rei -Pedro · apoiand_o .Mihàilovitch : '· 
- As :operações em desenvolvimentô · -- -_ Forças 

alemãs· isoladas ... 
. LONDRES,- 9 (Reuters) - A radio 

''Iugoslava· Livre" anuncia que as for• 
· ça.s de patriotas ocuparam as cidader. de 
Livino, Kuprcs, \Tar:i.sdinske-Toplice, Lu
dbrieg e Tusla. 

CAIRO, 9 (Reuters) - O rei Pedro, 
da Iugoslavla. dirigiu um apelo aos ~us 
suditos, recomendando a. todos uma es
trita obedlenola às ordens de· .Mihai!o
Vitch, no prosseguimento da campanha 
de reslstencia contra os alemães. 

LONDRES, 9 (Reuters) - A Hungria 
está mobilizando trópas ao longo . de to-· 
da a sua · fronteira meridional; afim do 
fazer fr!'!nte à ameaça de Invasão pelos 
·patriotas iugoslavos. As tropas do exet·· 
cito_ e policia militar receberam, se
gundo informa o se1-viço -germanlco de 
-radio~_ultl'amarino, .ordens estritas no 
sentido de ficar, de guarda contra os. pa.
tdotas .croatas que se aproximarem da. 
fronteira. -

As medidas energicas tomadas pelo 
governo hungaro na provincia de Backa, 
resultaram no dec~cimo dos atos de sa
botag-em; a julgar pelo que informa a rã-

. dia geritianica, 
· Por outro Jado o comunicado especial 

emiti.!o pelo Q. G. iugoslavo Informa que 
os d'lstrltos do norte da Croa.oia., mais 
proldmos da fronteira. hungara., tor.aaram 
se teàtros· de operações, Unidades da 12.ª 
clivtsão· do 2," corpo croata. ocuparam as 
cidades de va.rasdinske-Topllce, - na u~ 
nha ferrea de Zagreb a' Vara.sdinske, 
bem ·eomó Ludbrleg,. na ferrovia de V;i
rasdin à' fronteira hungara.. 

A· comunicação diz que as Qperações 
estão _ pro~guindo na direção de Varil./1• 
<lin.5ke, ultima Importante junção ferro• 
via.ria · a.r.tes. da fronteira, que comanda. 

· ·varias 11!nhas que penetram e:x terrlt~-
r10· nungaro. _ . 

Ludbri(lg e.stá situada. em uma. dessaG 
linhas, ·a cerca de · meio · caminho entre 
Varasdln e a fronteira. · · 
. O comunicado 11.brange mais dois dis
t-intos teatros de operações. As cidades 
de Livno e Kqpres, foram capturad~ 
pelas--_forças do general Kica.povlo, cor
tando desso. f~rma. a. ptL'lclpàl ro~ovl!b 
g,q~ ~_orre -~ra. Q mtenoi: 4e&4~ Spllte 

.n,11.ior porto da Itt'goslavia.,. agora. nova
mente. em mão dos :alemã.as,· .pai:a. ·dois 
pontos difer,mtes, 1Livno fica -a. umas 40' 
milhas para, cima• de Kupres a umas 55 · 
milhas. para. bàixó. A úqtas.' 10. milhllll 
alem de Kupres,.a. rodovia bifurca-se, in
do· uma. variante; para' Banj11,J:uka e ou-
tra para Ser!ijevo. · ·. · . . · · 

As comunicações alemãs com o -inte• 
rior estão .assim efetiva.mente secciOM· 
él.as. o primeiro· corpo · de patriot&s de 
Bosnia, · que ·capturou a cidade qe /l'usla, 
a. :;" dó corrente," fez -z:167 prisioneiros,. 
inclusive · um general , e 30 9flclais. Qui
nhentos -alemães -foram ··mortos :e · 400 fi• 
caram feridos. · o· '.' bOtfm" cai,turado foi 
enorme. tnclulnilo 29 cànhões e 20 va-

. gões ferroviarlos cl\:rregados de munições 
Varioa deposftos _ de m4n\ção e viveres 
foram,.tambem· toma.dos. · .. ,_ · 

A batalha de Tusla ·to! travada 'a, me
nos de -100 · milhas ~- ,oesoo de Belgra,do; 

Tusla. fica na Ultim!I,- cadeia de mon• 
tarJias, . acima da planiéie _ formada pela 
confluencia · dos rtoir 'Crina e·· Sava; · pla

. nicie que leva diretamente· 'ã. capital- da 
Iugoslav:a. · -- . · 

Um comunícado.,anterior anuncia, im• 
placaveis i'aide,s- aer~s levados a efei~ 
pela força aerea germá.nica.; 'sobre cida
des .desprotêgidas e a.Ideias; em ' co.I1Se,.., 
quencia dos quais · multa.e; batxas foram 
causll,d~ entre a poµula,c;ão ()!vil. Do Cai-
1·0 chega. a noticia -de que . as' forc;u · de 
patriotas., haviam -.repelido. as, tentativas 
alemãs de desetnbarque -nas Ubas, que 
fi_cam ao largo de .Zai:'a,. n1t. costa da Dal• 
macia e em Huvar, ao suLde SpUt. 

'Na. Sloverii<Í.. qU83) '. todos_ 'os. p~inclpáll! 
caminilOs que ligam. a ,Austri!l. • ·com, a-
Itall_a., foram bioquea.ctos; ~lancto ós 
alemães que se-- ericontram na penlnsula 
de Istria, entre Trieste e li'iilme. ~ -... · · 

A .. pi'esençà ', de orlolals • •norte-'amerl.,. 
canos e Ingleses no , .Q, G.. d<f 2xercltq 
1ugo-_slavo de-· llbe_ rt.a_ção, 'foi _,'Informa.d__ ·_º· 
pela Primeira vez. pela radio ."Illi:'Oslava 
Livre". Os ,alia.dos.· .. d!.,J:lõêm., alLde ,.to-. 
das 8S tacillcJ:ides. para, 8e COl\Vencerem 
a si proprlós "dqs, :,detal1'êS: e fatos· das· 
OJl!l~~õe.s --doa,, 1Yc1,fi;l!lt81:! .. ~:!:U1 •. a., 11l!o:t:• 

-~acao.. 

CASA FUNDA-DA EM l 9 2 9 
.MaÚiz:. Rua. da Ca,ntareira, 557 .,.;_: Fónes: _4-2080, 1-4678 --- Depositas: Rua .l\Jlguel Carlos, 115, 125, 129, 

'1?1 "':"'. Depositos de Açucar: Rua Canta.reira, 566 - Filial. PINH_EIHOS: Rua TeOdoro Sampaio. 2871- _ -
Fone: 8-4337 - Filial: LAPA: R. Monteiro de Melo, 395 .;_ Fone:· 5;0836 ... Moinho de Fubá: .R, Clella, 2070 .. · 

SEÇAO .DE VINHO~, "Clui~ta do M_onteiro'~ 
RUA CAN'rAREJIRA, 70'6 - Fone: 4•6766 

Endereço telegrafico "FURí\O'' S.· PAULO --- Cai:xa Postá!, 379,. 

OS REI_S 'do Açuçar ~ascavo Puro 
.:leção especializada em cereais em g eraí: feijão, arroz; batatas . etc etc 

. 'l'emos sempre eni estoque de 16 a. .2.0 niii"sacos ,de diversos p/eços··e Upu,,, 
Comprnmos qualquer quantidade de cereais· e adiantamos dinheiro 

· Agora VV. SS, necessitam estar ao par de. nossos preços. • 

. ISRS, COMERCIANTES DA CAPITAL E INT..ERIOR: Nii,O SE DEIXEr;i EXPLORAR 
Não esqueçam que está. ~avend~ muito abuso por párte de muitas o_àsàs. As nossas _orga~iz;ações 

toram ·sempre contra os preços altos. V1s1tem as 110 ssas . ca~as _antes· de taze1·em suas compras, ou antes 
de comprar escrevam-nos ou nos telefonem, cousuitancto nossos preços, e imediatameute lhes ·responderá

. mo.s. As nossas organizações têm grandes estoques de• mercadorias 1mpo_rtadas- do estrangeiro, ·assim c
0
;: 

. mo da,··S/ A Industrias R:eunid_as l•'. O'latarazzo,. 1,loin h_o .!'aulista .Ltda., Urandei; lndustrias. Mlnetti, Gamba 
Ltda etc. compradas por preços antes da alta e (!Ue podemos vender por baiXos ·preços 

· '' At•tigos de Portugal, da !nglatti1·ra e dos l!:stados Unidos coutinú~mosrecebe_ndo' uÓrmalmente, As 
nossas_ casas têm _o maior e ~1elhor sortimento em i;ecos, moll1ad_os e ferragens .po_r atacado/e podemos, 
assim, vender mais barato, nao s6 P~lo fato de ter mos descontos espec1a11:1 de nossos Corne·cedores co· . 

· ··mo tambem pelo graude vutto de no1,sa1, co111pra1,, 6U% <(Q uomercio de 1:1.ecos. e molhados da capital e 
do· interior são nossoa ti·egueses, É um .comprovante· .de que, veuç!emos barato, · 
. _. s_éçôes especializadas para os sra. 1•·a.1eudetros, Cooperativas, Hospitais; _conventos, Pensões e 

.. Restaurantes. l'J"iucipais fornecedores das !ttipal'~I!, ões J:'uOllcas e ao Exercito, 
-· - .PREÇOS ES.t'.l!JClAll:I em: Açucar de todoo os tipos ...;,· Arame b'arpacto - Oleos Nacíouals _ Sal 

- Cebolas do Rio Grande - .lianha em Latas e .t'ac(ltes - Urnmpos para cerca. - ChUmbo para caca,;_; .. 
Pregos -' xarque - b'.arelo ae Algodão -:- J!'arelo 41:1 trigo ·:--· b)u·eliilho :_ b'a.rinhas para Aves 8 , Ani-. 

,_mais,;..... Arroz - BataLas - .Milho - Jfilril1lla de T 1·ig!J - l::loda uaustica. - J!'orrageus em geral_ Sa-• · 
cos de Papel - Sabouetes - Sabões - .llluxadas - !todos - Machados - Velas - Yinhol! .Nacionais e 

· -Estràngeiros -... S,miinbas · - ~apolios - :l!lxtrafo tle Tomate· - ·Aguas 1\line1:ais - Alcool ·-·Azeites Ês
tfangei1·os - Champanhas Nac10uais e l!lstràugeiras - · Whiskies ·-:-· !:lalanças - b'osroros de tocias as 

. _ · mai·cas - J!'ornos Beirn Alta e Beira. lla.i~a _ - b'en o.s · de t;ngomar . - De1Ju1hadores de milho· _ Bi:êü · 
_ .... Pi!sos e medi~as - Corqel_de ba1·1·igueira -_tlar!Jante de,--to.tos os.U~os - J:>ixes e graxas -pa.rli ciu-;'_' -
· roças ...;. Maná ..;.. .Pratos _esmaltados - !'edras de a.fiar. - !tódos pa.ra café --- b'orm!cidàs ..., Sulfato 
de cobre -· Arame liso, etc., eto. · 

AR T, l ,G OS_ D E ,NATAL 
· Vamos receber sortimento completo de Portugal - Espanha - America do Norte .,... Argentina. 

" - e,.Chile, comprado diretamente,pelos nossos agentes, podendo assim as .nossas organizações vender mais 
barato, , . ·. _ · . . , . . 

·, · , ' Deixamos. de anunciar os nossos preços em vista de- estarmos baixando consta.ntemoote 9a mes-
, ,mós. Peçam Ustas ·de preços. · , · · ' · - · 

Cólidlções de venda: Contra Cheques ou Ordem de :pagamento em São Paulo. 
•• -. ' ' + :_; ·--:- • ' 

:.··, 



_ _l_·. - -
Uma das notas mais ·importantes de. 

recente: ,.pastoral com que., o Exmo. 
Revmo;· Sr,. D. Jaime de Barros Cama
ra, Arcebispo. do- Rio de aneiro, brindou 
·seus_· 'diocesa.nos, .está sem duvida, na. 
preocupação que manifesta, p-1,ra com 
o.s destinos das classes desprotegidas. 

·Na.· Ericicllca "Quadragesimo Anno", 
Pio . XI mostrou insistentemente que é 
pàra. : os fracos, que se dirige especial
mente a. . ma.tern:i,I predileção da Igreja. 
E qi.e ele. os deve proteger, não ta-nto 
tiara evitar questões sociais, como para 
cumprir tim desinteressa.do dever de 
justiça. e . ele caridade., li: este o pensa
niento que, de modo evidente, domina 
a ·.pa-rte da Pastoral do Arcebispo do 

' ~ia de Janeiro, referente a problemaí 
sociais. 

* * * 
. Foi precisamente· a mesma, a tenden

cii .· qué s: Exc!a. Revma. manifestou 
em .boa· hora, à. imprensa, em entrevis
tá. · que · lhe concedeu. Mas um jornalis
ta. desta , capital, aliá.s dos mais espiri
tuosos e talentosos, · deu a algumas das 
pala_vras- de S. Excia. Reyma. uma in• 
te~pretação que devemos desfazer. 

· Mostrou-se o· jornalista em questão 
surpreso com· a declaração de S. Excia. 
·Révma,, ,:de que "quanto mais destitui· 
dó_. o' individuo,· · mais dificll lhe será 
consei-var-se no reto caminho da pra

. t!ci do bem". As palavras são do jor
nai:sta _daí deduz. que o ilustre Antisti

que. teria· dito o Sr. Arcebispo. E o jor
nallsta.,-dai deduz que o ilustre Antist-
te ·entenderia que· quanto mais ~ico o 
indi,íduo, tànto mais facil a salvação. 
E,que, portanto, se inteiramente pobre, 

"ele seria inteiramente incapaz de, guar-
dar a. virtude. 

* * • 

O· .principio é verdadeiro. A extrema 
. tiohreza é. cil'é:unstanc:a 'que, ao geral 
dos homens. causa manüesta dificulda

. de de condi1ões de vida, E esta difi• 
culdil,de mituralmente desperta a incli· 
naçãÓ . de· lançar mão de meios í!ici
tQs para. facilitar. a vidA. 

· Dai não · se deve deduzir; entretanto, 
.. que .pata OS pobres e até para os mise

ra veis à, v_trtude é únpossivel. Deus dá 
. gfaÇMi conforme as dificuldades. Deus 
rião .pode abandonar no caminho da vir
tude .precisamente aqueles que mais so
frem, . E pôr· Isto; a Historial da Igreja 
est~ · cheia de admtraveis figuras de po
brés · que se, _santificaram por sua pro
pda.' .pobreza.. Aquilo que, de si, .te
ria. sidO: meio de· perdição, é transforma
do _pela graça. de · Deus e livre coopera
ção do· homem ;em· a.dmtravel meio de 

. ~~~if!~ · .• _.!L d~ vitoria. 

l!: ,iguàlmente errada a -idéia de que 
ctuanto inAis rico ·. o homem, tanto n1aia 
facil·. · sua . salvação. Esta: consequencia 
não .,se encontra de modo algum nas 
pa.l~vi:as do -ilustre . Arcebispo . do Rió 
d!l- Ja11elro. 
. :cie .. fato, · a multa riqueza. tambem 

constitue 'elemento· que dificulta. a sal
vação.- Tendo ,ao seu alcance_ todos os 
meios para fazer da vida uma sucessão 
ininterrupta d!3 prazeres; tendo por 
o(;tro ·1ado. citante de .si a miragem ln· 
cessante dos prazeres illcitos; o homem 

(Conêlue na 2." pagina) 

~UMERO AVULSO 

CR$0,40 
,. 

NUM. 584 

PRIMEIRO ANIVERSARIO . no . FALEGIMtNTO 'DE: SUA êMI- QUE SEACAUTELEM AS .f AMfUAS CATOUCAS 
. NENCIA REVERENDISSIMA DOM SEBASTIÃO LEME CONTRA. A CHAMADA "EDUCACÃO SEXUAL'~ 

, .. , 

C11be ao ·LEGIONARIO .o· doloro~o São Paul<'> se apre;;tava' a Mmtnageá.r 
dever de registrar hojé o primeiro O o H:ustre Príncipe da Igreja pof o~a.
aniversario · d~ infausto fa:le~imento de . sião. do Congresso .. Eucarístico. A-_ ri.o:. 
S. Emcia. Revma,, o Sni-: D;. Sebastião tici:1 ·da molestfa ·que lhe impefüa ·a 
Leme da Silveira Cintra; Cifrdeà1.·Ar- _viagem a todos nos encheu de soli-
cebispo,do Rio de Ja.ri~fro.··Todos _nos citude, .em· bÍ,eve. dissipa<la ,cóm,~. séu 
lembramos ainda da éxpetativa cheia restabelecimentcl que .pàrecia· . presa-
de admiração e filial afeto com ·. que , giar muitos .anos 'de fecunda'. t;abalho. 

riáno, e com o: Tdrço 11as .,mãos, • 
. qui~ ser sépÚltado aos. pés do Trono 
~o S~ntis~imo Sàcr.~menf.ó, na· Jgr~ja 

. de,- Adoraçé:o PerpétÚiÍ, que é a Ma-
tri?! d~· S~~t' Ana. . . . .. 

·Instruções _ pontificias sobre este ·delicado _.problema. 
T.emos _'eín. mãos um exemplar do 

"Reader's Digest", a · conhecida revista 
norte-americana cujas "Seleções" não 
pequeno$' males vêm causando à fa
ríiilía bfasileira. ·Logo à primeira pa· 
gina · surge uí:n. ártigo sobre a ques
tão sexual. . Segundo esclereccm · os 
editores, custou ele à sua·-autora mais 
de um ano de_ trabalho; ~mpregado 
há · coleta e estudo de: · dado:S e entre
vistas' de ínedicos, psicologistas e· ou
tras pessoas que tratam diariamente 
dos.problemas sexuais. Estamos dcan
_te de . urna amostra · genuina daquela 
literatura sensual e sensual-mística a 
(!Ue se refere a lnstr'ução "Inter mala" 
da ·S. Congregação. do Santo Oficio, 
publicadà · durante o Pontificado de 
·Pio XI de acordo.com a qual,.entre·os 
males · mais funestos. que, em nossos 
dias,- corrompem ·totalm.enté a moral 
cristã e,. causá.in um imenso dano às 
almas_ resgatadas ,pelo •.precioso. san-

. gue de Jesus Cristo, torna-se necessa
rio: e~tigm.atizar .~obretudo esse gene
ro, ·de literatura· que leva à sensuali
dade; às más· paixões e à uma espe"
cie. de misticismo lascivo. Trata-se 
prihçipalmente .. de • romances,·. de no
velas, de dramas, de'coinedias, de .que 
'nossa epóca, é incrivelmente prolífica, 
e qU!;l ,Se difundem por toda pa1·te, 

·supOSTADEFEZA DA CASTIDADE 

A ARTE DE PECAR COM ASTUCIA · Não se · pode, portanto, d~ man~irli 
alguma aprovar o que, a respeito da 

Mais ainda. Na Encíclica .sobre o propaganda em favo1· de um novo. 
Matrimonio Cristão do mesmo ·glorio- · 1n!3todo, tem· sido escrito . e publicado. 

· so Pontífice da Ação Católica, vemos especialmente nestes ultimas tempos1 

mais uma vez a condenação desses mesmo por alguns autores catolicos. 
· pseudo-reformadores dos êostumes, A' segunda duvida: , - deve-se re,.. 

que se estendem longamente sobre prova-la;interimante e te'-la · por -fal--i 
questões de fisiologia, mas· que "antes sa · e por ;condenada, nos proprios ter-1 
ensinam a arte de pecar· com astucia; mos da Enciclica sobre- o · casarilen~ 
que a arte de viver com castidade." cristão: "Càsti Connubii", .datada dei 

. "A educação fisiologica, -diz. o So- 31 de Dezembro de · 1930. . . . 
berano Pontífice, não pode nem deve Esta sentença dos Eminentissimos 
substituir a, ciencia · moral - e religiosa Padres, Nosso Santo Padre o Papa. 
elo casamento cristão, que dá · ao ho- Pio XI, pela Divina Providencia, nâ, 
mem, não a arte de pecar com astu7 audiencia ordinaria que_. concedeµ no. 
eia, mas a virtude d.e viver com cas- dia- seguinte ao Reverendo Assessor,. 
tidade, e que o sustem para fugir. o quinta-feira, -19 ·da mesmo mês e dOI 

·mais· longe passivei de toda idolatria .. mesmo· .ano, dignou-se aprova-la e 
da carrie e toda ignobil escravidão do confüma-Ia completamente e .ordenou 
prazer". · sua :•publicação. . . · i 

-De.vem portanto os pais e mãé!i ca- Dado ém Roma, no Palacio do San .. 
tolicas se colocar em guarda contra to Oficio, a 21 de Março de 1931. 
essa peste que vem. tentando invadir A. Subrizi, Notário dà Suprema S. 
e contaminar a pureza do santuario Cong. do Santo ·oficio." i · 
da familia, Seja· repudiada como . per- • Como se vê, a condenação não 1J0"4 

niciosa para a fo1mação moral de seus dia ser ném maii: sucinta nem mai!í 
filhos, toda essa literatura que sob expressa. 
capa de "educação sexual" nada mai!; · Que não se objete qull muitos desot 
é que uma· arma destinada a desper- ses livros sob~· "educàção sexual" ·de-.· 
ta.r os maus instintos e a provocar a vem ser louvados · pelo valor _e. beJe.,. 
concupiscencia nos jovens. za . do . estilo, -por ·seus ensinamentos· 

Que as pessoas incumbidas da edu- psicologicos, de acordo com as desco"' 
cação da juve~tude sigam .· os sabias bertas modernas, . por· sua · prete11dicut 
conselhos do Santo Padre Pio XI reprovação dessás me_donhas voluptuo-, 

: Peores que . esses_ es~ritores de ·ro- quando diz . ser necessario, • d_esde a sidades camais, pelo _fato de· que. elal{ 
mances,• porem, são os autores como ma.is tenra idade, ,;orrigir as inclina- são expressas em .su'a brutal realicia .. 
essa des• nvôlta mãe de. quatro. filhos ções desregradas dos· meninos, desen- de; e acompanhadas de torturas d1;1 
dôl'Réàder's'Digest", que f_àz wua sú- volver as que· são. boas. "Acima de consciencia;- ou·que mostrem que:essel{ 
posta defeza- da ·castidade por ri1zões tudo, diz o Santo Padre, importa im- pràzerés pecaminosos acabam fre .. 
"cieritifiêas,'. espirituais e historjcas", pregnar sua inteligencia com as dou- quentemente na afliçãc, e n:o remorso. 

-ao'mesmó tempo qu!3·se·')l,1.ostra parti- trinas vindas de Deus, fortific,i.r seu Porque, diz a Instrução, da S. Con-, 
daria :di e.duc:açãQ. sexúàl·dos .jovens, cora,t) pelos socorros da graça di-., , ·gregação·dó' Sàritõ· Ofici'o; ·é'tãci gra11 .. 
e- entra em detalhes escabrosos !3 las• vjna, sem a qual nenhum deles pode- · de a fragilidade da natureza corrom .. 
ôivos sob1'e. a. situàção · moral da, mo:. rá dominar · suas . más . inclinações, e pida, _tão· grande sua propensão -à, Iu .. · 
cidade 'nó~ti'-SÍµericanâ. ·' ' sem a qual tambem não se poderá es- 'xuria, que nem a. elegancia do esti .. 
-Tais àutorês, de,clar/l. a S,. Congrega-· perar o resultado total e perfeito 'da lo, nem as noções cientificas de me ... 

ção do ·Santo· ·Oficio,· "não ti:epidam ação- educadora da Igreja que .Cristo dicfoa· ou filosofia - :admitindo-se 
em ·fa·zer :- pàssâr O alin:ento·· de uma precisamente cumulou · de doutrinas que. elas se encontrem nesses Íivros .:,_; 
sens~alidade 'inorbida sob. à ·capa de celestes : de Sacrameptos ,·;·,inos, nem a intenção do e:scritor, qu?lquer, 
i:oisai(sag~das,' combinando o amor para com eles fazer a Me~'.ra cüc/iz que ela.seja, não voderão jamàis im,,. 
iinp~dko com. uma especie de piedade: dos homens." · . pedir que os . leitores, fascinados peJii 

·: p~r.à;}~tÍm<DêÚs e cóm_;,um· misticismo Não. poucos catolicos . se deixaram voluptuosidade de escritos imundos, 
'l:eligi~sé;;ahsolutàmente ofalso: ..,. co- iludir por esses corifeus 'da "educa..:, fiquem· pouco a pouco com o espirit~ 
mo . ~f )i ,E'é piidessé ,se ·adaptar a ção sexual", ci que provocou o seguin- pervertido e o córáção depravado. 
essa';fraqueia, ,ou, o que- é peor, com te decreto da S'. Congrégação-'do Sari.:. . . ·. . ,_ , · . . . · 
~$a · -0 'da·moral, e corno si a to Oficio, feito para desfazer O$Íe.<fui- 'LITERATURA CONDENADA _ . 

· , - · . dar ~r voi:os que_ se 'Vinham. i~trodµzjii'µp~)ei!"'.' :" . Ai:.,esfá a :razão p~r q_ti.e ~ J~eja1 _ _ . _ ._ 

. , ' 

.. __ . _._ .-·· _ ._ .. _ .. _ ,1 ; ":!'~~a!'"l'~e'í~<>!.t~~"711'~~~fatijtlli·-~tte""'o'l·,..,~,;"'°' 
~p11,n11:"sé . pelô . ri:mn~fo inteiro a assunto; ,jl, _,.' . ' . . máus -livro~·: e r_evi~t,às, qÜe attmtatll . - · 

propaganda .aos que reclàmam_ o en- · · _.. ''•· . .-· . :: e.entra /l mte~1dade · dos · costumes, 
. sinti.im,etodico, e. dado desde a adoles.:. fo!UPREi'VI~;.,,úONGRE~AÇAO DO devem ser tidos c<:>mo condénados, co .. 

éencia, _ ilas }eis da vida;. das coridi_ções ~ANTO. OFIClO mo si estivessem no lndice dos livros 
de ·p_erpetuação da especie, eníim de .,.ECRETO proibidos. Segue-se . que, . de: acordo, 
t(Jdoéo· que concerne o fato fisiologico ,., com a Instrução do· Santo Oficio so-,, 
do casamento: .- é a chamada edµca- sobre, "a educação sexual" bre à literatura sensual atraz citada:, 

· ção. fisiologica; ou segundo outros, a e_ "o eugenismo" "são. culpados . de pécado mortal as 
educação· sexual~ . : · pessoas . que, sem a permissão neces .. · 

"Na· Congregação geral .do -Santo sari~ -leem um livro evidentemente 
imoral,. mesmo que não seja nomea-, 

Oficio, reunida quarta-feira, 18 de damente · condenado pela . autoridadE! 
Março de 1931, foi dada 1·esposta às eclesíastica." · 
duvidas segu_ inte_ s: · ' · Que os não-catolicos,. que desp1,ez~ 

1 Pode-se aprovar o metodo cha-

UM ERRO MUITO DIF:cJNI)JDO 
1? .. 

-=================================== A Providencia dispusera. de' outra 

·'Assim, a d!c?v61;ão aO Sà~tissimo Sá
. crrunénto e :a ?fossa senho!"a foram 
, o's d~i~ g~arides t~mas ·. ~ue a'' saudo
_so Card~al · nos . apontoú · à 'iriteligen-

- Qual a átitµde.,.da lg;eja com 1;elá
ção a esse delicado_ problema? Veja
ma$ ,e.amo· se, e:ii:terna -a. respeito o 
Santo Padre Pio XI · na Enciclica so

. bre a Éduca~ão Cristã · da juventude: 

mado. "educação sexual" ou ainda a _Deus, se_ ·-comprazam nesse gerterQ 
de . literatura, não é coisa surpreen .. 

"iniciação sexual"? " · · dente. Mas. o . que é . soberanamente 
II Que se deve pens:1.- dl! teoria cha- doloroso, diz- a Instrução "Inter ma.i 

Relogio de missas pelas intenções do Papa 
· forma os acontecimentos: E,· aos' 17 .· 
de. outúl:!ro de· 1942, 'cóm ge1·àl cons:. 
ternação p~ra todo o Brasil;D. Se
bastião· Leme .da Silveira. Cintra en- . 
tregava piedosamente sJa alma a Deus .. 

,. eia e áo ·corllção, COPlÔ Últimoi/" e SU• 

prémos legado~ de sua s~liéitude pas- ' 
. toral.' . 

.Na data de hoje, ,estamos cêrtos ·de' 

, , ~'H11 ·. uín 9µtrQ. genero de .r1atura
li:m1,ó · §OberarÍalll~Í:lte perigoso· que em 
nosso témpo invade o campo da , edu
cação nestá mateda. extremamente de- . 
licada que é a pureza dos .costumes. 
Muito difundido é o. erfo 'dos que, .com 
pretenções IJérigosas e urna maneira 
chocante' de· ' se , exprimir, fazem-se 
promotores do que chamam "a edu.,. 
cação :s.exual''; Pensain eles falsamen
te poder.- premunir. a juventude con
tra os perigos, _dos. sentidos uriicamen-

'Belíssima iniciativa, diz o Noticioso 
Católico Internacional, referindo-se 
áo 'Costume iniciado em 1937 pela 
Direção .. geral do Apostolado da Ora

. çã,p. ' . 

· Segun40 noticia esse jornal, a Dire~ 
ção geral do Apostolado da Oração 
acaba · de apresentar ao Sumo Ponti
fii:e '. o "Horologium Missarum pro 
Papa" (Relogio de Missas pelas in
tenções <lo Papa), que· consiste em 
um artistico album a que se tem cha
mado "Cadeia de · Missas que rodeia 
t@dÓ ·.o mundo, durante todo o ano,. 
celebradas pelas intenções atuais e 
urgentes que o Santo Padr~ tem pre
sentes no mesmo . momento em que 
as missas, se celebram•·, 

A origem dest<> "relogio" surgiu de 
urna ideia lançada pelo hebdomadario 
católico londrino, "Tire Universe", que 
em sua . ediçãg de 29 de Novembro 
de. 1935 pl'Opunha uma cadefr. de 
Missas que rodeasse toda a terra du
rante nove dias seguidos. O A9osto
lado da Oração acolheu a ideia, e em 
Fevereiro do ano seguinte lançou a 
sua proposta, ped:ndo, entretanto, que 
a duração fosse j:s de nove dias, 
mas. de todo · o ano, oferecer.do-se 
uma Mis~a cada meia hora e colo
cando esse oferecilr.ert" nas mãos do 
Vigario de · Cristo, como impetração 
por ,SUdS Santas intenções. 
· O primeiro album, oüde se enume-

. 1·avam quasi 15.000 Missas, distribui
das em 4978 horas, foi apresentado 
em .1937 a S. S. Pio XI. O projeto, 
seni embargo, ainda r" havia alcan
sado. sua madure~a, porque o "relo
gio" _não chegava a cobrir o dia in
teiro. durante· todo o ano, que tem 
17.520 "meias-horas" (17.568 s!3 o ano 
é bissexto). , 

Mas, deP9is deste e1:.saio foi possí
vel apresentar . anualmente ao Papa, 
um . numero cada vez maic-r de Mis
sai1 ·oferecidas segundo SU'.\ intenção. 

Assim, em 1941, eram 22.097, o que 
representa a cifra mais elevada até 
hoje, fato que não. e de extranhar em 
vista,das grandes difrculdades de co
municação com que se conta atual
mente, como para poder manter a 
ligação com.· todos os ~icarregados 
de promover o relogio, s~palhado~ por 
todo o mundo. 

· ·,_o albw .. de. 1943 alcança a cifra 
iie .:17.185, qr • supera a do ano an
terfor (1942) que foi ce 15.58G Missas. 
. Bu1garia, . Dinamarca e Woruega, 

ônde o numero de ·catolicos é peque
no, tem'. contr;ibµido de maneira admi
~y:~l,\si o m@io~ _lll!!llW :~ ~Pk!i:. 

cimentos corresponde à Hespanha com : 
2,528, soma que em 1941. foi niais que 
dobradl\ pelo pequeno Ducado de 
Luxemburgr com J.367 Missas. 

Seguem-no a qespanha, . superan
do o milha1, Italia: 1.783. Boe;mia: 
1.553; Alemanha: 1,171:, Hungria:·· •• 
1.154; e França: 1.095. 

A caÚ\!ÍU, corno· j;á se disse, ainda 
não está cenada de todo. 

Porisso, a sede central do Aposto
lado da Oração exorta a· seus mem
bros a conseguir um- resultado mais 
completo, lembranclo~lhes que a em..: 
presa é íac.tivel, contando com mais. 
de· 120.000 céntros esparsos por · todo 
o mundo, 

Faz-se mister apenasmente uma ação 
coordenada. Um éxemplo digno de 
ser imitado é o dado por um leigo 
de Zagreb (Croacia), congregado ma
riano que este ano oferece umà Mis
sa todos os dias pelas intenções do 
Papa. 

Os ultimos pormenores ·de sua mor-
te foram para · nós Úma )ição:, como 
fora sita vida .. D. Sebas_tião· Leme qtiis ' 
morrer c~n: a fit~ de C~ngregado. Ma..: : • 

pa~~: riós um intercess()r _poderoso ao 

qual ·.fi!ialm:ente' n_os '"recomendamos_.· 

MORREM EM CAMPOS DE CONCENTRACÃO 
MAl's· D.OLS S:ACERn.0:11-s 

. te. por .meios !laturais, tais como'. essa 
iniéiáção teméraria e essa instrução 
preventiva,dadà a tudos. indistintamen
~- e mesmo_ pubHcàmente, ou, o. que 
é· pefor ainç1a;-essa . maneira de J?Xpor 

. os .jovens, por um tempo·,, às 9casiõcs, 
afim;diz:em eles, de.os familiarisar.com 
elas e. os fortalecer cõntra seus peri• 
gos." 

Duas noticias public.adas pelo or
SÍ\O católico de Londres, "Tablet'', 
mostram como a Akmanhà nazista, 
na sua campanha contra o cristiànis
mo, . vai concentrandÓ seus ataques 
mais -ferozes co11tra os, cheíes da Igre_
ja Católica, O jornal ,anuncia primei-

. . , 

ramente a:moi·te do Revmo.: Padre :"o·grande erro, aqui, é·de não que• 
swâan, _ s, J., prefeito do cóleg· io J·. e- rei· admitir a fragilidade nativa da .na-

tureza . humaná, . de fazer' abstração 
suita de Haia, num. campo _ de .. con• · 
centração gennanico.-O Pádre- Swaan dessa.outra:.léi, de quefala•o Aposto-
tinha apenas 35 anos ~ foi capelão do lo; .que luta contra- a lei do espirita; 
exercito holandês com. 0 posto .. de ma:. de desprezar·. as lições da experie~cia, 

· Em 9· · ·· mostrando à evidencia quê; especial-. jor. . 1 41, condenaram~no ,:a sete 
mes_es_ deprisão pôr d .. is_ tribui_ção clàn- mente nos jovens, as faltas contra os 

bons costumes são menos ub efeito 
· destina da Carta . Pastoral· do Exmo, da ignorancia intelectual que sobre-
Sr, Bispo de. Munster (Alemarilia). tudo da .fraqueza da .Vontade; exposta 
Cumprida <!·_ sentença,: os nazistas re- às· o.casiões e privada dos socorros da 
éusaram-se a ,1ô-lo em liberdade. O graça."' Aviso da CamaraEclesiasticado Rio âeJaneiro 

A devoção ·ao 
Estamos no mês especialmente 

dedicado à devoção do·· Santo Rosa
rio, Quanta gra1ia não._ se pode al
cançar com . esta pratica · tíí,o · agrada
vel àquela que é a Dispensado,ra dos 
Tesouros de Deus! 

E' q Rasaria uma das· principais 
a1·mas de que dispomos; Pelo Rosá
rio conseguiu a Igreja, desde os tem
pos de São Domingos,· os mais _es
plendidos triunfos. E neste momen° 
to, de tantos e tão graves perigos 
para a Ig:reja e para as almas, de
vemos com confiança voltar· nossas 
vistas para esta exceiente devoção 
mariana. · 

E' este espírito · que inspira o / 
oportuno aviso da. Câmara l~clesias
tica <lo Rio de Janeiro, · oue a se
guir transcrevemos: 

AVISO N. 412 

!IIf;S DO ROSAIÜO 

Sacerdote foi leva.io pará um campo "Si; em m_ ateria tão delicada, tendo-
de concentração onde encontrou a mor- · . se em conta to_das as· .!ircunstancias, 
T.e, A segunda noticia é sobre. a. morte 

· .:!o Revmo, Frei. Magnée, . prefefto do se ' tornar : -necessaria uma instru~ão 
colegio jesuíta Je Charleroi. Diz O individua], em tempo oportuno, e da 

mo nos Oratorios pubHeos ou Igre• jornal:. "Aquele religioso foi preso em parte daquele · que recebeu de Deus 
jas franqueadas aos fieis, e1n geral, missão ·de ·educador e graça de esta· 
e :dedicadas_ à Santissima Virgem. Julho de 19410.;déµunciado pelos pais do.'· resta ainda a observar. todà~ as 

d,e um alu_no_·_qu_e_·_.ele p. 1.U1ira_-_p··_or· ter · preca· uço-es···qu~ ·conh· ece t~o· b. m 
Maria,· deverá ser recitado diaria- . . . ~-' · ª e ª feito.propaganda anti-britanica na es- éducação .cristã,,tradicional e· que o 
mente, o Terço de Nossa Senhora; cdla. O Padr.e·· foi priril.eframente en- autor· Antouiano· desenvolve súficien-
seguido das· Ladainhas Láurêtanas e cerrado na. prisão. de r:!harleroi ê em · temente nesteb termos: - "Tal ·e tão 
da O1.;ação a s. José, que se encon- . seguida transferido para .a i:irisão de , grande é nossa miseria, nossa inclina'-
tra no <<Ürdo Divini Officii reéitan- Saint Biles em Bruxelas e finalmente ção. ao . peca.cio, que frequentemente 
di, foi. XX VIII». Tais :;itos de pi!3:-: enviado pa:i O matadouro de Dachau essas proprias-coisas que nos são apre-
dade cristã poderão ser realizados ºnde veio ª' falecer; , , , , sentàdas como .. remeclio ao pecado, .se-

i h- d · , Não_',.-_.s_ão _so_'_· .os_·., p·a_~tore_s ''_o· s; ___ p_e·rse·_.. tornam ocasião de e:xcit·aça·o para es ·,ou pe a man a;. uránte a m15sa, QU ; · ;·-.: .· ·-· . · . . • 

. à · tarde, diante do Santissin\o ex- . guidos;, ~!líl.S ·· casas, tambe111 .. S~gundo . se· próprio· pecado. · lmi,orta portanto· 

t E ··t· ·1 b. - .d. notie1_·as._ .t.·ec_eb'1da·s,·a -casa· .. ·d·o·s·1·e·su· i'ta·s extrem'Qmente qui un;pài digno desse 
pos o. precep 1 va a ce e raçao • o · nome,. que, tenha· a tratar ,0 m seu fi-
« l\Iês do Rosario», conforme se <lé- ' alem.ães, em Valkenburg, !H~landa, f~i lho de matéria .tão perigosa, se tenha 
preende do Decreto}_de Leão XIII, requisitada e sua· igreja, des't~uida. 'o detalhes de coisas e e;., modos varia-
de 20 de Agosto de 1885. . . grande "hall" da Universidad~ Ca• por bem prevenido de não descer a' 

Acerca das indulgências relativas tólica él_e· Nijmégeü,_ .rf_-_olandá.; foi t~arÍs- dos de que sabe w;ar a hidra infer-
a_o Mõs do Rosario, se,J·am instrui_dó:s· · · · · · · · nal: pará. 'enve,nenar uma tão :grande 

form __ ado em' C_ orte Súpr_em_a da_Ju __ sti_- t d · d D tr d · os fieis. Consultem sobre o assunto par e · 0 mun o, e ou o mo o, em 
·ça. Desde o p;inéip.io os nazistas ata- lugar -de ·extinguir o fogo do mal, cor-

os. Srs. I'arocos e Reitores ele lgre· càram. a Universidade· de ·NiJme,êrt, rerâ o risco de acendê..:lo e de o ativar 
jas · a Pastoral Coletiva, n. 604, A~ · · · iinprudent"m.ente rio coração ~inda 
pêndice XXY, e «~rece.s et, pia ope- seÍlao ,presos seu reitor e ,outrÕs·.pro'.. simples-e delicàdo de seu filho. Gerâl-. 
ra», n. 363. . fessores; ,que . foral):] . enviá.dos p~a rrienté" ialando, ademais,: tanto que 

Santo Rosario. 

' Rio de Janeiro, 24 de Setembro ' carril)OS de conc~ntfu.çã6 ~~ 1940, sen- dura' a jn:fancia, cónvirá que se con-
. Desde o dia Lo de Outubro até AO. de 1943. · , '·.. . _ .· ..• _ · , . · .. _ . c;Jo a<proprii( Urtiversjdàde aholida'no , : te1;1te ic9jri- e~ei; meibs que;, por sl:pro-

d1a .· 2 de N o~em bro, 'i~<i~úsi ve, ,em-• .. Mons. RosalYQ;-Post~:, ~!ºr ~ii,4•- ·, é inici6: destél-,:auo dimtani.imta-~CQm-~"' , . ~ri~'': fa~~~tt~~ -~.~1;:~ ,. ª . v.tr~u-
todas ~ lgr~Ja~ ~aroJJJ!fil§~; !}m !lQ~. - , ,'.tJ-9.,!lexat.:, ··· · ·--~ ·-,~-;.;:~· :lii/t~- ·-· ··· · : , .··.·.- · '··. ~-~~3~ti»"""e,4!-:fe appr!~-í1_9 

mada· "eugenismo", seja "positivo", la", é que aut()r~s, qi,;e se vangloriain· 
seja "negativo", e dos meios que .. ele de ser cristãos,. consagrem · seu talento. 
ensina para . melhorar - raça humana, e uma literatura tão- funesta .. E' ab-, 

· desprezando as leis naturais· ou div·i-
nas ou eclesiasticas qu~ concernem o solutament!3 impossiveJ que uma pes .. 
casamento e os direitos dos indivíduos? soa se · encontre em contradição com 

Os Eminentissimos e Reverendissi:. a .moral do. Evangelhc. .e se diga ao. 
mos Cardeais prepostos à salvaguar- mesmo tempo discípula de· nosso ben .. 
da da integridade da Fé e dos costu- dito Salvador Jesus, que ordenou ~ 

cada· un: de crucificar sua carne com 
mes, depois de um sério exame e de- · · 
pois. de ouvidos ·os Reverendissimós seus 'vícios_· e. suas cobiças. Si alguel!l 
Padres consultores, responderam_· pelo quer vir ª · mim ...:. disse Ele - que 

renuncie a si mesmo, tome a suá· crU2'· 
decreto seguinte: e me siga". 

A' primeira duvida: - Jt'egativa- · 
mcntc,.recomendado, ao contrario, CjU!3 
bem se observem, na educação da ju
ventude, o metodv empregado até aqui 
pela Igreja e pelos santos educadores, 
e que o Nosso Santo Padre o Papa 
recomendou na Carta Encíclica · sobre 
a Educação Cristã da. juventude, da
tada, de 31 · de .Dezembro · de 1929: -
isto é, que se deve antes de tudo cui
dar em ministrar à juventude de um 
e outro sexo uma instrução religiosa 
completa, forte e ininterrupta; que se 
deve conduzi-la l estima, ao desejo e 
t10 amor da virtude angelíca;. que se 
deve persuadi.:Ja de recoi-rer sobré
tudó à· oração e de ser assídua. ·aós 
Sacramentos da Penitencia e da Eu
caristia; que ela· .deve vetar uma de
voção filial à Virgem, .Mãe da santa 
pureza, sob a proteção da qual. deve 
colocar-se inteiramente; que ela deve 
evitar, eníim, com cuidado as -leitu
ras perigosas, os espete.cuias obscenos, 
as com·ersações deshonestas e todas as 
outras ocasiões de pecar. 

·o- CATOLICISMO NA. NORUEGA 
· N~ te1!1Pº ém que a Estação R~~fri 

Vaticana ain~a fazia comenta.rios, 
transmitiu em idioma inglês as se-. 
guitites palavras: . 

«Os catolicos da Noruega está~, 
aelebra.ndo atualmente o centenario 
da v_olta de seu pais à Igreja, de; 
pois do que se chamo_u «a Reforma~. 
A colonia . noruegnza em Roma es~ 
teve·· presente' em sua totalidade, pa• 
ra ouvir unia :Missa que para conie• 
morar' tal acontecimento se oficiou 
na Igreja .de São Carlos, no alt~ 
consagrado ao grande martir e apos. 
tolo da Noruega, Santo Olavo. · 

Logo ap6s, · o Santo Padre recebeu 
cm audiencia especial toda a coleti~ 
vidade que foi apresentada pelq 
Revmo. Pe; R. P. Inor Knudsen. · 

Sobem a 3.51l(J os saêllrdotes. polacos execu-. 
tados e mortos em campos üe concentração 

Primeiro Congresso <le catolicos polacos 
Ao fazer, uso da palavra no primei·· 

ro congresso. de. católicos polonesas 
reali~ado em Londres em julho pp., 
S,. Excia. Mons, Eduardo Myers Bis
po Auxiliar de Westminster se' refe
riu aos Psforços e sofrimentos do 
póvo polontls e as difl,.ais tarefas que 
o aguardam apõs a ·guerra, para a 
reconstrução do pais, 

Por sua parte S. ~'Xcla, Mons., Car
los J;ladonski, Uispo de Wladislavia 
falando em nome da hierarquia ·polo
nesa . SP . reférlu às terr!ve!ll perdas . 
!nfl!ligldas ao· Clero daquela Nação 
pela~ execuções e as deportáções. ' 
· ~~.Y·~ uma. comunica!.ª~ ofi~(gg, 

... 4~~:_/C 

goV'erno polonês no ex!lio anuncian~ 
do ttue de 46 r,~~-~.;i~ p;Ioneses s6 l: 
sete permaneceram em suas · dioee, 
stis; enquando ·mais·· de· 3.500 sacerdo, 
tes toram executados em campos de 
conr.entração. Das 8'.000 paróquias 
existentes antes da guerra, cerca da 
3.000. deixaram de funcionar · · 
. Mons. Myers ainda decla'.rou: "li. 

Grã,Bretanha tem uma divida de gra~ 
tidão. · colil a Polonia, A Polonla sig,; 
nlt!ca um fator fundamental e ne. 
cessárlo na Europa.; seu pa'pel herói~ 
cu tornou · inadmissivel · que como n~ 
ção · póssa · sofrer o -despreso na ·Eu.,_ 
~pa g~,Pois M§!~ · gy~!"f!. 

1
··- - · - . ..,,, 
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Inauguração do altar da Sagra
- da Famllia, no Santuario 

_ do Sumaré 
Dia 7 P.P., dia consagrado pela 

lgreja à festa da SS, Virgetn do !to
sá.rio foi inaugurado com grande so
lenid~de 110 Santuál'io de Nossa :-le· 
nhora do Rosário de Fátima, colina 
do Sumaré, o altar ela Sagrada l<'a. 
milia, primeira das muitas capelas 
que ali estão sendo construidas. 

. Essa obra, de grand8' valor artls· 
tico foi mandada construir pelos 
condes José· Vicentla! de' Azevedo, ~m 
memória de d . .lfrancisca de Assiz 
Vieira Bueno Lopes de Oliveira, so
gra. e mãe dos doadores. 

O ato que se revestiu elas prescri
ções litúrgicas, teve início às 8 e 30 
horas, send'o logo :icp6s a benção, ofi
ciada. pelo Revmo. ]'r. Inácio Gau. 
celebrada a primeira missa de ação 
de graças,' 
· ·Como sabem todos os devotos do 
santuário de Nossa Senhorá do Ro
s_ário de Ii'âtima, os condes José Vi
cente-.de Azeveao são os benemériLos 
~eu(eitotes daquela grande o_tira de 
1·eligião e piedade, que se ergue im-
11onente e majestosa no alto do Su
maré. 

· Alem de fazerem a oferta dos ter
i·enos, de construirem a residência 
,dos Revmos. Monges e a capela ane
xa, onde ató ao momé1to tem sido 
l'ealizadoi, os atos do· c_ulto da Ban-

. tissima. Virgem do Hosário do I<'áti
ma, constitulram-se eles dignos da 
maior estima e gratidão de todos os 
devotos pela g·enerosidade desta últi-má o[erta; ~--_- . 
• · A inaugurdçào do Altar rlesllna<lo 
-âo culto da Sagrada E'àmília, inarca
·rt o inicio de uma g:-ande série de 
·outros. 

Missa de requiem · pela alma 
· -do Cardeal Vidal 
, O «Ossei,:vat~re Romano~ anuucio'u 

que foi celebrada solene missa de 
Í·equiem ,pela alma do .!!]mo. Sr. Car
deal Francisco dé Assi,; Vidaf y 
J3atraquer, Arcebispo de 'rarragona, 
falecido em 13 de Setembro, na 
~ui~a. · · . 

A Santa Missa foi celehrada prlo 
Reitor do Colegio Espanhol de .Ro
ma, na Igreja Espanhola daquela ci
dade. Deu a absolvi~ão Sun J<;rniuen
iriia o Sr. Cardeal Henrique Sibilia, 
J3ispo de Sabina e Poggio Mirteto. 
Estiveram presentes aos funerais os 
;Eminentíssimos Senhores Cardeais 

· (:arlos Saloti, Prefeito da Sagrada 
:Congregação dos Ritos, · Pedro l<'u· 
masoni Biondi, Prefeito da Sagrada 
.Congregação da Propaganda da Fé 

· e h'rederico Tedeschini, Arcipresl e 
da· Basilica Vaticana. 
·, Va.rios membros do_ Corpo Diplo
:matico acreditado junto à Cidade do 
:Vaticano, estiveram, tambem, pre
sentes aos funerais. 

(Conclusão ela t.• pagina) · 

)]Ode cleixar-~e Ieva,,r mais facilmente do 
que se a modicidade de suas condiçõ~s 
de existencia só deixasse a reu alcance 
diversões menos empolgantes. 

E, não obstante. a Igreja não conde~ 
na a riqueza, mas apenas o desregra

rner.to a que se pode entregar o homem 
rico. E isto de tal modo que em toda 
a Historia da Igreja ha admiraveis fi
guras de Santos. que souberam consCJ'• 
var-se incolumes no melo da maior 
opulencia,, fazendo de ~eu dinheir<Y e de 
sua situação social um meio para· espa
l11ar ~m torno de si esmolas e lnn.:; 
exemplos, pregando por sua vida o mais 
exemplar desi)reendimento de tudo 
quanto é ilícito. 

A Igreja entende que as muitas ri
queza.s constituem em ~! um perigo. Mas 
um uengo que. cvm a graç.a de Deus, 
e a lil'i'e correspondencia da vontade hu

mana, pode ser vencido pelo homem. 
E Dfus certamente assiste com graças 
especial:, os ricos que sua Providencia 
encarrega de \'iver na opulencia para 
edificação ela soc;edade e allvio da mi
seria dos pobres. 

'Tudo isto lembra uma prece da Es· 
critura, em que se pede a Deus -uma me
diania úe condições que. igualmente li
vre do~ perigos da miser.a e da opulen• 
eia, mal~ concorra para adextr-ar a al
ma 110 -serviço de Deus. 

Ma.s - e ai vem o essençlal ·_ iem
bremo-nos sempre de que pela doutri
na catolica o muito. o pouco ou o ne
nhum clint1elro são apenas circunstan
cias mals. ou menos favoraveis à sal· 
vação. passivei em todos os estad'Js e 
situações de vida, porque não é nem a 
poo:·eza nem a riqueza que faz o ho
mem virtuoso- A virtude no verdadei
ro ca tolico vem ria graça de Deus,' cor
respondida pelo livre arbítrio húmano. 

FESTA DE GRiSTD RH EM 
PINDAMONHANGABA 

Em ohedientia ao que foi <letcr
minarlo pelo l_,;xmo. Hevmo. JJ1011s. 
Viga rio Capilular de 'lanhalé, Jlon
senhor. ,João .Jo;;é <le Azevedo está 
sendo realizada em l'111<la111011hanga
ha. a festa rle Cri,lo Hr>i para incen
tivar o entusia,;iuo pela A~1io Calo: 
lica, a g-ranrle ohra de Pio XL 

A fe,ta. consta de tr<>s partes: 
aulas de A. C.; semmrn <la tlissl e 
a solenidade de Cri~to· Hei. 

A primeira aula foi datla no dia• 
2 de Outubro por l\[ous. Joiio Jo~é 
de Àzev~do, yue di,1·01·1·eu sobre «ü 
Apostoladoi. A primeira parle da 
festa encerrat·-se--~ nu dia 23 de Ou· 
tubro. com a setima aula. 

A scman:Í rln Missa cnuslará rle 
dez alocu,;Õe;, duas pol' dia, sohre a 
Santa Missa, que. (•01110 todos sabem 
ó ato central do culto calolico.· 

A lerPeira e ultima parlt!, u sole
ni<lade de C1•isto H.e.i, será no dia 1 
de Nohrnbro, cnnst ará de nma niis
sa Célêbrada pelo ~~x,110. l\loÚs'. Vl~ 
gario Ca1lit-11iar e ,\p_ uma solene Ho
ra Santa pe<lo S. Par! re, o P1111a, pre
gada pelo H.•v1no. l_'P. Ueraldo Gni
ma•·àt•s . .b'in~l1rnndo esln beJa e pie
dosa ·rest1Yi1ladc. que t1rnlo :coutri
huirá par:J o l'!nl'cein11)nto ,.da. Ac;f10 
Calolica na rlirwP-~e de. Tauba lé, hn
vcr~ à noite ll!na assembleia gemi 
da A~fto Catoliea e da~ A~socia.;;õcs 
.Auxilia l'es. 

Instituto d~ Serviço S~cial 

Alt1dindo à proxrl)'la ~onferênc!a anglo-russo-america
na, mi, Jornal sovié'tlco se manifestqu 

0

i11dignado por· ha
ve_rem alguns órgâqs da imprenàa aliada publicado -que 
o problema dos l:mites russos e da organização dos Bal
cans seriam ventilados durante· aquele conclave pO'litico. 
Os lim,ites dos' Estacios Unidos, bem como ia ·situação d~ 

.Califórnia, não serão discuti_dos nessa conferência: por: 
que, en'tão, discutir os ,da Rússia ou tratar dos Balcans,, 
indagou o jornal sov,ético, 

* * -* 
Precisaríamos realmen-te ter chegado a estes Cilas de 

escandaloso cinismo e, comple~a ccnfusiio, para· que _um. 
argumento tal, fosse atcgado em lptra de forma. o·a limi; 
tes americanos· não decorrem_ desta guerra, ne_m podem 
ser alterados por qualquer operação mili~ar em curso no 
momento at4al, A Rússia, pelo contrário, pode dilatar 
mais o"u menos os seus lim'tes,· êonforme o maio~ ou· trie~ 
n,o: progresso de suas forças.,,QuaÍ1to q·uererá ela_ reivir,, 
clicar para si, -alem da linha russo-polonesa de· antes rla 
guerra? O problema interessa, e interessa profundamente,'
ti.nto' mais qtmnto a questão da independência .polonesa, , . . 

de vital _importancia para todos os corações_ católicos, está. 
em jôgo neste assunto; E a !J RSS não_ pode esquivar:se a 

· tratar do assunto. 

Plinio Corrêa • • de Oliveira 
atitudes erradas" em 1u1:fares onde, explicitamente expos· 
tos, Jamais lograriam acolhida. 

* * *· 
· Ora, o "arcebispo" de York, tanto quanto o "ar~e

·bispo" de Londres, ou o deão de Canterbury, se dedicam• 
a este -proseliti_smo. Procurai,, uma aproximação entre' 
<!S igrejas cismática, e'· p_rotestante anglicana .o "arce, 
bispo" de York acab,1. ·de declarar que as duas igrejas 
'·vivem .nas mais perfeita camaradagem". Camaradagem! 
Diverg·em em· doutrin-as, divergem em estrutura, divergem 
'em tudo, mas são_ boas "camaradas". Camaradas, .como -
gente que não ê séria, nada leva sério, nem mesmo seus 
pró~rlôs princípios,_ e que, por sôbre o escombro de todas· 
as· coisas sêrla_s,<ostende o · véu pudico de uma fãcil 
."camaradagem". 

O qÍfe ·entretanto releva notar, é que por sua vez a 
i;ir~Ta çiániát:ca estabelecida na Rússia v:ve na ma'ior 

_ •·camaradagem" .com os soviets. E, como duas ''cama,·a
,( da;;º ·de UIJ!a ·terceira ~evem ser "camaradas"· en:re si~ 
. ·:a Igreja .,à"nglicanà é "can1arada" dos soviets. 

E isto se chama _Cristianismo! E seria com um '.'.Ci"is
ti~nlsmo'; d~ tal maneira adulterado, e de.sfiourado a . 
porito 'de ser uma ·blasfêmia viva,.que se quereria que nós, 
c~tóllc'~s, apostólicos, romanos,_ ho.Uvessemos de entrar. 

, E quanto aos Salcans, compara.tas polit;camente il 
Caljfórn!a · é · absurdo -manit'esto. A Califórnia pertence· .. · 
pacificamente aos Estados -Unii:los: Os Balcans consti-

em ,conta~<!- para a "construção_ da cidade futura"! . 
Um ·absurdo destes, uma tão, vio:enta co_llsão com 

a lógica, s6 poderia ser preparada nas oficinas de êrro c:o 
tuem uma série de monarquias independentes, Os' Bal
cans para -a Rússia como a CaÍifórn'a para os Estados
Unidos é fórmula que significa: os Balcans são uma 
co!ónia russa, 

·* * 
, Com Isto, e com muito mais ·do ftUe isto, po;Je co~s:>• 
t<1r-se sem dúvida O "arcebispo" protestante de York,•.qt;;e 
acaba de regressar de Moscou, 

Entra pelos olhos que se prepara uma imensa ofen
siva de confusionismo religioso, sob a' capa de "intu-- · 
confess·:_onijlismo", para depois da guerra, 

O "interconfesslopallsmo" é· um est;ado_ d! espírito, 
um-" morbus" do sentimento, uma estrategia, uma dou:_ri-
na que consiste em fazer abstração tão completa··.quanto 
posslvel, dos limites que separa,r; as vãr:as re"!igiôes, 
afim de lançar a todas em uma obra comum de ·reco;,s, 
trução e reerguimento social, -em que t_odas teriam_ iguais 
direitos, Iguais tarefas. igual posição. Em outros termcs, 
"

0

todas as relig:ões são boas", ''todas as religiões são ver
dadeiras", e outros chavões deste estilo, que a boéa 'de 

Mini:itêr:o da Propaganda nazis:a, ou nas i'etor:a.s CIO 

"- :grande laborat6rio de erros do Kremlin. Só de umas des
t..s ·fontes poderia vir toxina tão funesta aos ideais 

'" \ ,· . . 
cristãos. 

· O cinismo ê bem a nota distintiva da heresia parda,. 
como .da heres:a vermelha. 

* • 
E ·é . preclsa_mente por isto, que tem oportunidade, 

éabime,ito,· profane! .. razão .de ser, um~ "charge" espiri· 
tuosa publicada na "Fõlha_ da Noite" · na semana. p,p,, 
pefo conhecldp · d'esenhista "Bel_mon~e"·. Tratú;e de dois 
pequenos quadro\ juxtapostos. O primeiro, encimado com 
os di:i:eres 1939, apresenta os ditadores sovié!ico e nazls:a 
tr_ocando corte::ias. C_ada qual .oferece ao. outro uma pe-' ' . . ·,, .. 
quena f!or, As ocultas, cada um tem na mão um punhal 
par_a vibr_ar no outro. No quadrinho seg}Jlnte, onde se 
lêm os dlzer~s •:em 1943", a cena é diversa. Ambos os 
ditadores 1-utam com-o_s punhais à vista, E, com .. à outra 
mão,' têm âmbos ocuhos uma_ ;florzinha, qüe reciproca-

um católico ,conciencioso não .. ousaria jamais repetir, to,· - , m'ente se··_oferecerão na prim'eira· ocasiãp., 
niam cor.po nesta estrategia, 11est~ tendência, nestes fre· Pàssarnos da· fase da florzinha para a do p·unhal, E· 
11esis sentimentais, e er,tram encarnados em. opiniões, e talvez voltemos ainda, da· do punhal, para a da· florzinha! 

CATOL 1 cos 
Comprem exclusivam~nte · suas jóias e seus presentes na coµhecida 
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(Esquina da Rua Anchieta} • - fiROPRIAS O ;x>os•' :r~lo~!tª « E.~, E Ç JR .!.• 
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Formação é · o que. mais neces~tan1 as:: :congregfl~õ~·:Marianas 
Na visita realizada pelo Revmo Pe. 

Ag-0stlnl10 Mendicute, s. J ., . às Ci:>n- · 
gregações Mar;anas d.a 'Paroquia de 
Santa Cecilia, o Congregado sr. José 
f'ilinto da Silva, presidente da ·congre
gação Mariarui. de Nossa· Senhora de 
Nazaré. dos con;ircgadJs casadoi;, di
rigiu-lhe a segmnte ss.udação: 

Senhora. Cb:rc(SÓLIDAR, ' FORMAR. 
Rcvmo. Pc. Mendicutc: 

• "·_Dlflcil seria, em anos· de esfÍldo med!
tad.:l. encontrar-se formula mais con-
cisa, verdadeira, cotilpleta - e necessa

rin.. 

Realizou-se, dia 14 do <,ol'renté. "Reunidas .as Congregações de S.an-

Foi essa a missão do Pe. Cursino: cla
rfuar, daqui, cfo pÍanalto de Anchieta, 
para todc~ os rincões da terra' bras,lei
ra, o apelo -aos moços -catolicos, ·zurzi.J.1, 
do-os em seu marasmo, para·· que se le
vantassem como um só homem, como 
um ·só_ hÓmem se. congregassem, filas' 
c21-radas, "ut · cast-rorum acies _. ord,ina
ta ", aos pés d!\ Maria. Santíssima. · 

. Nela. s~ compendia, nela se acha o 
rcmedio para todas as fa.lha.s e dcf!cien
;;ias das C()ngregações e dos congrega
dos no Brnsil. maü tuua 1·r1rn i,io do Conselho· 'frc- ta Cecília. para sua primeira homenas 

nico rlo Instituto do S,!rvi~o Social, i;em ao novo diretor da Federação, a 
sob a pn,sirlettl·ia do l!evmo. Cô111c:- amizaac. a ,gratidão e a Justiça impõem 

l 'l l I que as primícias de nossa sa uàação go Antonio ,Plll<' i, ac 1ar: o. _ 
sejam para o, vale11te. ceifado com a.s 

Pura o prnximo 11110 social e~lc iw:mas na mão: ·Pe. Irineu cm·slno de 
Conselho passou ;i ser con,liluido Moura! 1 

pelos membrns sc;;·uiulcs; D1•. Pli- Just.o é que nossas 1agrlmas, · neste 
nio Corrêa de Oliveira; Dr. José momento, cantem um hino de ex:1lta
Bencrlito Pacheco Salles; Dr. Lms ção a; quem. qual um clarim na ,madru· 
Tolosa de OJh,cirn e Costa .FUho; gada brumosa, despertou, com toque 
Dr. André Frnnco i\lontoro e Sr. · altlsslmo, ·a Juventude _catolica do Bra· 
J I C si!, adormentada aos embalos letais do 

osé Fe~·uanclo 'e amargo. laicismo liberal e maçonico: 
A nova ,liretoria ficou ,assim Aqueles que, ha quatro lustros atrás, 

cbnstiluida: Dr. ,José Azrn.t, dos se encontravam ncs umbrais da_ moei-, 
Santos, Presidente; Sr. l•'raucísco da6e, podem, pelo contraste. bem ava-
de Paula Ferreira, Secretado; Sr. !lar as razões de justiça que ditam es-
Hugo Malheiros, Tesoureiro; e Sr •. · tlls '-palavras. 
. Tosé Carlos Castilho de Andrade, Então, a situação real era esta: a 
Bibliot-ccnl'io. ·formula - "religião é couaa de fracos 

e ·mulheres:• - firm:i,ra-se -dogma in
discuÚdo e fielmente obscrvad'J ... 

Foi essa a missão do );"e. Cursi!1c ! 
, E ele bem a - cumpriu·! 

E conquistou seu Íugar na Hist:i1·ia 
do · Catolicismo no ·Bra.;it. 

Será preciso demon.stfa-lo, quando 
cada. congregado é ·uma. prova viva da 
ação extraordinaria de .1105-50 grande 
mestre? E -quando ha, 110 Bra-sil, ~ais 
de 130.000 provas iguais? 

A missão do l;'e. Cursino ele . bem a 
cumpriu! 

Deus nunca exige de' seus se"rvidores 
que façam. todas as cousas. As - tarefas 
do Senhor da vinha - jamais são exe
cuta_das por · um só vindimador. Deus 
não pede que vençamos, porem, sim, 
que luteníos, disse Mons. Freppel. 

Em uma d,as ultimas reun:ões da Fe
deração a que presidiu, afümou _.o- Pe . 
Cursino que, instituindo os retiros men·
sais de Congregados na Vila D., José, 

poctena canta.r, como ·simeão, o "Nunc 

Quem ol(lar som-ente para o que já 
foi feito poderá talvez. taxar-me de pcs
slmista; não assim, aquele que _ fixar os· 
qlhos no presente e volve-los p;ira o 
futuro, com seus problemas e seus pe

rigos. 
.Porque . o ·Brasil,~. como todo o mundo, 

está cm 'pergio. 
Perigo social e p:ilitico, perigo moral 

e reli~ioso. 
Aí está, mais fercz, pelo sangue, pro-. 

vado o urso_moscovita! Aí está, a hidra na• 
zista moribunda, cuja. camiça empestará 
licença, a rebeldia, o desespero! Ai 

estão os chacais de todas a.s , gtienas: a 
liconça, a rebeldia, o d~epero ! Ai es• 
lã, e princípalmente, o joio qtie o ho
mem máu semeou no trigal do Pai de 
familia! 

~ONSAGRAGÃO ao CLERO P.AUUSTA AO 
CORACÃO IMACUlADO UE MARIA 

Ha 20 anos . um rapaz · não tinlla se
quer o direito de ser puto. Um Jovem 
casto, naqueles tempos\ que força têm 
os preconceitos!), aterrorizava os pro
. prio.s pais, afll$tava o.s amigos, era apon, 

- tado comp anormal, atoleimado ou,, 
quando muito. estravagante. 

confessar-se casto, em sociedade, se
ria. provocar um cataclismo mais ter
rível. do que proclamar-se libertino em 
pleno Capitulo de Monges trapistas ... 

clim1tt_i.5". Parece que ele sentia já com
pletada a sua tarefa. 

Não queremos escrutar os ·deslgnlos 
da Providencia... talvez, ·párem, · Deus 
Igualmente Já tl·:esrn · achadff "boas as 
contas do seu servvo ". : . , 
A misôão , d9 Pe. Cursino, ele bem a 

cumpriu! Mas, a 'tjt.refa das Cor,grc
gações Marianas. não está completa., 

· muito, muito resta ainda a fazer, 
Reunidos , os moços catolicos de Sito 

Paulo .J. e do_ Brasil, porque nào? -
pelo herculeo espo_t·ço do Pe. Curslno 

E nós, é doido confessa-lo, mas, é 
forçoso dize-lo, _ não estamos prepa1·ados 

para enfrentai· tantos inimigos! 
Não quero e não dévo alongar-me, 

nem se Jaz mi.5ter, para demonstrar 
esse . fato. Os proprlos Congreg~dos 
são os primeiros a reconhecer suas fa
lhas e a sus1>irar por 'Cq1·rigHa;; os pri
mdi·os a sentir os vacuos de su.1 forma
ção e a desejar ardentemente preen
che-los. 

. Realiza-se hoje à noite, na Igreja 
~e Santa Efigenia, cerimonia de 
significativa importancia nã vida da 
;Arquidiocese. 
. Como tooos os meses acontc'ce na 

noite .de 17 para 18, a Adoraç:ão No
turna ao Santíssimo Sacramento es
tará. hoje a cargo do piedoso clero 
iie São Paulo. 

-. En·t_retanto, a adoràr;:ão promovida 
pelo clero arquidiocesano, será nes
~e mês sobremodo, solene. 

Os nossos padres serão consagra
c.os ào Imaculado Coração de Ma
;rÍa, ·pelo Exmo. Revmo. Monsenhor 
José Maria Monteiro, Vigario Ca-
pitular. . 

Depois da consagração ofitiial, o 
Exmo. Revmo. Monse_nhor Vigario 

""·Càpitula1• fará uma alocução rela
,ftiva à solenidade, rcsaltatdo o que 

representa na vida e no apostc.,'a<lo 
s.acerdotal, a proteção do Co •li ~ão 
:(maculado de lllaria. 

Ha um ano, precisamente, em Ou
tubro de 1942, S. S. o Papa Pio Xll 
cion_sagrava todo o mundo no Co
ráç:ão· Puríssimo da Virgem l\!ãe 
. Conforme desejo expresso de S. 
Santida,de1 por todo o universo con
sagraçõ= particulares vem sendo 
feita~. 

Por esfe mo! ivo, a sole;,;o da<le des
ta noite, que contará com a_ presen
ça do Superior dos padres do Co
ra~iío rle ;\[aria, alem de sP.r um ato 
de consagl'a~ão do clero à Hainha 
dos Sacerdotes, represe1:ta1·á. por 
outro lado um testemunho de obe
clieneia filial às rletermina~ões e 
conselhos do Sumo Romano Pontí
fice. 

A CONSAGRAÇÃO·E O SEGREDO 
DE FATIMA 

O LEGfO~AIUO puhlicou 1·ee<'n
temente urna serie de !}iagnificos ar
tigos ,sobre a rcvela1:ão dos llliste
rios de 1"atima. 

Entre os segredos re1·clados por 
Nossa Senhorn à vidente de F"at1-
ma fitn :·a nm altame11te consolador, 
A Sa~tissima Virgem pwmeteu a -
salvaçiio de muitos pecmdores - e a· 
paz para todo o. universo, se se es
palhasse a devo~ão ao seu Cora~âo 
Imaculado. 

l\Iuito significatil·a é, pois, nas 
ri rcunstancias atuais, a Consagra
~ifo do clero arquidiocesano, que se-, 
rá realisada hoje, na Catedral Pro
visoria, aos pés d·o San tissimo · Sa
crament::.. 

De fato, ei-a necessario possujf espí
rito ·po1· dema:s fo1te para se conservar 
i;uro e não se deixar. dominar por al • 
gum complexo irracional de lnferiori• 
dade, n-:i ambiente de superficial -.catoli
ci~mo e profundo laxismo religioso .que 
envolvia a 59ciedadê brasileira. 

Naquelas -eras, quem percorresse nos
sas Igrejas, com dificuldade, descobri· 
ria, pe1os ca:ito.s, llumilhados. envergo
nhados quasi um ou dois moços. . . sem 

batina. ,1 

E à Mesa da Cofunhão? ! _Oh! A 
1 

Mesa Sagrada era um píncaro a que 
poucos ousados alpimstas se arriscavam! 

No entanto, a mocidade ca tolica lá 
estava, oculta, força latente, à espera de 
alguem que. num brado tona;nte, a 
chamasse às _ meiras. 

!ião cabe, aqui, sequer uma re$enha 
• os ~contecimentos que puzoram de pé 
o.s i·apazes ca tollcos de São Paulo e do 
1:lra.sil. 

Os · 1ouros do Pe. durslno, não o igno
ro, devem, em sã justiçá', ser . partilha• 
dos com outros. .-Isso não o desmerece 
nem_ dimlnue o seµ merlto. Porque co-. 
locado qual generall.5slmo à. frente do 
exercito mariano .- um exercito, é bem 

1vei·dade, a mobilizar ainda - ele o 
convocou; ele o reuniu, e, pelo calor de 
seu exemplo, ·de seu entusl?..smo, vimos 
brotarem, · por todo este imenso . chão 
ie · V~ra Cruz, os e,squadrões· de Nossa 

• - hernico_ . esforço · que_ lhe · arrancou a 
vida . do corpo aos cincoenta anos -

herda. seu· sucesso,· "tarefa não menos 
e,iclopica de- levar avante a obra i11i
ciada. 

Mobiliza.dá a tropa, é . precil;o, agora, 
ade:,,.1:ra-la parii, a peleja, instrui-la na 
tatlca dos combates, dar-lhe i_mnas· bem 
temperadas para a luta - em_. uma pa.
lavra, é nec=.irio "form~1·'" os Con-
gregados. · 

-O trabalho é gr~lldiÓso. a lida será. 
insana. Mas, Deus tem - prediléção por 
esta terra de Nessa Senhbi·a Aparecida.. 

Já a Providencia nos enviou essa da
diva do Seu carinho pelos Congregado~ ·-

do Brn~il. . que se chama Pe. Walter Ma
riaux, o qual com sua elevada expel'Íell
cia apontou os setores fra_cos de nossa 
organização, e Ela agora noo presen
teia com o espir1to · apostolico:" a razão 
1uc1da. a visão ampla, o tliio pratico, a 
ener_gia realiza,dora de . mais um dls~ 
cipulo do Capitão de Loyola: Pe. Agos· 
tinho Mendlcute! · 

Vossa . Revma.. ao tomar posse· rio 
cargo de diretor· da F. C. M, de São 
P.a.ulo, traçou a dil'etriz.,do esforço ma
riano, em duas· palav{·as, que develt\ · 

ser irulculpldiú; là entrada· de todo soda
fléló. con10 um- lema; um programa, tlllla. 

· dec;Lsái.; · 

Revmo. Pe. ~endlcute: não se pode 
calcular com que emoção toram bebi
das pelos 'Congregados, as palavras de 
V. Revma. ao anunciar, 'na reunião 
de domingo · ultimo, os primeiros passos 
para a concretização daquiló que, peço 
licença bara chama.r, o· prngrama_ da 

F'ederação: Consolidar e formar. 
Revmo. f'.e. Mendlcute: 

· Ao. saudar a V. Revma., diretor da 
F. ç. M. de São ·Paulo, poderia eu des
fiar o R<isario de motivos que justifi
cam esta homenagem· e o jubilo dw 

Marianos. 
A começar peto vosso carater sacer

c\otal, pelo vosso amado e- gloriooo titu
lo de Jesu1ta e pela vossa mesma im•es
tidura como l·epresentante da autorida
de eclesia.stica. São tantos e tais oo 
vossos predicados que eu ficaria arri.s
r.ado a aão · mais me poder calar. 

Por isso quero frizar somente esta es
perança ou melhor confiança.. . . não, 
nã. acertei·-· ai.J.1dà·, esta. certeza de que 

~ob a guia segura de Ir. Revma. ·as Con
,;regações Marianas se ade:<t1:arão para 
• combate a que são chama-das pela st,a 
\'Ocação de filhos da Companhia de 

Jesus. 
Te1mlnando quero garantir a. V.· 

<cwvma. que os Congregados Marianos 
de Santa· Cecl:lla se considerarão feli
iies, qual todos _ os Congregados de Sã,o 
Paulo, quando· V. Revma. lhes der a 

homa de um· lugar na batalb.a de sal
var Q ~ra~U, pqr ~a.rl!l,1 !;!ar!!, J~us~" 

SOBRE OS - ESTUDOS BIBLICOS 
Sua. Santidade _ o Papa Pio XII aca: 

ba de publicar uma nova, enciclica sobre 
os estudos bíblicos, aoi; quai.5 grande 
apoio vem dando em seu pontificado. _ · 
_ O resumo teíegrafico · transmitido à 
imprensa é o. seguinte: 

LONDRES, 11 (R.) - Acaba. de ser 
publica.da no orgão oficial do vaticano, 
''Osservatore Romano", uriia nova· en
cíclica de Pio XII, sobre o.s esttidos bl· 
blicos, mas na qual o P~ntlf!ce· .- mais 
uma vez - se refere à guerra. 

A radio ·da Cidade do Vaticano .• tran.s
mitiu e aqui !oi captado, longo :resumo 

. da encíclica Papal. 
·A mensagem do Pontífice catolico é 

datada de 30 de setembro ultlmo, mui
.to embora .. ll1:ime11te agora tenlla _ sido 
dll.cla. à. pÚbllcidade. 

-Começa a encíclica. - e de _ acordo 
cem' a pra:;e, passarão êssas para Hás 
-a denomina-la · - com a. expressão 

"'Divino Afflante Spiritu": · 
Na primeira parte da sua. encaica 

Pio XII passa e111 revista tudo quanto 
tem sido · feito nos ultimos 50 anos, 110 
tJcante aos estudos . blblicoo !)4;lla·· Igre
ja, para. o progresso do conhecimento e 
explicação do "Livro · maximo do cris
t-ianlsmo ". 

Na. segundà pa~ · S. _S. volta sita 
atenção paxa o presente· estado dl'ls es
tudos evangelicos e prnp:irciona a:,s fieis, 

·notadamente aos ·pastores de almàs. 
Instruções especialíssimas quanto à ma
neira de utilizar os result?,dOS' desses 
estudos e quanto ao modo -de amplia
los em beneficio da Igreja e da comu
nidade cristã. · 

A seguir Pio XII .se refere aos seguin
tes pontos, digi1os de exame acurado-: 

Idiàfu.a.s e bxtos orig:n"ais- - •• Hoje 
o e.st udo da.s lin;;uas _antigas está tão 
difundido e ha tant~ _ meios à nossa 
distnsição para aprende-las, que os 
modernos. interpretes .da BlbJ:a ·n~o' po
d~m se deséulpar pela falta de canhe
c:n,ento das linguagens · blbllÍ\as _ prin
cipais, Contudo, Isto n~o significa que 
devamos menosprezar o trabalho da 
"vulgata", nem que qualquer estudo 
11ovo, possa, 'afetar a tradução da_ Blblia 
nos Idiomas módenws. - .-

Interpretação - "Dispondo·· do pro• 
fundo -conhecimento das 1!11guage1_1s e 
rle senso de esplrilo critico, pcdém os 
conhecedores · dedic.a.r-se mais profícua· 
mente à tarefa espeéial de expor, o sen-

- tido rea-1 e o verda.deiro pensame1:1to dcs 
"Autores sagrados". ' · · · · · 

Vantagens _da interpretação _da Bibl'a 
presentemente: "Lugar cónspicuo 
deve ser dado ao conhecimento da ma
neli·a de pensar e expr-imir.-se dcs . po

' vos antigos, em eonsequencla. do que 
podemoo agora. ·determinar melhor · o 

"sentido dos escritores blblicos e resol
ver multas dificuldades que. p!'ovenien
tes da leiturn. sm_Jérficial do.s textos _ sa- _ 
grados, chegaram a se transformar em 
provas segundo .os lnterpxetes, conti·a a 
veracidade da Bíblia. · · 
· · Questões de -natw·ezi . m11l,s dlficil: 

· "Com os novos eatud<Js muitPs dlfkul
dades que nos PJ.recia!l1 iJisç,1uveil; de~
de. a mais remota antlguida.de, tení em 

questões_ :Íi11d·a existem, porem_ se~l SO• 
positiva, às duvidas ·que ainda restam. 
Todos os fieis catolicos devem respeitar 
tais. esforços, mas_ os corajosos estudaú
tes da ·b1bUa, mesmo quando propuze
rem .. r,ova.s interpretações de,,em . velar. 
em extremo 110 scntid"o de qué as mes
mas não contrariem . os . pl'lnc:pios ca
tolieos. Nenhum prógresso, em _ qual· 
quer Interpretação poderá ser _ posslyel, 
sem a_& condi~ões essenciais da. harmo
nia de espil'Íto, acompanhando tod.o o 
estudo dcs lnterpretado1·es. 

. Instrução., dos, fieis: - _ "A • g!_ande 
copia dos novos e recentes. conhecimen- . 
tos d.1. Bíblia benefic:arão os fi$-is ,em 
comum. Portanto, os Sacerdotes devem 

providenciar no sentido cie que -o. gran
de tesouro do conhecimento da biblia 
seja proporcionado a· todos,' quer 'por 
m€io do en.slno rellgioso, _ quer fl,_través 
da Imprensa, especialmente por inter-
medio de jornai6 ". . -

Concluindo , sua encicllca - diz a." ra· 
dio do_ Vaticano - "Os pensamentos 
do Papa não poderiam deixar neste 
momento de se dil'igir para a tcrrivcl 
guel'ra que aflige o .mundo .. - E assim 
s. · s. frizou ma:s uma vez que "o_ uni• 
co· remedlo contra os· males da - guerra 

. é a volta a Cristo, de acordo com. as 
proprias revelações ele Cristo. nr..'l - sa-

- gradas escrituras". . 
Antes de cncerràr sua irrndlação, o 

locutor vaticanense chamou a a.tenção 
para a enciclica. _ reéomendando-a a 
t~ctos os fieis· com as seguintes palavrrus: 

. "Essa nova encicllca de s. s .. 'certa.
mente produzirá· profunda· ln1pre.ssão no· 
mundo intelectua.l e ·r,ení. duradouro e 
utll efe;to na. importante esfera dás es
'tudas · bíblicos catolicos". 

' . 

A, C A D E M I A M A !ti] N A 
BENÇAO DOS ANEIS DOS NOVOS 

ATIRADORES DA TURJIIA 
DE 1943 

Reall~-se, ho.le, às 10 horas, ria sed€ 
da "Academia Màriana '\ à rua Ba\·ãc 
de Paranapiac.iba, 50, sob a J)residen• 

eia ele Mo11senho1· Dr. Alítonio d~ Ce.s• 
tro Mayer, a cerimonia dã. benção d:Jf 

a112is distintivos dos novos atii-aâores 
Mariar,oo, que mlclam o_ peÍ'iocto : de 
insLrução militar, bem como· a ·despedi· 
r;a. dos congregados reservistas que _ter
,,.,;r.;:ua,m este. ánci"° o "púiádo ciô 1'lro. 
. ,.::-tão convidados . todos os re,s.ervis

t,1.~ . deste ano, os "novos caúdidãtôs e 
tucios os· que passaram ·pela "·Academia 

Mariana••.\ . . 
IIIATRICULAS EM TIRO DE GUER_RA 

Foi. dirigida uma circular a todos os 
dil'étores - de Congregações Marianas, 
avisando que as matrlcu:las nos Tiros de 
Guerra se prolongarão até" o dia 30 do 
corrente, 

A ·situação dos stm1naris1as 
· na Holanda _ 

os interpretadores .católicos deve)ll sen, · Os - círculos ·cat6"licos , ele _ Londres 
das. Muitas e trn ultlm.á analise, serias rev,eJà\lLa s:tria~r,\'l.,1,~&sp_etJ,~,~.!'.~Açis 

; ·•'·'M"'' '"·' ·-, ' - sé1:niiíárísfasê,na· H<ilánda;;onde' :'nã'.o -
soiiiei.ú~- se aÚóiiú' â:ún1vêi·6{ciade' éa

,, tOliêõ-.R'oillana, . mas ainda todas úS 
outl'as' Únivers!tlades; NãÔ obstari'fe, 
to~a~ 3:$ ·tentativas, pará qúebi-irn tar 
o an1hio' e a l)(Jl'~everança dos e~tll• . 
da11tes -de Teologia foram compieta·· 
1üe1lle baldadas. ' 

• Po.sfo em liberdade o embaixa
-dor do -Perú junto .a · santa• Sé 

Informações p1'0cedc11tes da fron
' teiia suiça, anunciam que · o · e'ú1hai-
0 xador do Perú jllnio' a Sa,ila Sé, 
· que havia sido feito prisioneiro pe
los naú:ilas quando da Suíça se <li
rigia a Roma, foi posto em liberda
do pelas autorida<le:r nazistas depois 
de violeÍ1to protesto feito pelo Vatj
e:tno ao :\í:u·ec·hal Alberto Kesf\<ir
ling, Comandante das l<'or,;as Nazis0 

tas na ltalia. · _ 
lução complctame,1te satlsfatoria, · ,mas 
os ilnterpretadores catoci!os devem ~e11-
tlr-~e impeildos a fa.ZP.r o maxinfo pas
slvel para encontrarem uma· solução 

"É verdade ·que não se realizam 
mais preleções,_ lilforlimm · os '"~ludi• 
dos cfrculos, mas -existeu1 · ínuitos 
outros processos que estilo se1ido ati· 
vamente utilizados para não se. lll·. 
terromper o contato entre a Igreja 
e aqueles que em tempos· normais se 
dedicar,am à çaireira eclesiástica. 
Milhares de estnclantes católicos têm 

. naturalmente sido levados_ para a 
J\lemanha, llll\S . ainda restaJn nume
rosos estuâantes que não. ·descuraú1 
cte sua carre-ira", emíioia recorfam a 
métodos furtivos e 'c!andesiin'cis: -

Os Revmos. Padres Salvatorianos festejam 
n 25: aniversario ~a morte de seu f u·n~ador 

Transcorreu 110 dia S de Set~mbro 
proxinw passado, o '.!5.o aniversai·io 
do falecimento do Revmo. Pe. I<'ran
cisco Maria da Crnz Jorda1~, funda
dor da Congregação dos Padres Sal
vatôrianos. 

N'o iütuito de celehrar solenemen
te esta efemeride, os· Revmcís_. Pa
dres ' Sah·at.orianos, a quem dcsrle 
1934 se acha confiada a paioqÚia de 
l\"ossa Senhora Aparecida de lnclia
nopofü realizaram de 7 a · 10 <lo 
co1·1·ente as festiviqades com invu!-, 
gar brilho. 

O tríduo preparatorio com os dias 
para as Crianças, Apostolado da ü~ 
t·ação, Congregados l\'1al'i!!nos e .Fi
lhas de nlaria, foi grandemente· 
concorrido; sendo consideravel ·o nu
mero' dos que participaram das c~
munhões gerais e 'tomaram parte 
nas rezas solenes, dan·do assim p1·0-
va da grande · estima e ·venerafão 
que têm pelo Servo de De.ns que 
fondou as falanges salvatorianas 
qt1e já de muito tempo Yem se de
dicando ao beín espiritual do povo 
de lndianopolis, - · 

Domingo, rlia 10, o _ entusiasmo 
chegou ao auge. A 's 10 horns hou
ve missa solene, estando a parte do 
coro a -cargo da · «Schola Cantorum:io 
no· SéiniMl'.io Salvatoriano. A 's 1-4 e 
:io deu-se inicio, conforme ·constava 
do progrania ao festi~•al .para ~s 
crea11ças .. levado ao palco pelas .. cru. 
zadinhas e almias' --- d_o Oolegio de 
Nossa Se1Íhora Aparecida. A ele es
tiveram presentes o Sr. l\ligueJ He
lou e diversos outros convidados. 

O programa variado e interessàn
te agradou sobremnni>ira à·- petizada 
que ficou assim conliecendo nm pou

. co da vida e santidade do grande 
Set·vo de -Deus. 

A 's 19 horas · iniciou-se a reza 
do t~l'!:O µa, ma ti;j?,, a pó~ Q qu!!J Q 

Exmo. l\Ions. José Maria Monteiro, 
dd., Vigario Capitular da Arquidio• 
ce_se oficiou Um solene «Te Deun1» 
f! a benção do Santíssimo. O artar 
era um mar de luzes que a "tódos 
encantava.. · 

O povo; que enchia literalmente 
as naves <la Igreja. de Nossa Senho
i'a · Apúeeida, .termiúada à. solénida• 
de, dirigiu~se ao · _Salão · Pa,rogu_ial, . 
onde, pouco depois, se realizou· e. ,,._ 
sessão solene, que'. veio, -coroar esta 
hel11 data. Aberta a sessãp pelo 
~cvmo. Pe. Superior do Setninal'io 
/{alvatoriano, seguiram-se, além de 
uma comovente apoteose do· Servo 
de · Deus, dois discursos sobre sua 
per~ànalitlarle e rfüersôs outros in
teressa1i"tes nmneros. · 

Grandê foi o numero de ~onvÍda
dos, que, com a. sua presença, ·abri
lhantou esta homenagem• ao Servo· 
de Deus. J<;nti'e eles cumpre sàlieu-· 
tar, além do Exmo. Hevmo. Moris. 
Viga.rio Capitul;u, o J.;xmo. Revmo. 
Mons. HiginC1. de Campos; àteildén• 
do a cuJos convites os Salvatcir·iam>ei 
se estabeleceram em 1921 na Al'.qui
diofese. de· São _-Paúlo, · o Ur. Raul 
Loureiro e Sra., os Comendadores 

Dr. _ Vicente Meiillo e Tolosa,·~ os 
ltevmos. Pcs. Provincial dos }'P. do 
Verho Oi vino, -- Vígari-0s das P,àro
quias vizinhas de lbirapuel'a, e Sta. 
'l'el'esa, .ílevmos. Pes. J•'ra'nris•eanos 
e o : ReV:nio. Pe. Agnelo lfossi. 

Rematando tií.o memorável data "O 
-E:~m().• l\1ons, Vigario Capitui"ar" ,e. 
x:iltou 11s g-lorias do Hevmo . . Padre 

· l?rancisco Ma1·ia -da Cruz na ·ope
rosidade dás seus. filhos espirituais 

; a. quem externou · os ·11grp.decimentos 
cla · Arquidioces~, ·_·formulando - co1·
diais ,·otôs -de· que muito- .em._ breve 
çr Servo _de -neus .. : seja., etevado .. ~s 
honras dos altares. 

.. 
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São 'Paulo, 17 de Outubro de 1943 

SENIIRE CUM ECCLESIA 
r -'franscrevemos da "Esti,eJa do Mar", 
êlo mês de setembro p. p., este artigo 
ào Rev,no. Pe, Cesar Dainese: 

'A expressão "sentire cum Ecclesia" 
..:. "sentir com a Igreja" - tornou-se 
hoje em dia, uma palavra de ordem 
facessantemente invocada e repetida 
em tódos os tons, ainda que nem sem
p're, talvez, com o devido acerto. 

Este fato prova porem que a cons
ciencia cristã sente uma necessidade 
~special de se voltar para a Igreja 
em busca de uma luz que não falha 
e· de um ponto de apoio que não vaci
lá, no meio -das incertezas e hesita
ções, em que se agitam os espíritos, 
por entre as sombras e a penumbra 
em que se <:lebatem as almas. 

-O mundo atual admite, pelo menos 
tacitamente, que precisa da Igreja -
da Igreja depositaria da verdade, da 
Igreja educadora dos povos, da Igre
ja mãe àa civilização, da Igreja con
:selheira segura e fiel, da Igreja guia 
prudente e esclarecida_ da Igreja juiz 
imparcial e integerrimo, da Igreja 
asilo inviolavel. da Igreja missiona
l·ia ào bem e da caridade. 

-Estes predicados e estas realidades 
têm, para nós catolicos, um sentido, 
uma· importancia e um alcance, cuja 
magnitude e de -cuja atualidade difi
cilmente poderemos avaliar como me
recem. 

-Por tudo isto é sumamente provi
êlencial a intenção que o Santo Pa
dre Pio -XII marcou para o mês de 
agosto, pedindo aos fieis do mundo 
inteiro e em modo todo particular 
aos associados do Apostolado da Ora
çãó que 1·ezem para que "COM IN
TIMA CONVlCÇAO SINTAMOS EM 
TOPAS AS COISAS COM A IGRE
JA, MANIFESTANDO ESTA NOS
SA PERFEITA AFINAÇAO COM 
ELA TANTO NAS NOSSAS PALA
:VRAS COMO NAS NOSSAS AÇôES". 

Fi,cemos atentamente o pensamen
. to dó Papa. 

Quer -o Sumo Pontífice que peça
mos a Deus três graças nesta inten
ção de Agosto: 

1.a - de sentir em tudo com a Igre-
ja. -

2,a - com urria convicção inabala
• Yel e profunda. 

-3.a - de manifestar esta nossa con
íqrmidade no nosso modo de falar e 
nossg, proceder. 

i. - SENTffiE CUI\I ECCLESlA 

Vejamos, antes de tudo, que coisa 
quer dizer exatamente "sentir com a 
Igreja". 

'Quer dizer conformar, amoldar, 
adatar exatissirnamente nossa manei-
1·a .de pensar, de julgar, de ver, de 
interpretar, de querer. à maneira de 
pensar de julgar de ver. de inter
pretar _ e de querer da Santa Igreja. 

Por suã vez a -expressão "Santa 
'Igreja" significa não um ou outro tiel, 
mesmo bom e bem intencionado, nem 
sequer este ou aquele sacerdote ou 
os fieis em geral, mas antes de tudo 
o'._Sumo Pontífice, os Bispos, a -tHierar
quia, o Sacerdocio, numa palavra, os 
que receberam de Deus a mlssão ofi
cial de ensinar, de guardar intata, de 

-propaga_r e _ defender a verdade co
municada por De•1s aos homens, exa
tamente - como Ele quer que os ho
mens a entendam e dentro dos ge
nuin9s principias e do genuino espiri
ta em que envolveu esta mesma ver
_pade. -

Nas suas celebres e sabias "Regras 
para sentir com a Igreja", Santo lna
cio de Loyola, traça as normas se
guintes pára· acertar perfeitamente 
com a ver<lade. o espírito e os prin
cipias da Santa Igreja. 

1.o) - Submissão pronta. sincera e 
filiaJ -às decisões da Igreja nas mate-
1·ias de fé e de ttlOl'al. (Regras 1, 9, 13). 

Dois pontos, salienta aqui Santo 
Inacio: -

a) .,- Explica primeiramente que 
-esta submissão consiste na renuncia a 
toda opinião particular e pessoal dian
te dos ensinamentos da Igreja, Esta 
submissão deve ser tão pronta que 
<levemos concordar antE'.cipadamente 
c.-om -a Igreja, quaisquer que sejam 
nossàs ideias e as razões em que se 
estribam.- De'1emos ter o espírito se'm
pre alerta e decidido a buscar razões 
para defender a Igreja e não para re
prova-la -ou critic;i-la. Tão firme de
ve ser nossa atitude de absoluta doci
lidade à. [greja. que devemos estar 
dispostos a acreditar que um objeto 
é preto sV assim o definir a !greJa, 
ainda que - pareça branco aos nossos 
olhos .(Regra 13) . Nossa submissão 
da palavra. isto é, deve ser umà\sub
àeve pois sér cega, no bom sentido 
missão firmada na tê inabalavel que 
devemos ter ria infalibilidade da Igre
ja e na assistencia que o ll:spirito 
Santo lhe concede, de forma que, se 
em 'alguma coisa nossa opinião d1:.cor
da daquilo que nos ensma a lgre1a, 
devemos imediatamente concluir sem 
a mínima sombra de hesitação. que 
nós é que estamos errados e não ela, 

h) - Expôe Santo lnacio as razões 
-que inculcam e fomentam em nós es
sa adesão total e firmíssima à Igre
ja: é que a [greja é "a esposa de Cris
to":.- nossa "Santa Mãe", a "Igreja 
}Jiet·arquica"; Deus não pode deixar 
àe assisti-la de um modo todo ei;pe
cial, para que en;,ine sempre a ver
dade e somente a verdade. 

2.ol - Vida sacramental (Regra 2). 
A recepção dos Sacramentos ~ Con
fissão e da Comunhão é sinal seguro 

- e evidente dos sentimentos cristãos 
perfeitamente conforme com o sentir 
da Igreja; é uma especie de termo
metro que marca o grau de fervor da 
nossa fé. 

É interessante notar que. com re
ferencia à _frequencia desta recep~.ão, 
Santo lnacio assinala um mínimo de 
uma vez _por ano. uma medida nor
mal àe urna vez por mês e muito me
lhor ainda, uma vez por semana. 

3.) ,_,;;, A assistencia aos oficios e 
p1·alicas piedosas da saitrada liturg'i11 
(3, 8) . .,.. Santo lnacio enumera aqui, 
com muifa minuciosidade. varios 
atos· _do culto: "ouvir Missa amiudo"; 
tomar parte nos "canto~ salmos e 
longas orações", assistir a todo o 
"oficio 'divino. às horas canonicas". 

O uso frequente da oração publica 
e oficial da - Santa Sé é eviden
temente muitíssimo conlorme ao seu 
espírito. Bi;sta lembrar o exemplo dos 
Santos e da propria Igreja. 

4.o) -Estima dos usos e institui
sões aus- fo.tein:am A :vida ~ kreja 

Pe. Cesar Dainese 
(Regra 4, 8). Tais são: os votos, o es
tado religioso, o culto dos Santos e 
das sagradas reliquias, as peregrina
ções, indulgencias, a abstinencia e o 
jejum, a penitencia exterior e não só 
a interior, as obras de superrogação. 
Claro está que todo bom catolico 
ama e venera estas coisas como uma 
herança preciosa da sua Mãe Igreja, 
como frutos do E:;pirito Santo na rrie$
ma Igreja. 

5.o) - Submissão e rnspeito não só 
interior mas lambem de palavra e de 
obra a - tudo: quanto emana da auto
ridade legitima. (Regra 10) Deve
mos colocar-nos_ sempre do lado da 
autoridade, respeitar suas ordens, 
sair a campo em defesa das suas dis~ 
posições. preceitos e instruções. O 
filho genuino da Santn Igreja não 
toma como norma -- e como medida da 
sua obéâiencia e da sua docilidade, 
a maior ou menor prudencia, o maior 
ou menor acerto de ordens dadas ou 
das decisões tomadas; ficacia não só 
debilitado o principio dê -autoridade 
senão que também semelhante atitu
de seria urna prova evidente de des
co1'Úiança, de desamor, de desestirna, 
numa palavra, de mau espírito. 

6.o) - Aprovai· os metodos de en
sino adotados e prestigiados pela 
Igreja (Regra 11), Não basta - apro
var o metodo positivo no estudo da 
teologia; devemos louvar tambem o 
metodo chamado escolastico, uma vez 
que a Igreja o aprova, o apoia e o 
emprega. Aquele se ententa da ex-

- posição da verdade; este procura de
fender e demonstrar esta mesma ver
dade com ar!,'Umentos tirados da ra
zão natural e com próvas cientificàs, 
Criticar, ridicularizar e desprestigiar 
Santo Tomás dê Aquino e a Escolas
tic:a, é evidentemente sinal de mau 
espírito. 

7 .o - Pmdenéia nas compara~ões 
entre os vivos e os santos canonizados 
(Regra 12). Estabelecer ·levianamen
te lais comparações é, alem de im
pt•udente, poúco tespeitoso para com 
os Santos. _ 

8.oJ - -Evitar as discussões sobre a 
p1·edestinação, a fé e a graça (Regras 
14 a 16). Afim de evitarmos os er
t·os calvinistas, jansenistas e luteranos.' 
Respeitemos e sigamos a orientação 
e a doutrina da Sa;nta Igreja. 

9.o) - Temor de Deus (Regra 18), 
Não o temor eervil, mas o que forta-
lece a vontade contra o pecado e traz 
consigo o amor inicial de Deus. : 

Estas regras sapientíssimas de San
to Inacio têm o imenso merecimento 
não só de indicar os motivos de nos 
conformar em tudo com o que ensi
na, manda, aconselha, deseja e pede a 
Santa lgreJa, mas .tàmb,.ni de apon
tar as questões principais em que mais 
facilmente nos -podemos desviar desta 
perfeita afinação com a verdade, com 
os princípios, aom o espírito da mes-
ma Igreja. , 

Ao mesmo tempo, essas Regras nos 
demonstram como nossa adesão à 
Igreja deve ~er total, universal e ina
balavel: um catolico genuíno, um fi
lho da lgreJa digno deste nome e des
ta dignidade. um verdadeiro discipu
lo de No550 Senhor Jesus Cristo não 
pode fazer exceções, não pode ter suas 
reservas, não pode · aceitar uma coi
sa e rejeitar outra, nãq pode assumir 
atitudes de quem s.! quer precaver 
contra surpresas, contra traições, 
con_trá possíveis manejas da parte da 
Igreja, Nada de tudo isto. Por outra 
parte, esta adesão à Igreja deve ser 
tão firme, tão -arraigada, tão profun
damente alicerçada, ·que · nunca ve
nha a pairar duvida algumà, por mais 
leve que seja, sobre a sinceridade 
absoluta e sobre a -confiança i!imita
da que devem inspirar as - relações 
entre os catolicos e a lgreja. Final
mente Santo lnacio encarece a neces
sidade logica de patentear nossa con
formidade inteira em todas as expres
sões externas. dos nossos sentimentos 
e das disposições interiores que nos 
animam. ll: muito natural - alem -
de constituir uma questão de harmo
niosa unidade entre o interior e o ex
terior, a manifestação externa da nos
sa conformidade, da nossa obedien
cia, da - nossa docilidade e da nossa 
submissão que é exigida pelo dever 
que ternos de edificar o proxirno, 

li, - ATUALIDADE DA QUESTAO 

Hoje em dia, mais talvez do que -
em outras epocas, precisamos pedir 
a Deus a graça de os Catolicos se lem
brarem destas - normas dadas por 
Santo lnacio nos seus Exercicios Es
pintuais, afim de pratica-las sempre 
mais perfeitamente, rejeitando deci; 
didamente tudo o que as contraria e 
tudo o que pode - mesmo de longe 
ameaçar nossa lealdade e nossa fide
lidade integral à Santa lg'reja. 

Infelizmente, perigos muito graves 
e muito· funestos ameaçam atualmen
te as almas, precisamente neste cam
po unportantissimo, principalíssimo da 
vida cristã. 

Vivemos numa epoca em que os ho
mens perderam a noç~o de obedien
cia e de autórid~de; epoca dominada 
por um espírito de critica, por um in
dividualismo feroz. por urna lebre de 
independencia que·suscita e fomenta 
a desconfiança mutua. quando não o 
despreso e a rejeição sistemafü:a de 
tudo o que lembra sujeição, docilida
de, n,;;peíto. humildade, acatamento, 
A imprensa, o radio, o cinema, a- edu
cação "americana". a mentalidade 
"moderna" - um sem numero de for
ças deletereas conspiram contra o· 
necessario "sentoir com a ~reja". 

Dentro da [grejà, é e:.te um , dos 
grandes peris:os da hora presente; 
é uma das preocepações maximoas da 
mesma Igreja; é u.-..1a das ameaças 
tragicas que pesam sobre a alma dos 
catolicos dos r-Jssos dias. -

Com uma intuição aguda e segura, 
com uma antevisão claríssima dos ma
les do nosso tempo - males que, são 
as consequencias logicas da ~evolta 
prot--stante - Santo lnacio traça DS 

criterios. in,;ofismaveis ~ara se reco
nhecer onde se encontra e não se en
contra o verdadeiro ''.se_ntfre cum 
Ecclesia". 

Porque não basta, como dissemos 
no principio, ir repetindo material
mente a expressão como uma tra~e 
feita ou por acobertar ideias e opi
niões pe;;soais que em nada alinam 
com as da lgreja. 0 1 que é prec~so fa
zer é acertar realmente com a Igre
ja P.Qt: i:ne~ da <1P.licagã2 l~al e i;m~ 

• 

LEGIONA RIO 

Novo templo consagrado ~ Sta. MI S SOES 

Rosa de Lima 
O Exmo. Revmo. Sr. Dom Maxi

mino Ruiz e Flores, Bisp'o Titular 
de Derbe e Vigario Geral da Arqui
diocese do l\Iexico, benzeu solcne
men te o novo templo dedicàdo a 
Santa Rosa <le,,Lima. 

PARA O BEM COMUM E' -PRECISO 
DIVULGAR O QUE E' BOM! OS VIGARIOS APOSIOLICOS 

Esta foi a· opinião do ilustrado _facultativo que assim se 
expressou sobre o Depurador Tonico, soberntJ.o eliminador 
das imr,urew,s do sangue 

A nova Igreja foi construida em 
dois anos, pelos Rev1nos. Padres Do
minicanos, faltando somente -ulti
mar o acabamento interno. 

HORA SANTA DAS EMPREGA
DAS DOMESTICAS Auxiliar no tratamento da Sifilis 

Realizar-se-á, hoje, das 17 às 18 
horas, na Capela das Servas do San
tíssimo Sacramento, à Rua Barão de 
Iguape, -a Hora Santa para as empre
gadas domesticas que a Pia União do 

- .. Atesto, com toda justiça, que, tenho empregado com 
otimos resultados, em todas as molestias de origem sifilítica, 
o depurativ() "GALEN,OG-AL", formula do distinto e ilustra
do cole,g-a dr. Frederico W. Romano". Dr. Mario Totta. 

69 EC. 
, Externato São José promove. 

TODO CATOLICO DEVE SER EM SEU POSTO 
TESTEMUNHO VIVO DA VERDADE E · DA JUSTICA 

Certa parte <la rcsponsa'bilidade 
da- crise que hoje o mundo atraves
sa, recai sobre os catolicos, dii um 
artigo do «Osservatore Romano», de 
acordo com noticias enviadas pela 
N. C., da Cidarle do Vaticano. 

Sendo uma crise de natureza espi
ritual, muitos catolicos não pu_<le
ram transmitir ós postulados da 
Igreja C!!,tolica, - em especial a 
respeito da questão social - por
que os ignoram culpavelmente. -

«Quantos há entre os catolicos -
diz o autor do artigo --- que ·esque
cem que a ordem social cristã deve 
ser antes de- tudo a expressão <le 
uma harmonia profundamente -es
piritual; e pi·eferem em substituição -
satisfazer com qualquer sistema me
ramente apoiado por disposições de 
policia, em especial se lhes gat·ante 
a prnpriedade privada e a liberdade 
de cultos, , 

«Quantos_ há entre os catolicos, 
que esquecem quão exquisitamente 
espirituais e sobre1taturais são nos
sas 1;elações com , Deus, . e sem con
vieções, se acham dispostos a acei-

tar um culto puramente -externo, 
ainda quando não haja fundamento 
algum da legitima e_ verdadeira' fé. 

, Quantos· há -entre os catolicos, que 
creem ou pretendem crer que tere
mos cumpridÓ inteiramente com 
nossas -ób'i·igaçõ_es para com o ope
rario, si -dimiimimos seu horario de 
trabalho, -ou aumentam.os seu sala-
rio, ou o ·ajudamos pàra que desfru
te de uni novo -seguro: Aqueles que 
se limitam a pensar assim, esquecem 
que o melhoramento da sprte mate
rial do operario (por louvavel e ne
cessaria - que seja) - não basta para 
elevar o trabalhador a um uivei su
peí·ior na sua vida, a· 11ão ser que 
este me'Ihoramento seja devidamen
te acompanhado por um auxilio es
piritnàl, que consolide às liberdades 
fundamentais do - homem, Pedimos,, 
pois, um esforço para tornar mais 
cristi a classe operaria, desenvol
vénd,p O se1~tido de sba dignidade, 
o espil'ito de iniciativa, a alegria em 
seu trabálho, e o sentüiiento da i·es
ponsabilidade. 

EQUILIBRIO 

cera das normas indicadas por Santo Na realidade, devemos resolv_er 11 

Inacio. questão ·social procurando' um just_ o -Portanto: 
_ onde ha espirita de cr_itica, de equililirio entre os valores mate-

murmuração, de revolta contra as r<iais e éspirituais, ,tanto na concien-
autoridades eclesiasticas, aí não pode eia do individuo como na concien-
haver verdadeiro sentir com a Igre- eia das massas._ Pouco a pouco ha-
ja; veremos de recuperar o dominio so-

- onde se acha que o Papa é bre nós mesmos. Devemos descobrir 
"exageradamente" prudente, que "de- e reconhecer_ em nosso interior os 
via" falar, ou que "de\lia" calar, magnificos _dons que recebemos, e a-
que "devia" fazer este ou aquele _ges- preci~-los_ S,!?gll_t_J __ do. seu_ ruerito. _De-
to, numa "palavr-a onde se pretende -
dar lições ao Papa, aí não pode haver vemos recúpeiár aquela convic~ão 
verdadeiro sentir com a Igreja; intem;a pela. qual somos concientes 

- onde se ataca o estado religioso, do imenso bem que poderemos fa-
onde se fala mal dos conventos, onde zer a quem encontrarmos c1n nos'sâs· 
se ridicularizam as penitencias cor- ,vidas, em nossa ro_tina cotidiana, em 
pOrais, ·, ,as vil;tudesn pá-ssivas, • ,_os, je-·' '- 11'.ossa mesmà classe social, - noÍlsa · 
juns,. ª: indulgencias;·'~s ;novenas, a.s' · .-profissão e _ nossa propria familia. 
p~·oc1ssoes e a~ devoçoes ?opulare~, o autor faz io"o um eloo-io qo hu-
a1 não pode haver verdadeiro sentir 'ld , " l -d " -
com a Igreja; lllf e, CUJO ,exemp. o yo e. s:r par1!' 

d d t. . , ç· nos outros frutuos1ss1ma hçao. «Ha on e se espres 1g1a a ora ao - -
mental e se procura diminuir, esva'- _creaturas ·1- 1_10mens e hmu~ilt~s -
siar o mais possível o sentido do es- - que _no s1 enc10 e ?ª um~ a _e, e 
pirita e da letra da lei eclesiastica a precisamente ;atrave:s do silencio e 
este respeito, aí' _não pode ha·ver ver- <la humildade, levantam um digno e 
<ladeiro sentir com a Igreja; eficaz _ protesto contra os desvarios 

- - onde se 'll.tacam a recitação do do mund-o» 
terço e pratica extra-liturgicas, -sob ~Da mes~Ja 1naneira - continua o 
prete~t~ de. se ~ro_mover .e. ton:ent~r escritor - a e.ida um de - nós ou~ 
o espll'ltO htU~ICO dos f1e1~, at nao , • , ' , - , •dd - , d -o-, d 

ode haver vo;r,ladeiro sentir com a tro~,_ -~em necess1 a _e •. e .,ian es 
igreja; renuncias a suas ~oss1~1hdades e po· 

- onde se sustenta e se pratica o deres, bastar-lhe-ia uao aba11d9na r 
principio de que os catolicos, e par- a execução de -seus devérés ele~en-' 
ticularmente nossa mocidade,_ po_dem tares, não fechar os olhos diante de 
freque~tar sem _escrupulo os c:i,ssmo~ suas rcspousabilidad-es, não abando-
as praias, os c!ne:11-as, os ba!les, . nar seu posto, dando- deste modo, 
teatros sem distmçao e, sem d1scru111- _ , , , .· , d - . 

- , - d h er verdadeiro pelo contrauo, te~temunho a ver naçao, a1 nao po e av d d d - · · b - -1h · d' 
sentir com a Igreja; _ a e e a Justiça, ast~r- , e:1a, 1• 

- onde, sob os mais variados pre- go, para dar sna contr1bm~ao pes- _ 
textos se faz a sabotagem das asso- soai à magna tarefa ila solução dos 
-ciaçõe~ catolicas, atacando;as, de.spr~- problemas do mundo», Os problemas 
zando-as ou ,desestimando-as, a1. nao podem afetar a profissão particular 
ha ve~dadeiro s~ntir com a IgreJa; do individuo, o'u mesmó aquelas ,ca-

- _onde_ º? le~gos tratam 0 ~ sacer- racteristicas comuns a toda hmua-
dotes como· 1gua1s, sem o devtdo res- . , - , 

·t devi'da docil_idade ai mdadc, porem - em todo caso, cada pe1 o e sem a • d , t 'b · 
não pode haver verdadeiro sentir com um e nos ou_tros tem que_ c~n 1'l mr 
a Igreja; . co?1 sua part~ p~rsonahss1ma no 

- onde se desprezam a teologia cr1soJ da ·expenenc1a humana, e na-
escoiasti<!a, -seu metodo e s.u:i,s leis, ~i da, se ela falha, poderá suprir essa 

- ja; pode ser que estes tais sejam 
menos concientes de sua -condição 
de desertores, mas por seu numero 
constituem pedra de escandalo parn 
os <lcbeis». 

NOSSO REINO 

<Cada homem, cada mulher, tem 
um reino que conquistar e manter 
para Deus dentro dos limites de sua 
propria experiencia» diz o escritor 
do «Osservatore Romano». 

«Têm uma alma para salvar; não 
fiquemos agora nesta consideração, 
a não sei; enquanto nenhum homem 
pode servir a Deus, sem servir ao 

_ mesmo tempo a seu proximo. Nll, sal
vação de sua aliüa, o homem con
se1·va suas relações com os demais 
homens; incrementa e supera aque
las com os quais se acha em contato 
direto; é a contribuiç;ão de sua par
te- de responsabilidade que gravita 
sobre toda a linhagem humana. Em 
sinêera analise, tem qúe fazer mais 
qué lhe corresponde, para compensar 
cm algo por aqueles seres, inevita
veis, que tratam de fazer muito me
nos -q_ue os deveres para com Deus 
lhes impõem. Quem· busca primeiro 
o reino de Deus, irradia um exemplo 
de vida harmoniosa que se difunde 
com mais alcance, do que -co111umcn-

-te lhes atribuimos;, e quando são 
muitos os que o seguem, a harmonia 
cresce multiplicada, e aumenta a 
fortaleza, e o anseio de unir-se aos 
outros. 

]fas o unico remedio se encontra, 
, não -em - uma conversão em massa, 
·senão em uma conversão indivioo~J. 
O chamado da c1:istan<lade dirigido 
ao homem, há de resoar na alma in
<lividnal; e se _o cristianismo deve 
ocupar de novo sua primazia como 
unica força centralir.a<lora na vida 
social, cada um de nós outros deve 
eumprir a parte que lhe correspo11-
de». 

NO ESPIEITO DA CRISE 

O gspirito está 'em crise'-;- con
--clue o autor - e toda a humanida

de é culpada dessa crise~ 
«~fas existe um aspecto dessa res

ponsabilidade que descan~a direta
mente sobi·e os catolicos, em especial 
naqueles que, ainda, concientes , de 
possuü· a mensagem soéial r1ue sa-

- naria as enfermidades dos homet,s, 
nunca se' detiveram para perguntar
se porque tão só uma parte infinite
simal <laqueia m!c)nsagem era rece
bida na vida de sua pa'tria. Não pon
deram porque suas instituições e 
sua,; leis nacionais se achavam eom 
frequencia completame.nte cm opo
sição -com a doÚtrina soéial da fé 
que eles p1·ofessam; porque, em lu
gar dela, ide,ias e sistemas negado
i:es de sua doutrina e ignoraiftes de 
sua mensagem, ocupavam ta1itas ve
zes, e tão facilmente, o centro da vi
da nadonal, até o ponto de excluir 
a _ mensagem ·cristã». ' . 

Mais uma pagina de 
Bispo um 
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Sctis ,,:cgocios não são apenas os que 
têm com os selvagens, A Europa se en. 
contra em toda a parte do mundo. Por 
longe que vão, -os fardos e os mercado
res d<i Europa, e seus diploniatas, seus 
aventureiros e seus soldados ou os pre
cederam ou os seguem. E a maior parte do 
tempo é esta gente que lhes torna maior 
o peso e mais ferina sua cruz. A Euro
pa não viaja sem seus vícios, sem seus 
sofismas, infelizmente, tambem sem 
suas crueldades. Ela levanta estes obsta
culos aos passos dos niissionarios e atira 
estas imundicies sobre sua cultura. Em 
mais de um reencontro tem o missiona
rio a combater ao mesmo tempo, o far.'!1,
tismo cruel do idolatra barbaro, a arró
gancia hedionda do idolatra letrado, a, 
hipocrisia do pregador hereje, a má von
tade do representante da Europa sec
taria ou ímpia. Deante de tais adver
sarias, o missionaria catol;co, especial-
1nente o Bispo, pobre, abandonado, ar
rostando a desconfiança e a inveja, tem, 
mister da dignidade da ciencia do Pa
dre. E' preciso que ele se mantenha nes
te lugar incomparavel de 11iestre e pai, 
e que sua bondade como suas luzes se 
projetem do ·alto. 

* * * 
Os Vigarios Apostolicos não ignoram 

nem as cousas do mundo, nem as cou
sas de Deus .São pelo contrario os ho
mens que m,ais estudam os mister-tos, 
Viajores no espaço, viajores na solidão, 
viajantes do coração humano povoado 
ainda de monstros antigos_ cujo numero 
e poder o batismo entre nós já dimi
nuiu muito, vão eles, em todo sentido, 
a profundezas de conhecimel!to que a 
maior part~ do11 padres entre nós só sa
bem através dos limites do livro. Todo 
livro é limitado, exceto o livro divino, 
livro quasi unico do 11iissionario, e o li
vro elo coração vivo do homem-, onde 
ninguem lê com tanta assiduidade como 
ele. 

Eu já o disse. O missionario ensina sem 
cessar, Não ha Bispo missionaria que 
não se encontre perpetuamente eni face 
de todas as classes de adversarios que 
a Religião tem encontrado neste mun
do, e que não percorra, todos os dias de 
sua vida, a multidão das objeções que 
inventaram a paixão, a, ignorancia, a 
loucura e infelizmente tambem a cien
cia e a razão do homem. E' necessa
rio responder ao bramane e ao pária, ao 
mandarim e ao selvagem, ao protestante 
e ao livre pensador; E' necessario 
Jazer penetrar a verdade de Jesus Cristo 
na estupidez petrificada do b'rutg e 11,0 

concreto eriçado do politecnico. Não é ra
ro, neste momento, em Roma, conversar 
com as cinco partes do mundo que fala 
francês. Ontem ainda Bispos da Ocea
nia, da Asia, da Africa, da Amcrtca e 
da Europa, rica em partes ,barbaras e 
ainda mais que barbaras, me diziam que 
eles se defrontariam com as brochuras 
que lhes são dirigidas aqui. 

Mas esta polemicci continua, e que po
deria embaraçar mais de um doutor da 
Europa, não- é ainda o grande estudo 
tcologico dos missionario:i.-- Estes lwmens 
rodeados pelo mundo, _ estão, ao mesmo 
tempo envolvidos pela solidão. Nas lon
gas viagens pelos desertos, nos retiros 
o cativairos que lhes impõe o perigo, 
entregam.,-se eles á meditação das coi
sas divinas, ao estudo do seu proprio 
coração só a sós com Deus, durante o 
tempo que outros devem empregar nas 
amolações sempre renascentes da -admi
nistração. Estudar seu coração-_ á luz di
vina, é a grande teologia. 

o grande direito -do homem é não ter 
genio. Seu principal dever, que encerra 
todos, os demais, é viver para Deus, no 
caníinho que Deus lhe traçou, sejam 
quais forem C.13 deviações que lhe queira 
impor o m~ndo. Este dever c1uem de 
maneira mais magnifica o abraçou que 
o obreiro apostolico, e o preencheu com 
o coração mais magnificamente desape
gado das cousas humanas? Operario da 
primeira hora, trabalha ele até a tarde 
e mais ainda, para partilhar seu ganho 
com aqueles que -a ultiina 1iora apenas 
vé chegar. Ele dá a Deus todas as cou
sas, sua terra natal, seus suores, seu 
sangue, suas lagrimas, seu b,::rço, sua 
vida e seu tumulo, Toma uma cruz, a 
cuja sombra não se encontrará sua 
mãe; vai morrer entre os espinhos de 
uma terra arida, que não florescerá se
não depois de ter devorado os seus ossos. 

Lamento ter que terminar, Eu deseja
ria contar-vos a vida destes homens, ao 
menos, nos traços que fogem á sua mo
destia cuidadosa de se esconder. Eles 
escondem sua vida, ou -melhor sua vida 
se esconde aos seus proprios olhos._ Eles 
sabem que Deus os emprega em alguma 
cousa de grande, mas não se reconhe
cem grand,gs por si mesmos- e em st não 

não pode haver verdadeiro sentir contri'buição». 
com a Igreja; 

- onde se ensinam e se inculcam 
metodos' de piedade extranhos, en1 
desacordo com a espirituj,llidade tra
dicional da_ Igreja, aí não pode haver 
verdadeiro sentir com a Igreja; 

VOCAÇÃO SOCIAL O HEROISMO DOS MISSIONARIOS NOS 
- onde se procura· trans,formar as 

Igrejas em salas insipidas e frias_ -~em 
imagens, sem ornatos, com urna, stm
ples mesa eq1 lugar do altar, conde
nando as Igrejas que não' se confor
mam com este estilo, aí não ·ha verda-
deiro sentir com a Igreja; _ 

- onde se faz guerra ao esforço hu
mano em correspondencia à graça de 
Deus e na aquisição àa virtude, ai 
não ha verdadeiro sentir com a Igre
ja; 

- onde se diz -e se escreve qU\l o 
comunismo não está ·em desacordo 
com a Igreja, ou que o nazismo -não 
é -perseguidor do cristianismo, ai _n~o 
ha verdadeiro sentir com a IgreJa; 

- onde, finalmente. os simples fieis_ 
pretendem falar ,em nome da· Igre
ja, dar-lhes lições e traçar-lhe o ca-
minho que deve seguir, aí_ não pode 
ha'l'er verdadeiro sentir com a Igre
ja. 

Q_ perigo existe; o mal ai está, 
Rezemos e trabalhemos: 
para que todos assumam uma ati

tude de docilidade filial e total para 
com a Santa_ Igreja; __ , 

para que esta confiança filial e to
tal seja em todos firmíssima, inaba
la vel; 

para que todos proclamem com as 
palavras e provem com ai; obras es
ta confiança filial e total. - . 
i Rezew,Qs ~ -;rabalhemo,J J 

Lançando o olhar à questão so
cial dos tempos pre.sentes, o escritor 
COllJ-bale a «ignora.µcia culpavel de 
alguns , catolicos com respeito aos 
ensinamentos da Igreja e as solu, 
ções que -apreseilta, e acrescenta: 

~catolicos há que, porque ou mui
to Oll nada sabem dos ensinamentos 
pon tificios na questão social, não 
vivem d!;! acordo coÍn que podería
mos chamar sua vocação na soeieda, 
de. Outros, conhecendo-os, não vi
vem, de acordo com súas convicções; 
catolicos que ,aparentemente cum
prem com fervor os deveres religio
sos de,- sua _vida particular, _parecem 
ter uma conciencia muito menos de
licada' quana'o chega o momento de 
aplicar as normas claras da justiça 
e -da caridade cl'Ístãs na pratica de 
sua profissão, na, condução dos seus 
negocios. Semelhantes tipos de con-
cicncia capazes de_ metamo1:fose~ se
melhantes do' carater, são motivo de 
e;;candalo para as pessoas,; e propor· 
cionàm àqueles que anseiam por de, 
sacr(lditar a- lgreja, abundante- ma
terial pafa suas -eampanhas. Em ui- -
timo lugar, existem catolicos que 
com suiila facilidade aceitam, debâi
xo de enganosas a.pal'encias, situa
ções e condutas que estão em opo
aic.ãQ Ç9lll -()S -ellfilllamento,1 4a hre• 

. , 

CAMPOS DA CHINA EM GUERRA 
- Pela N. C. soubemos de uma edi

ficante historia de dois missiona-
1;ios,' na China, a qual chegou até a 
casa mãe da Sociedade das Missões 
Estrangeiras de -•São Columbano 
(Jm. GU.). 

Trata-se dos Revmos. -Padres Cor
ne!io O"Connel e Bernardo Mur
tagh, que -têm lutado heroi~amente, 
sem_ auxilias medicas para deter as 
epidemias entre os mil refugiados 
de um campo em Kivang Chang,1 
provincia de Kiansi, na China. 
'O eolera, -a malaria e a disenteria 

têm feito eisfragos quasi impossíveis 
de -60 conter entre os infelizes re
fugiados c!1inescs. 

Depois da tomada de Uanchen:;: 
pelos japoueses, em 1942, o Parlre 
O 'Connel abriu a sua missão a cen
tenas de refugiados, e, com eles,'che
gal'am as doenças. 

Só,/ no seu posto de sacerdote, de-
-via servir, como medico e enfermei
ro, a um s6 tempo, earecendo ainda 
dos medicamentos necessarios num 
campo -invadido pela peste. Por um 
verdadeiro milagre o éolera cessou, 
vorem as mo~ca11 I>ropag;gªm !!! diôí• 

senteria ... O Padre lllurtagh, qne se 
encontrava numa missão proximá, 
correu em auxilio do companheiro. 
Um refugiado austriaco, medico 
profissiDnal, promet1rn-lhes env1~r 
alguns medicamentos com urgencia; 
e com eles a epidemia foi dorÍlinada. 

l\Iais tarde caia sobre o campo 
a terri vel ~rrieaça da malaria, mas 
com rigorosa higiene e fazendo es
forços sobrehumanos lograram os 
diligentes missionados conjurar o 
perigo. 

TANAGRAN 

, .. , ~%~~i°::i!-~;~ 
Mêrce'de setn, hor-

- fi> lti: monios especiais 
• 1'arm~ran reiuve
j"' ,1esce a ~•Jlber. 

Tanai:iran é o re-
médio -indi<'ado em 

todos os casos de abatimento, 
rugas precoC'es. _ envelhecimento 
prematuro, cabelo~ bran<'os an
tes do tempo. Em todas _ ali 

-drogarias, 

.Yeumot 
Missiona rio. 

o ~ue é 

-· tiêm senão a 1niseria da humaniddde. E~ 
com dificulclade que se consegue apre• 
ender nas suas narrações alguns tra• 
ços deste heroísmo que quer ignorar-se 
e que aparece fora. Ouvi no entanto 
este fato. 

* * * 
Um deles, então simples •missionarui 

enviado por seu Bispo a uma região 
longínqua, para ver si -acaso nesse lu
gar poder-se-ia estabelecer um Padre, 
chegou ao termo de sua viagem sem di
nheiro e sem ,meios 'de voltar. Com seu 
,ultimo dolar comprou uma garrafa de 
vinho, afim de dizer Missa, recurso ex
tremo e Único para resistis ás torturtis 
do abandono. Neste lugar viviam, ho
mens, Europeus, e entre eles,' Franceses, 
Ele saudou a estes na sua língua p_atria, 
mas estes homens não lhe responderam, 
porque ele era Padre. Estabeleceu-se, 
pois, ele debaixo de uma arvore, a cer
ta distancia das _ casas nas quais não 
podia -esperar um abrigo. Ai viveu sema
nas inteiras, sem pão, de raízes desco- · 
nhecidas que ele expondo-se ,embora a 
muito risco, experimentava e de_ .mo
luscos que comia crús, pois não dispu
nha dos utensílios necessarios para co~ 
zinha-los. Mas a dureza perseverante 
dos homens e a prolongada impotencia 
de sua oração constituíam um tormento 
ainda maior. De vez em quando. algum 
morador da aldeia por ele passava, di• 
zia-lhe uma injuria e ia adiante, Nin• 
guem quis, iá não digo apertar-lhe a 
mão, 11ws siquer ouvi-lo; nem um velho,
ne1n uma mulher ou uma criança, Em. 
bora continuasse a esperar, este Twrr,or 
de Deus lhe estraçalhava o coração; l!l 

ele sentia que seu vigor corporal dimi• 
nuia arruinado pela febre e o pesar, 

Um dia, viu vir ter com ele um ioven~ 
alto e esbelto, qu,e, por primeiro, lhe di
digiu a palavra: Por favor, tem o sr. 
alr/uma cousa de comer? Era um Padre 
enviado pel9 Bispo á sua procura. Esta
va morrendo de fadiga e de fome, e não 

- tinha meio nehum nem de leva,lo ou, 
ele mesmo, de voltar. Devido -á pobreza 
do Bispo e o ãesconhecimento da região, 
viera ele sem -recursos. Só a caridade 
poude sustenta-lo até o fim de sua vta• 
gem. Deitou-se por terra, suplican~o 
mn pouco de comida. O outro apresen• 
tou-lhe os moluscos de que _vivia princi• 
palmente, disformes, horrendos á, vista, 
cujo aspecto era suficiente para_ causar' 
nausea. O esfaimado não poude _tocci-los 
e seu hospedeiro desolado entreviu eles• 
de esse momento que o desafortunado mo1 
reria de fome. Este ultimo. golpe_ actt• 
bou de abate-lo. Sentiu-se vencido_. Al• 
guns dias depois os dois missionarioi, 
e'xtendiclos no solo sob um sol ardente, 
devorados pela febre e pelot vermes, di
ziam-se: um ao outro: vamos mórrú _ 
aqui. Que _ um de nós faça um esforço 
e celebre uma ulima Missa: ele dará a 
Comunhão a'ó outro e a1nbos louvaremos 
a Deus. 

Era o- dia_ da Assunção. Deitarafff, sor
te para ver quem diria a Missa, A -sorte 
favoreceu ao primeiro chegado. Ele ofe~ 
1·eceu o santo Sacrifício por seu irmão 
que -morria, déitado ao pé do àltar -de 
terra, e por si mesmo que esperava tam-

, bem ele morrer. Deveu retomar:se umas 
vinte vezes, desesperando a todo momento 
de chegar ao fim. Esta verãadeira M_issa 
de defuntos durou quasi três horas. Enfim 
o moribundo poude dar a Sagradâ Co-
1n1tnhão ao agonfaante, e con·sumar· _o 
triplice sacrifício em que o Padre e o _as
sistente se imolavam juntamene com: !f, 
vitima; e esta consolação dos moribun
dos era enorme neste ato supremo -de' 
Fé e de Amor, bem capaz de consolar: o 
coráqão do Filho d_e Deus na sua ago• 
nia. O martir olhava com ternura seu 
irmão tambem martir, que morria ao pé 
do altar, E ao ver a candura da alma 
angelica deste jovem Padre que . morria_ 
tão tranquilo no começo de suá carrei:. 
ra, o oferecia e se oferecia a si mesmo 
como preço da vitoria comum que : o 
Crucificado desejava para eles -e que 
eles vor seu turno a queriam para Ele. 

-Dita a Missa, o - celebrante deitou-se 
ao lado de seu companheiro, e ambos 

-esperaram a morte. Esta não tardou. 
Durante a noite, o iovem Padre· expt• 
rou. Seu' ultimo suspiro descerrou- ot 
labios de seu irmão que não pouãe -se• 
não com grande esforço extendei q, m/LG 
sobre a cabeça em sinát de ulti1nd ben• 
ção e derradeira despedida. 

Alguns transeuntes ali_ chegaram 
quando raiou o dia. e viram; lado a lado, 
o cadaver e o , moribundo l,evarain tJ 

novidade á- aldeza. e estes corações pe• 
trificados, co1npreenderam o que se ka• 
via passado, e se amoleceram enfim, -QU 

melhor a morte fl-avía vencícto. e Detts 
declarado vitoria_ Vieram, pois, trazendo 
agua fresca e attmentos O mtssionririo 
sobrevivente, sempre tncapaz de se mo
ver, sentiu ênfim uma mão -apertar. a 
sua, Já. não eram os mesmos homens. 
Ao pé ao aum eles cavaram uma fossa, 
e at rtesceram vitorioso o . oell:l_ cadaver. 
E depois. Levantando nos braços o en
fermo. o sustentaram aos _bordos desta 
cova µara que pudesse abençoar - fizeram, 
mats. Ao seu pedido, cortaram uma 
oi-ande arvore. dela fizeram uma cruz -
que -chantaram sobre esie tumulo 1á te
cundo. A~szm apareceu a cruz e. tomou 
posse <teste seu novo dommto. 

Neste Lugar h'rl hoje uma cidade, uma 
Igreja e mtlhares - ·ae catoltcós tão do
ceis á voz df' seu Bispo, quanto caro$ âe> 
seu coração E o Bispo é ó misswnario 
a principio tão cruelmene repeÍtdo. -
Eu vou a este lugar sempre que posso, 
dizia-me ele ao_ terminar sua narração. 
Consigo reter -minhas tagrlma:i, e 11ieu -' 

coração se enche de alegria ao- admirar 
as cousas de ~eus. Ma:i quando quero 
falar ao povo do pé desta cru:.:, náo con
sigo tirar de meu coração senão pala~ 
.•ras sem nexo, e sons desart1cuÍados. 

E' dessa maneira que a cruz se plan
ta e deita raízes Assim que uma Igreja 
germina e sae da terra, assim que uma 
região entregue ás trevas àa selvageria 
e á baroane mais terrivet àa ctvitt~açdo 
se torna uma diocese J;' assim qu,i, en
tram os bons costumes, os costumes pu
ros. os costumés piedosos, as escolas, os 
hospitais, os estudos .que elevam ·a almà 
e fazem a torça, a qloria e o encanto 
da civilização, e tazs s/J,o os_ homens que 
empreendem estas cousas e a tevam 'a 
ter_mo, -

O "LcL1UNAlÜU" !SJG
NlFlCA BOA LEITORA 
- ~ FORMAÇAÇ - • 
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'"°' Ação Católica é 
eménent~_me_nte reJi .. 
giosa. Uatoliea A Ação Catolica Brasileka e 

a milkia maxima do aposto&.:do 
leigo instit uida por ato colet~O 
do epis(.(lpado brasileiro apro-1 

Pio XI 1 vado· pela Santa Sé. 

PROBLEMAS, R E A L I Z -A Ç O E S E IDEAIS 

~ção 'Catolka e Vida Interior MIGAtHAS • • 
CATHEDRA P E T R 1 

• 

A.· ASCESE TRADI.CI ONAl DA IGREJA 
. . 

De tal modo entra a glorificação de Deus na constituiçãó, 
intima das creaturas; que não· poderiam elas existir sinão 
para esse fim. O .proprio ímpio que, abusando do seu livre ar.
bitrio, foge à glórificàção da Misericord.ia de Deus, está re~ 
servado para á gJorificàção dá. sua justiça. Universa propter 
Semetipsum operatus est ·Dominus, et. impium ad · diem ma• 
him (Todas· as cousas fez, Deus -para si mesmo, até o impio 

e o IS A p N Eu M A T I e A 
cebido de ·cris~;. pois que as duas: 
coisas, como em µós o corpo e a ál
ma, mutuamente se completam e aper
feiçoam e ,>revem igualme~te ~o ·~ni
co -Salvador nosso, que nao so. disse 
ao emitir o sopro divino: "Recebei 
o Espírito Santo", mas em._ v.óz .alta 
e clara· acrescentou: "Como o. Pai me 
enviou · a mim, assím eu vos .envio a 
vós, e tambem: "Quem vos ·. oµve, ·. a 
mim ouve". E, se às ,vezes, ria ._Igreja. 
se vê algo em . que se manijesta 2 
fraqueza humimá, isso não deve _atri
buir-se à sua · constituição ,jurídica, 
mas aquela lame!ltavel ·mclinàção · do 

' Diz o: Santo Padre Pio X, na En
cíclica "Pao;cendi" contra o moaer
nism11, citando Leão, XIII, que "não se 
pode '·,aprovar, nos escritos de cato
:Jicos, t'ima linguagem que, inspirando-

é.'r.-e ,de um espiri•o de novidade con
,1.'<ienavel, pareçe. ridicularizar a pie

dade dos fieis, falando de uma or
~:lem nova de vida '-cristã, de novas 
doutrinr.s da Igreja, de ,novas neces
sidatles da alma cristã, de . nova vo
cação social· do Clero, de. nova huma
nidade ci"istã, e de outras coisas do 
mesmo genero." 

-Incorrem nesse erro modernista 
aqueles que procuram lançar· as ba
ses de uma nova vid::\ .ascética, em 
que se exclue ou menospreza a cor• 
respondencia . e colaboração que de
vemos prestar . à graça, em . que· se 
sustenta a des11ecessidade da ·confis
são frequente, err · que se afirma não · 
terem as nossas orações · verdadeira 
eficacia impetrativà e se trabalha 
por espalha a opiniãv de. que a ora-

, ção feita em particular . pouco ·vale, 
e em qu._e se cond•mam, como sendC1 
verdadeira camisa de força. a morti~ 
íicação voluntária, a meditação e os 
1·etiros espirituais, para somente ci
tar alguns dos ·erros mais correntes 
em certos circulas partidarios de uma 
suposta nova ordem espiritual. 

Tudo isto, dizem os modernos 110-
vadores, pel'tenet! ào passado,- perten
ce à. era individualista que acaba de 
morrer, para dar Juga1 à. nova era 
:social, a que a. Igreja tem que ade-
1·ir, para não ficar atraz na· evolu- · 
ção do mundo moder;10 e para não 
perder terreno no campo do aposto
lado. 

* * ,.. 
' Orn, a Encíclica do Santo Padre , 
Pio Xll sobre o Corpo Mistico de 
Cristo mostra, com uma clareza me
J:idiana, quão longe do espir''.o da 
Igreja andam esses inimigos da sua 
.iscése tradicional. 

Aponta-nos o Santo Padre Pio XII" 
.i origem desses erros. no falso misti
cismo que afirma que o Redentor e 
os membro da Igreja formam uma 
pessoa física, e ao passo que se atri
buem aos homens· propriedades di
vinas, fazendo Cristo Nosso Senhor 
sujeito a erros e à. inclinação hum::>
na para o· má!. 

Dai o falso "quietismo" daqueles 
que da misteriosa união de todos nós 
com Cristo, atribuem toda a vida es
piritual dos fieis e lodo o p1·ogi·esso 

• na virtude unicamente à -ação do Es
pirito Santo, excluindo ou mcnospre
zand,:, a correspondencia e colabora
ção ·que devemos prestar-lhe. Este 
erro, que era 'tambem perfilhado pe
fos pa1-tidarios do "americanismo" 
condenado por Leão XIII, recebe uma 
refutação cabal do atual · Soberano 
Pontífice. "Ninguem pode negar, dii 
ele, que o Divino Espírito de Cristo 
é a unica fonte dondi; deriva toda a 
energia sobrenatural na· Igreja e nos 
111eus membros; pois como· diz o sal
mista, "à graça e a gloria dá-la-á o 
Senhor." Contudo, o perseverar cons
tantemente nas obras da santidade, 
o progredir fervorosamente na gra
ça e na virtude, o esforçar-se genero

·samente por atingir o vértice da per
feição cristã, enfim o excitar,' na. me
elida do possível, os proximos a con
següi-la, tudo isto não quer o ce
leste · Espírito realiza-lo si · o_ homem 
11ão faz dia a dia, com energia e díli-

. gencia, o que está na sua mão". 

* * * 
' Dai a necessidade da frequencia dos 

_··,Sacramentos, da oração particular e 
~ publica, dn meditação e das mortifi

cações, como meios aptos a nos fa
zer coopen,r com a graça na luta con
tra as paixões e os pecados que nos 
afastam· de Deus, fonte de. pureza e 
ile santidade. . 
, E "para que não nos deixemos en
ganar pelo anlo das trevas, transfigu
rado em anjo de luz," 'dêseja o San,
to Padre seja .:sta a suprema lei do 
nosso amor: - "amar a Esposa de 
Cristo tal como Cristo a quis e a ad
quiriu com Seu sangue. Portanto nâo 
só devemos amar sinceramente os Sa
cramentos, com que a ·· igreja, mãe 
extremosa, nos sustenta. e as soleni
clades com que nos consola e alegra, 
os êantos sagrados e a Liturgia, com 
que eleva as nossas a!mas· às coisns 
elo céu, más tambem os sacramen
tais e os varies exercícios de piedade 

· SCIENTIFICAMENTI 

ÀS StJAS fERmAS 
• Pomo<Jçi ,eccatlva São Sebasl!õo 
combale 1clenlificamen1e lod1.1 • 
qualquer alleccào cuianeo como 
sejam; Feridas em 9eral. Ulcel'as. 
Chagas CÍnligas. E:czemas Erysipela. 
frieiras. Rachas nos pés e nos seios. 
Espinhas. Hemc,noides. Que1madu
ros. Erupçôea, Picoda5 de ffiO$qUl1QO 
t ínseetos venenosos. 

r ~ ~!~ ... ~~!~~.!~!~ 
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com qu-, suavemente impregna do Es
pirita de Cristo e conforta as almas." 

E nãn só é nosso dever pagar com 
amor, coiro bons filhos, o materno 
amor da Igreja· para conosco, senão 
tamber.:. venerar a autoridade que ela 
recebeu de Nosso Senhor e com que 
cativa as nossas inteligencias cm ho
me11agem a Cristo. · Devemos do mes
mo mode "obedecer às suas leis 
e preceitos morais, às vezes mo
lestos à nossa natureza decaida: -, 
refreiar a rebeldia .deste nosso cor
po com penitencia voluntaria, e até 
mortificar-nos, privando-nos de quan
do em quando de coisas agradaveis, 
embora não perizorns." Nem basta 
amar o Corpo Mistice no c:;plencl.or da 
Cabeça divina e dos dons celestes 
que a cxornatn. A . Igreja não é uma 
coisa "pneumatica" que não se pode · 
nem tocar nem ver. Dcvemob ama-la 
tal qual se ·nos ,ipresenta na nossa 
carne mortal, composta de elementos 
humanos é enfermiços, embora por, 
vezes desdigam um pouco do lugar 
que ocupam em tão. venerando cor
po. -~ . 

Para isso recomenda o Santo Pa
dre que in1itemos o modo como Nos;. 
so Senhor Jesus Cristo amou Sua 
Igreja, não somente trabalhando in
cansavellnente e orando. constante
mente, senão tambem nas. dores e 
ignomínias q'üe por el& espontanea e 
amorosamente sofreu. 

* * • 
Por onde se vê que o cultivo de 

nossa vida interior, fundamento in
dispensavel de qualquer apostolado e 
sobretud..i da Ação Catolica, elite for
mada pelos "melhores entre os bons", 
devemos repelir as seduções dos· "pro
cessos modernos", das concessões ao 
mundanismo, da falta do espiritc de 
penitencia e sacrifício, da falsa. di
visão das virtudes em "ativas" e 
"passivas", est&S supostamentt. menos 
apropriadas aos tempo, que correm, 
e de varias outras -formulas moder
nistas, todas elas impregnadas de . um 
condenavel espirit., de novidade que 
"parece ridicularizar a piedade dos 
fieis", tal com nr,-Ja propõe a Santa 
Igreja, Mestr., infalivel da verdade. 

· para o dia maú) ,;,,_ Prov, 16, 4. . 
.Qra, creando-me à sua imagem e s~rnelhança, concedeu

me Deus um· dom inteiramente gratuito, porque nada na es
sencia das cousas reclamava a minha existencia. · .Urna vez 
que eu existo, existo mHcamente · para Deus - para _glor~fi
cação da sUa.misericordia por disposição da.sua vontade eter~e 
na, pará glorificação da sua justiça pelá perversão· do meu 
livre -arbítrio. _ . 

: Si a vo_nta<le de Deus é a minha santificação - haec est 
voluntas Dei, sanctificatio vestra (Esita é a vontade de Deus, 
a vossa santificação) I Thes. 4, 3, -- seja ó meu empenho 
não incorrer nas iras -d~ sua justiça-. · · 

·D. DUARTE 

JUVENTUDE FEMININA CATOllfA 
COMPR0111ISSO 

Realizaram-se·· domir,go ultimo, dia 
·10 deste inê~. os exames das can-

. clidatas que se apresent.:iram para o 
proximo · compromisso da . Ação. Cato
lica na Juventude Feminina, .setores 
JOCF e JICF. Eram em numero de . 
74. Examinou-os o proprio A,ssisten
te Geral, Conego Dr. Antonio de· Cas
tro Mayer que apresentará o resulta~ 
do nos proximos circules. de dirigen
tes, O comprom~só será, querendo 
Deus, na festa de . Nosso ~enhor Je
sus Cristo Rei, seguindo-se logo 'após 
uma fêstinha · familiár em homenagem 
ao nosso· 'distinto e operoso Assisten
te Eclesiastico, Conego ·Dr. ·Antonio 
de Castro Mayer, por motivo dos .ani~ 
versariós de (Sua ordenação sácerdo
tal e primeira Mi.ssa. A hora e o -11>
cal do corilpl'Omisso será às 15 horas 

· na Igreja · Matriz · de,· Nossa· ·Senhora 
do. Carmo, gentilmente cedida pelo 
Revmci, Frei Batista Blenk, O. Carro-, 
A parte coral estará .;o cargo · de Nair 
de Morais. 

MISSOES 

Continua apimada a campanha de 
Missões nos Colegios Catolicos e Lei
gos promovida pela JECF, A: Juven
tude tem em sua s~~ à dispo!j,ição 
de seus membros material para essa 
campanl .. l não apenas· nos, Çolegios, 
como tambem nas fabricas· e ofici
nas, ott · mesmo 110:s círculos · dos di
versos nucleos. 

RECOLHIMENTOS . . 

Hoje, na Capela das Servas do .San.
tissimo Sacramento, à rua. da · Gloria, 
haverá a costumeira manhã de íorma
·ção dá Juventude', com a reunião da . 
JICF logo em seguida. Domingo, dia 1 

24, em Vila lpojuca, para· as estagía
rias. dessa :Paroquia. com· 'pregação do 
"in'oprio Par<ico. As estagiarias de ou: 
tros setores estão tambem convidadas 
·parà: esse recolhimento. Este· recolhi
m(!nto se destina à melµor prepara
ção das -~stagiarias·que prestarão com-' 
promisso no domingo seguinte. 

FESTA DE CRISTO-REI 

"Es~o. pois; longe da verdade ;-e-· 
vêlada os que imaginam- a ,Igreja por 
forma, .que . não se pod- nem tocar 
nem ver, màs é apenas, como dizem, . 
uma coisa ''prteurnatica" que une en
tre si corr, vinculo invisível· r .. uitas 
comunidades cristãs, . embora separa
das nafé." 
· "o trecho aciína se encontra na re

cente Enciclica ."Mystici , Corporis 
Christi", do Papa Pio XII, gloriosa
mente reinante. A importancia desta 
definição pontifícia é trnnscendental, 
principalmente nos temp'os que cor-
1·em. De fato, embora desde ha mui~ 
tos seculos, ao tempo das . primeiras 
heresias que anticederam remotamen
te o protestantismo, o dogma da vi
sibilidade da . Igreja; como sociedade 
humana juridicàm:mte estabelecida, 
já tivesse . sido estabeiecido - ccm
tudo, o espirito de erro_, multiforme 
e serpejante procura sempre sofisma
lo com .novos artificias. E ó Sto. Pa
dre Pio -XU veiu desmascarar mais um 
destes embustes, o mais atual e mo
derno, quiçá; ·Hoje em dia, pr(!cura
$e · reunir todas. as correntes . religio
sas de inspiração evangelica núm uni
ce movimei:ito pã-ci·istão; para isso, 
consideram-se_ ás. varias igrejas- par
ticulares e os 'respetivos credos como 
cristalisações pa1·ciais, como fixações 
cm determinadas circunstancias pecu'
liares de . uma · mesma corrente de es
piritualid~de i,rofunda ·e viva .. Seriam 
formulações . diversas, · cxtcriorisações 
-no mundo fenomenico, de,ste impulso 
vital e pne_umatico,. brotado do arel:tno 
,_do· Pai, fecundado. e polarísado no 
Cristo, e que, por, sua pi·opria nat1,-1-
reza, não· pode caber em formulas 
racionais e sociais, As _varias comuni
dades cristãs - ai Je incluindo a ver
dadeira :gréja -,--, teriam nascido des..: · 
te impulso pneumaticc,, viveriam_ de
le, mas seriam· ·pa~·alisações, estratifi
cações jurídicas, congelações a. flutuar 
no caudal impetuoso." estas comuni
dades cristãs serviriam apenas de 
ponto de apoio ao fiel, para que ele, 
transcendendo-a~, -pudesse mergulhar 
no ''1 úeuriia". Mas ai do fiel que não 
soubesse- transcender' ·a· sua comuni
dade . religiosa.! Estiolar-se-ia na for
mula, 110 fixado, no congelado, na cris
talisàção · jurídica, 

i 

Igreja não seria sub~ tancialmente_ dis
tinta das seitas protestantes, porque · 
todas estal'iam animadas, mais ou me
nos fortemente, do mesmo espirito, do _ 
mesmo "pneuma", Dai, ha · um pass·o , 
para uma importantíssima consequen
cia politica. Dentro da so'ciedade d.
vil, a Igreja Católica não deve preten
der uma situaçi :> . e um tratamento 
substancialmente' diferentes dos que 
são dispensados às o.utras _ comunida-. 
dcs religiosas; .em outros termo~,, ne,,
nhuma discriminação deverá ser. fei
ta a favor da Igreja Católica, mas. ela 
deverá ser tratada em pé de igualda-

. de, pelei Estado, com os d!é)mais cul,,
tos, pois ela não seria a unica espo.:. 
sa de Jesus Cristo. Antes, pelo con
trario, a superioridade da Igreja Ca
tólica deveria resultar exclusivamen.-

·, te da liv1·é con·correncia ou emula
ção dos varias cultos entre si, ptin
cipalmcnte no ten·eno social.. E, mes
mo, parn esta concorre_ncia seriam. 
chamados até os homi;ns sem fé; mas 
de boa vontade, porque ·a sua }?oa 
vontade tambem é expressão, embo
ra fraca e atenuada, d<- "pneumà'.'. E, 
assim, estes homens de boa vont11,de 
chegariam a descobrir, como experi
mentalmente, in actu exercito, .os pos
tulados religiosos de· sua atitude mo
ral, até então adormecidos em sua 
consciencia. 

Em suma, todos são convidados 
"qualquer que seja a religião a que 
pertençam, a fazer no terreno das 
realidades praticas a prova da exce
lencia de suas ~onvições pessoais". 
(Pio X; ené:icl. contra o "Sillon", • .. ' 
2::i.VIII,1910). 

O Santo Padre acàba de dissipar, 
mercê de Deus, estas quimeras fu
nestas. A .Santa IgreJa Católica não é 
uma coisa );meumatica, no sen"tido mais 
do que equivoco que se costuma em
prestar. a esta exprE.'('.são. E Pio XII, 
em outro passo d.1 mesma Encíclica, 
esclarece'. mais seu ,pensamento, pon
denando a doutrina doi, que prctcn~ 
dem distinguir na [greja dois aspetos 
diversos, e até opostos; a vitalidade 
·pneumatica e a estruturação juridica: 
"Por isso lamentamos tambem e re-· 
p1·ovamos o erro funesto dos que -so
nham uma Igreja fantastica, uma- so
ciedade formada e alimentada pela. 
caridade, à· qual, com certo desprezo, 
opõem outra, .que chamam juridica, . 

· homem · para ci ,mal, que seu divino 
1''w1dador às veze11 · permite até nos 
membros mais altos .do . seu Corpo· 
mistice para prova, a- virtude das ov·e
lhas e dos Pastores e para · que em. 
todos · cresçam os .merito$ da fé c~is-
tã." . ' 

A E~cidica '.'Mystiei Corporis Çhris
ti" tambem- vai mais 101,ge, ·no que 
se refere à pretensa cçmunidade pne~- . 
matica entre a Igreja e as seitas cris:-.. 
tãs. Depois -de .a'íirmar varias vezes 
que · Igreja · Catolica e Corpo :r.fis
ti~o são .a mesma coisa ~ _esclareci
mento preciosíssimo em nosso ten1p1> 
- o Sto: Padre declara: "E' ele (o ~-
pirito Santo) que com . o habito da
vida celeste em todas as partes do 
Corpo · é . o pl'iocipio. 'de toda a ação 
vital e verdadeiramente salutar. E' 

· ele que · embora resida · e .ôpere divi
namente .em todos os· membros, con
tudo tambem age nos . inferiores _por 
meio dos . superiorês; ele enfim que 
cada dia produz na Igreja com su.a 
gra\;a novos incrementas, mas não ha
bita com à graça s1;1ntificante _ .nos 
membros totalmente cortados do cs,or
po", Portanto, o Espírito Santo_~--~ 
alma do Co.--po Místico, e ·só do Co:11;.; 
po· Mistice, pois a mesma alma i1~ 
pode- vivicar senão o :seu corpo: "Co-. 
mo membros da [greja contam-se~ 
realmente, s6 aqueles qÚc · _recebe~am . 
o lavacro -da regeneração ·e ·confessan~ 
a verdadeira fé, nem se separaram 
voluntariamente do org :nismo do Cor .. 
po, ou não foram· dele · cortados .. pela 
legitima autoridade ém razão. de cul
pas gravissiinas ... Por conséguint11;os 
qtie estão e~tre si dividjdos pHá Já 
.ou pelo governo, não podem '1vet' 
neste Corpo unico nem do seu unica' 
Espirito divino", Estes dons sobrena
turais ' são tão exclusivos. da ''.ver~ 
dadeira Igreja dê Çristo, ·que · é 
a santa, .católica, aj>osto!ica· Igreja· Ro
mana"·, que só ;êfü . casos de exriep-· 
cional gravidade o~' seus membros. po- . 
dem ser amputados, · póii; "enquanto 

BENJAMINS E ASPIRANTES 
Costuma a Juventude solenizar es- , 

·ta festa· de Jesus Cristo ·Rei com· o 
.. compromisso, dê novas estagiarias.· Não 
ha maneii'a mais propria para cele
brar a :-festa de li.eu Rei, do que este , 
nóvõ e ·ardoroso juramento de fideli- · 

.· dade sob sua bandeira. 

· Assim · comideradas as coisas, as 
·varias ígrejas com seus respetivos cre
dos estariam ,para o cl'Ístianismo pro
'íundo, ,>ne_umatico _é .vital como as 
fotografias tiradas· de varios. angulos 
estão pára à realidade fotografada. 
Haverá fotogl'afias melhores e foto
grafias piores, que apresentarão ima
.gens aparentemente düe1'entes, e até 
contraditarias; · haverá angulos mais 
felizes; have-_las-á mais semelhan
tes,. e· 1rtcnos semelhantes; mas a rca-

"Enganam-se grandemente os que· 
introduzem tal distinção pois não vêm 
que o divino Redentor pela mesma 
razão que ordenou que a soci~dade 
humana por ele fundada fosse perfei
ta no seu genero e dotada ·de todo·s 
os ele-inentos jtiridicos e sociais, a sa
ber, para perpetuar r..i terra a obra 
salutifera da Redenção, por essa mes
ma razão e para ct>nseguir o mesmo 
fim quiz que fosse enriquecida de 
dons e-. graças celestes pelo Espírito 
Paraclito. O Eterno Pai quiz· que ela" 
fosse " o t'eino de séu filho muito 
amado"; mas realment., um reino em 
que todos os fieis prestassem home
nagem plena de entendimento e de 
vontade e com humildade e obedien
cfa -se conformassem aquele que por 
nós "se. fez obediente até à morte," 
Portanto, nenhuma oposiçao ou con
ü-adigão pode haver entre · a missão 
invisível do Espírito ~anto e_ o munus 
jurídico dos I'as_tores e Doutores re-

o membro está ainda unido ao Cór .. 
po não ha porque desesperar da sua. 
sr.ude;· uma vez amputado nem .se: Pº"' 
de curar nem pode sarar". O quti 
quer dizer, .em outras palavras, que rt 
Espírito Santo é monopolio da Igreja, 

lnquerito dirigJclo aos · dirigentes · da e. E. 1. 
' 

/ 

assuntos palpitantes e de suma: im
portancla para. a ·constituição· -de uma 
Cí·uzad11. realmente viva, -não· ~omBn· 
te interior, mas tambem nas · suas 
manl!estaçõ·es · sociais; 

Com nossos cumprimentos deixa,· 
mos. aqui nossos,. mais ardentes_ vo-· 
tM e preces ao céu afim . de ·que 
consêrve 110 Secretariado da Cruza
da Eucarística Infantil sempre o mês
mô zêlo · pela causa de Deus Nosso 
Se11ho1·, . o mesmo entusiasíno, e a 
me·sma fecunda atividade,· 

HORA SANTA 

HoJ· e, das 14,30 às 'T5;30r baterá' ·, lidade '.Será seiµpre. a .mesma, contem- , 
. ' . ' . . . piada de :posições. diversas, que alte-1!ª IgreJa ~e Santa I~1gema __ Horn_._ ;,ràm apenas, a .perspeetÍl/a. -E,, po.r is

. Santa_ c~let_1~a, pelas .. rntençoes ,~.º · ... 59, apat<eceu,quem,.afümass:e que·, en
Sumo .Po11tif1ce, sendo esperado <!.: . trc a Igreja,,.Católica e. ,.u.:·dem;iis co
coh1parecime11to ,dos membi'os ,da .. _munidades,,cr-i~tãs, existe·-fpenas- esta 
,Juventudé pa1;a essa homenàgem ãi.'' ·.cliierença~. est~s· ~on1u1;1ic:hde,<, t~m uma 
aJora(:ão a Jesus Sacr.amc.nt.ado; wensagem .. cristã- ·,mais fraca do que 

. , , - · , . · · . a da Igreja. ·.Ora, entre o; fraco e o 
_A, s. l8,4o horas _havera. outra_ Ho-- forte não· ha m:üs do tiue uma dife-

ra Sa:nta, pelas mesmas mte11çoes._ i·ença de grau. Entre o fraco e o for
te. nãó ha ve1·d.adeira oposição, antes, 
continuidade. Portanto, a verdadeira 

e o poder de salvar e santificar é 
privilegio exclusivo·. desta mesma 
Igreja, ~ta Igreja é um Corpo, isto 
é, uma corporação social · com · mem-
bros certos e determinados, perfeita
mente discriininàila dos que a ela 11ãa 
p:'!rtencem. E é por isso que os mem~ , 
bros da A C. dévem · ser tão fof!â.; : 
mados em seu zelo, porque a primei
ra infelicidade, nesta terra,. é não per- · 
tencer à · Igreja; e a •segunda;, é ser 
um membro morto· da Igreja. 

O "LEGIONA.RIO" SlG• 

NIFICA BOA LEITURA 
' E FORMAÇAO 

O Secretariado da Cruzada Euca
rística lnfa.ntil, a quem tia Arquidio
cese está confiada a fonuação e ori
entação dos Bl?njamins e Aspirantes 
dn Ação Católica tem se mostra<lo 
incansavel no intüito de melho·r se1·
vir aos. varies nucleos de Benjamins 
e Aspirantes da Arquid!ocese~;;,espe
cialmente no que respeita à forma
ção elas crianças que se prepârain 
para militar futuramente na Ação 
Católica. Alem das duas · revistas 
meusals com repercussão mesm,o fo
ra dos limites do Arcebispado,· edi• 
ta varios opúsculos sempre com o 
louva vel intuito de bem servir. 'fe. 
1111o1s por exemplo agora às mãos um 
pequeno comentaria feito sobre o· in
querito dirigido aos dfrigentes da 
Cruzada E:ucaristica lnfantl,l no mês 
de ou~ubro de 1942. Não é uma pu
blicação nova. É uma nova edição 
do comeutario publicado já na revis, 
ta "Orlentando", feita eni 'folheto se
parado e portanto com maicir penhor 
de duração. Têm assim os clirigentes 

1101. DEFESA DA ACÃO CATOLICA" j PARA SERVICOS TIPOGRAFICOS 
da Cruzada Bucaristica Infantil a 

facilidacle · de verificar com presteza 
as conclusões e as lições proveitos!s
simas do 1nquerito do qual eles· mes
mos foram atores principais. O inque
rito versou sobre varios assuntos que 
interessam a Cruzada toda; Assim 
os capítuloH se achain c.ttalogado:;: 
Uniformização; Revistas da C. E. I.; 
l!,ichas e ficha.rios; Reuniões; Nor
mas de Ação; Formação pessoal da 
zeladora; l!llite. :..... Como ·se vê todos 

Encadernação de luxo? 
. Oficinas gráficas do 
LEGlUNARJO S. A. 

Rua do Seminario, Hl9 

LEK E l'l<Ol'AGAK O 

·"LECIONARI"\" 
18 01\VER ·oE TOD08 
OS OA'J()l.ltJOIS 

Continuam à suceder-se. as mani
festações de aplauw, por motivo ~a 
publicaí.:ão do livro «Em Defesa, da 
A<;ii.o Católica», da autoria do Dr. 
l'linio Corrêa de Oliveil·a. 

Da co1·respondencia recebida 'pelo. 
autor, tra11sc1:eYemos · aqui alguns to
picos. 

Do Exmo. Revmo. Sr. D, Otavio 
Chagas de Míranc)a, Bispo Dioce

' sano· de Pouso Alegre: 

«Pouso Alegre, 8 de Outubro. de 
1043. 

Ilustre Am.o Sr. 

. Dr; Plínio· de Oliveira. 

Cordiais · e:audações. 

Já tive opo\'tunidade de ler, com 
a aten\iâO que merece, o seu liYL'O 
.:;Em• Defesa da Ação Catolicu, . es
crito com muito amor à lg1·eja e in
<li$cutivel competencia na. -materia, 

Sei que nem todos o apreciaram, 
achando que os erros apontados 'es
tão felizmente circuni,critos a uma 
esfera' muito, 1;eduzida e que, por-. 

·tau to,. melhor seria não divulgal,os. 

l\Ias, uma vez gue nem o Sr. Nun
ci_o Ápostolico ném a autoridade 
ee!esiasti<,a de S. Paulo fizeram 
objeções sobre a oportunidade· do 
eeu t1·abalho, sinal: é que vem ele a 
tempo, como um gritei de ale1·ta; pa
ra prcmúnir o clero e os fieis con
tra falsas ol'ientaç:ões e. exageros. 
prejudiciais à Ação Catolica, aiqda. 
tão incipiente entre. n6s. 

Com sinceras felicitações, queira 
aceitar. ag-radecimentos e afetuosas 
beuçal)s da 

.Am,ó e Servo em N: S. 

Ota.vio, Bispo de Pouso Alegre> 

De S. Excia. Revma. Mons. Joa'
quim lUanuel G-oriçalves, antigo Vi
gario Geral da Diocese de füo 
Preto: · 

OURO CAUTELAS OU MONTE OE SOCORRO 
- JO!Al:l USADAS I! BRIIJiAN'l1<:S -
Compr_o vaiando · \H melhore,. pre_ço~ .. 

Rua Alvares Pentl"ado, 203, 
3." andar - rei. 3•'1720 - D E-L MÔNACO 

«Caríssimo Dr. Pliuio Corréa, 

Tenho lido o seu precioso livro 
«Em defesa da Ação Catolica» e. 
<lià. a dia admiro: mais o seu pro
fundo e:;tudo; o seu conhecimento 
de causa; e a~· minucias, não de'i:i,an
do escapar um eacaninho, .para que 
ninguem possa encontrar prctéxtos 
para <lmida, seja qual fôr o ponto 
em que considere o assunto. 
_ Nada vale a· minb3: . apreéia.~ão. 
Entre.tanto eu desejava ·que todos 
less·eni o seu fü•ro com olhos <le ler, 
para açabarem p1:csunçõcs tolas' de 
muitos, curvando-se perante a ra
zão, iluminados ·. pelà Fé. 

Que o Senhor o cubra das melho
res bençãos pelo seu trabalho fe. 
cundu em prol· da boa causa. 

Seno humilde em Jesus Cristo 
Mons. Joa.quim · Ma.nuel·. Gonçalves>, 

Do Hevmo, Pc. Antonio · Ji'ernan
de's, s. J .; _um elos grandes lideres do 
movimento catolico nq Brasil. · 

«Colegio X obrega - Recife 
7-X-1943 

Men caro amig_o Dr. Plínio 
Corrêa de Oliveira, 

O· seu admiravel · lívro. «Em defe-
5a da Aç:in Catolicu chegou aqui 
sotnetité ,ha poucos dias, porem mui

, to antes disto, por informações, fi. 
. sera um pedido de 20. 

Queira aceitar os mais caloi•osos 
parabéns pelo · apostolico trabalho 
destinado a iluminar . muitas inteli-. 
g·enciu, dissipar a confusão e sal• 
var a Ação Catolica no Brasil. 

. Nóa aqni api·eciamus tanto o, seu 
livro que o estamos. lendo 110 refei~ 
torio. O inferno .já· éo~neça a temer 
a :sua influencia salutar, 

Abra~os em nnião de·_. ora~ões, 
Sempre ,seu em Cristo 

Pe. Antonio Fernandes s; J.1> 

Vr. Vurval Prado 
M641_CIO Oeuu,, .. 

a. lenador · · t'111110 IÍ.Kldla, · 16 

6.o and. • ~ah•• u:, • U •. H 
(El!11. da tcua José 8onlfà61o) 

Cooa.: u.ao a n.a, 11ora1 
!r,el,s. l•UU 

1 

. ·. ~ .·. ' . 

Tais como: - Téses; Livros, Folhetos Revistas. Jornais 
e qualquer impresso em geral. - Procurem a!ii oficinlis do 

. ' ' . 

"LEGIONA a·1.o "· ·> 

RUA DO SEMINARIO N~º 199 - TELEFONE: 4-0931 

- SÃO P.AULO 

Associações Auxiliares 

FEDERA(ÃO .MARIANA FEMININA 

Jt\10 24 de nlàio, 3O-9O-S. Paulo 
PAN.u&. 

REUNIÃO l\-1ENSAL 

Realiza-se, hoJe, à~ 10 · horas, na 
Curia I\Ietropolitana, soll a presi
dencia do 11evtno. Pe. Hoberto, a 
reunião mensal <la Federação, sen
do esperado o comparecinwnto de 
representantes ,de todas a.s Pias U
niões. 

N'OVA .SEDE 

Gomo ainda grande parte da nos· 
sa corresponrlencia tem sido envia. 
da ao no:oso antigo endere~o, comu-

DR. ARAUJO LOPES 
.DOR, ·oe CABEÇA PRISÃO DE VENTRE 
Neurastenia. - Nervosismo - Melancolia - Depr("são nervo·sa - An
gustia - Palpitações - Genio irrasc!vel '-,- eJJORO - Tuberculose. -
Doenças do pulmão; dos rins, do CORAÇÃO, dos lntestinos - Magreza 
-- Obeslrtade -· Enxaquecas - 'l'ontúra - Peso na eabeça - Diabete -
REUMATJSi\1.0 - Digestões clif!ce!s - Preguiça - Mau halito - Pon
tadas - Arrepios - Palidês· - ULCERAS OU ESTOMAGU E DO üUO· 
DENO 

_ _ (SEM "OPERAÇÃO) 
MOLESTIAS NIJ:RVOSAS l<J" i\-IENTAIS 

Antes de qÚalquer operação, mesmo a simples extraião total 
visite a 

de:; dentes, 

CLINICA MEDICA NEURO•PSIQUIATRICA 
RUA MARCONI, 131 • 8." SALAS 806/5/4 
Consultas das 11,30 às 19 

Fones: 4-2208 e 4-9788 
- Sabados 8 · às 12 
-o-. São Paulo 

nicamos, novamente,. às' Pias Uniões 
du Interior, a mudan<•a. de nossa Se. 
de para a Pra-;:a d~ Sé, 47,-10.o 
audar. 

SEMANA DE CRlSTO-REI 

Dentro da Sernai~a .de Cristo-Rd, 
1t realizar-se, no fim de OutubJ'o, 11à 
lgrej.t de San ta lfigenia; caberá às 
Filhas <le i\laria o dia 30 de Outu. 
hro, para as ·suas homenagens ~o 
Hei do Céu e da térra. Como babi

·t11alme11te, ne_ssa festa, as .!!'ilhas 
rle Maria deverão compa"recer t~IIÍ• · 
formizadas . à l\li$Sa · .das · 8 horas, 
Durante o dia as Pias Uniões pJ'eS• 
Larão sua adora<:ão ·a Jesus SacrZ!-• 
mentado, obedecendo à uominata 
organizada pela l!'ederiti;ão, de tal 
forma que .. não faltem adoradtmw a 
toda~ as horas rio dia: Das 17 à! 
18 horas haverá HoJ'a Santa Solc4e, 

ORAÇÕES PELO PAPA 

S e · · 1 p· u· erao orgamzai os nas tas • 
niõcs 1•ario>< movimentos de urac;ões1 
por S. Santidide o Papa Pio ~ !ii 
nesta hora t,ão angustiosa 'que àt1•a• 
vessa o S.oberano Poulifi~e, PZ!-tª
que ·sejam· eficazes tais oràçõe~ [em~· 
b1:em-so as ~'ilhas .<ie Maria qut> 'ne• 
cessario se tórna em primeiro luiar 
llllla .guerra a todo e qualque1 pecá. 
do, . pois, Deus .. Nosso Senhor, por · 
ce!to, 0111:i!i a~ pr~ces das · alma§ 
pura, · 

\·· 



.::in.u rl:lum, .11 ae uutuuro oe 1:140 LEGIONA RIO 

VESPERAL M0NASTICO .FEDERACÃ0 DAS C0NCRECACõES MARIANAS 
Acha-se à venda no Convento das Religiosas Benediti

n~~· em_ Sorocaba, Estado de S. Paulo, o novo Vesperal bene
ditmo, ao preço de Cr$ 20,00, contendo em portugóês e latim. 
as ve~p_eras de t~dos os dias do ano, bem como as .Completas 
do Ofic10 monastico e as Laudes das principais festas. Pedidos· 
podem ser feitos ao endereço acima. Descontos pata os, re~ ~r 
vendedores. 

EVANGELHO 

JESUS CRISTO E O POVO 
DECIMO OITAVO DOMINGO CEF'OIS CE PENTECOSTES 

(S. Mat. IX, 1-8)., 

. Naquele ~empo, subiu Jesus em uma embarcação, atravessou o lago e 
ve_iu à .sua cidade, E eis que lhe apresentam um paralltieo · prostrado ni.tm 
leito, E, vendo Je~us a fé que :;nostravam disse ao paralitlco: "Confia, filho, 
!cus peoados t~. sao perdoados . E els que alguns escribas di:ciam. entre si: 

~ste blasfema . Ao ver :esus os p~nsa~ento~ destes, .disse: "Porque pen
sais mal nos vo~sos coraçoes? Que e mais fac1I di:cer: teus pecados te sã,, 
p~rdoados, ou dizer: Levanta-te e caminha? Para que pois saibaia que 0 
f'.•lho. do homem tem poder na terra de perdoar os pecad_o:s, (disse ao· parali• 
't1~0), Levanta-te, toma teu leito e vai para tua e-asa". E ele levantou-se· e· se 
fo, para sua casa, Vendo, as turbas temeram e deram gloria a Peus que 
deu tal poder aos homens. · ' 

COMENTAJUO 

A finalidade deste milagre ope-
1·ado por J.esus Cristo ê demonstrar 
sua divindade. Hea.lmente, alem des· 
ta finalidade que. aparece em [)rimei· 
ra plana, no modo de agir do Salva;. 
dor podemos encontrar ainda outras 
lições, Assim, aqueles amigos do pa-
1·alitico não vieram ao Divino Sal
vador para obter para seu pupilo a 
remissão dos pecados na qual, como 
de costume entre os homen~. não ~e 
:pensa esriecialn1ente q1m1uio os afli
gem os males do corpo; mas suas fi. 
natidade era apenas conseguir a cura 
do doente. Nosso Senhor, perdoando 
primeiro o_s pecados, fazia saber 
aquela gente que ao homem deve 
in_teressar· .muito mai~ a situação em 
que está sua alma, do que a precarie, 
dade do seu corpo, e que ha muito 
:maio, C/l,l'idade no euidado da alma 
do semelhante do que: nos cuidados 
do co1·po. Não ha negar que neste 
,evangelho ha lambem esta lição, Pn>· 
·veitosa. não somente para os amil(.:,s 
do paralltico, mas lambem para mul
ta gente dt · hoje que limita sua ca
l'idad!ô! aos auxilias prestados com 
jntençâo ele minorar as miserias tem· 
:porais apenas, descurando-se por 
completo dos . interesses da alma. e 
às vezes de modo escandaloso como 
acontece quando os catolicos auxiliam 
institn:ções mantidas por confissões 
heretlcas, ou a:ssociaçôes condenadas 
pela Igreja,- a Associação Crista de 
l\Ioços, por exemplo. Não ha negar 
que neste evangelho ha esta 11,ão, 

* * * 
Mas .o fim principal ~e Jesus Cris

to era salientar sua diviuuade. Sa· 
bia ele de alllemão. qu.: sua atitude 
iria pt·ovo1.;ar a hipocrisia dos puri· 
tanos escribas, e previa <1ue este es
canda_lo tansaioo lhe daria aso a 
lllanm,star ao povo todo, a sua di
vindl!,de, -Por is~o agiu assim. Dei ta
to, o poder 1de perdoar os pecado·s ;;ó 
compete por direito proprio a ,!Jcu8 
Nosso Senhor, que é a pessoa ufen· 
dida 110 pecado, a.mela quando a ofen
sa ê contra o proxlmo, segundo àqui
lo de Davi: '"'filli soli peccav1" ao 
arl'epenC1er-se da injustiça r.:óm;thJa 
contra Urias. Logo só Deus Nosso 
1:lenhor tem direito de perdoar <Js 

pecados. Jesus Cristo, pois, penloan
do eru 1iome proprio <>s vecado,; t1a
q1,ele . paralltico, e ratJficando seu 

poder com o milagre que fez logo 
elll seguida, atribu.a-se. a si um po
der divino, ou sejà a divindade. Po· 
deria alguem objetar que· esta con
clusão demasia sobre as premissas, 
pois que hoje na Igreja têm os. sa
cerdotes o poder de. perdoár os peca
dos, e no entaiito ninguem os vai 
consic.erar deuses. 1!l reàl este fato 
mas a aplicação ao caso de Nosso se'. 
nhor Jesus Cristo é falha. De· fato,· 
Os escribas acusaram à Nosso So· 
uhor de b!asfem:a · 

Blsta acusação ;ó teria cabime1it~ 
si Jesus se atribuisse um poder divi· 
110 proprio. Não leria cabimento si o 
podei que Je~us se a:t.rlbnla. embora 
divino, ele o tivesse por dele~ação, 
Aeusando-o portanto de blasfem'a. 
declaravam os escribas que o pode; 
de perdoar os_ pecados Jesus se· atri· 
buia como poder proprlo não conio 
poder participado. Ora foi para dé· 
monstrar que ele possula este poder 
neste sentido estrito ·em · que. lhe 
atribulam os tarlseus, J.>ara niostrnr 
uqe não era' blàsfemla, que. Jesus · 
operou o milagre. Sua final.:dade, por
tanto, era salientar sua divindade 
perante fodo o povo. 

O povo, porem; t.emeu primeiro, e 
depois rendeu gloria a Deus que 
deu tal poder,aos homens!. Isto quer 
dizer que no povo havia uma ,;ran· 
Je difü:uldade para aceitar a dlvin· 
dacte ele Jesus Cristo, visto que nem 
uma demonstração dessas qull ·ofus-' 
caiu a inteligencia foi capaz .de le, 
va-los a essa conclusão que se im· 
punha de maneira obvia.. - Alguem 
explicaria esse rato pela ·fascinação. 
que tem o erro. Como qner 'que ·seja, 
é nm tato doloroso vei· a dificuldade 
que deve vencer a verdade revelada 
para se impor às.· lntellgencias. 'l'al
vez uão seja tanto a fascinação <lo. 
eno. q11a11to a aversão pelo bem que 
uma vida mais· ·ou · menos v'icfosâ, 
mais ou menos orgulhosa; mais ou 
menos tibla sedimentou no fundo do 
coração. Pois que é sempre verdade· 
que o:.. puros e os humildes são -os 
que verão a Deus, Como· lambem é ' 
certo que aos solJerbos Dens resiste e 
qi:e a vaidade e o amor proprlo !>O· 
dem levar a pessoa ao endurecimen, 
to do coração. Nilo seria mau de quan 
do em vez meditassemos sobre estas 
verdades que tanto interessani a no_s• 
sa salvação eterna. 

-".OS COMUNISTAS TROCAM DE NOME-' 
M A S N Ã O D E C O R 4 Ç A O" 

Vados dos gran<les jornais do 
Canadá, iu.formam as Notic,i:1s Ca
tolicas, ·ergueram suas ,·ozcs para 
ad1·ertir ao publico qne o chamarlo 
Partido do «Trnbalho e Prog;rcssn», 
recentemente constituído em To· 
l'onto, não é sinão o anlign l'artido 
Comunista sob mascara · <liferente. 
1'im Buck, atr.' hii pou<'o chefo do 
Partido Comuni,ta - que no Cana
dá. funcion~va à margem da )ei 

·é o chcfo do novo partido. 

«Tim Buck e seus as,ocia<los 
escreve o 'l'oron to 'l'elegram 
são homens capazes de ag·ir com 
suma habilidade. · Ante1< que a Hus
sia Eossn atacar!» pela Alemanha, os 
commlist.as ,fo;seram que se tratava 
de uma· guena ,,aritalista. üepois 

·que a Russia entrou na luta troca· 
i·am de muletas e, de noite parn o 
<lia, fizeram-se partirlarios ria guer
l'a. Para eles, então, a questão da 
:segnüda. frente passou a ser a,;sun· 
to de interesse ,rnpital. Por cumu
lo <los cumulos não titubcaran1 eui 
explicar as mzõe~ que os levar:1111 a 

· se · despojar do rtomP rle «comunis
tas», adotando, em seu lugar, o rle 
membros do Pal'tido O() «Trabalho ~ 
Pl'Ogressoi>. Não se trata siúão rle 
ganhar,· votos, no que eram est<>r
~ados ·pela denominação de «comu
nistas,. 

«Porem, acresrenta o Toron((l 
Telegram, · o disfarce não eng11· 
na. Todo. ,.o novo partido continua 

· sob o ·domínio de homens que foram 
coinunista's até o dia ela ConYenção 
de Tornnto ... » 
· O Globe biai!, de Toronto, assim 
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se e:1:p!'essa: - «Passando sobre a 
proibiçiio dec!'etnda pelo govel'IIO do 
Domiaio, do Partido Comunista sur· 
giu o Partido <lo «Trabalho e Prn-
gre:;so» qne, como seu ar.tecessor, se 
move debaixo dos estanda1'tes ele 
Marx, l!~ngi?l5< e Lenine, O mesmo 
senhor Tim Buck confessou i'sso, e 
ele sabe o 17uc diz. Foi l)1andada às 
urtiga:3 a palavra «comunismo:.-, dan
do-se-11:ie o 111em10 destino do di.o
mintel'll». e fez-se um 'apelo para 
que entl'em no · novo partido todos 
os que querem pt·eparar o caminho 
que r!R no ~stado f:tooialista». 

O Montreal Star; diario da cida
rle ile :\Jontl'eal, sob o titulo <lc «'l'ro- · 
éam de nome, ·!}las· rui.o de cora~ão», 
di~ o seguinte em nm i!ditorial: 

«Os comuni~tas canadense~, cn,ia · 
organiza~ão está proibida por u111 
dec1·eto de guerra, apesar da pres
sa com que colaboraram na· guerra 
clepoi,; qne 11.'lfossi~ foi atacada, iuu
daram de nome. Agora constitúem . 
o Partidú do ,i:'frabalho e Progrcs
soi,. Tratn-se somf'<!1te de uma troca 
~e nome, finaliza, mas não de uma 
mudançn no coraçíio ... » 

,Já está, felizmente, bastante co
nhecida de todos a tatica de que se 
servem ·os comunistas. 

O ciesmascaramento de seus pla
nos maquiavelicos fai:, entretanto, 
que se v:rlharn de novo,s expedientes. 

Ante a andacia e malioia qué· de
monstram •. não devemos estranhar 
se virmos os comnnistai< propugna
rem pela. implan ta,;:ão de um regi
me qt1e · na apareueia seja a anti
tese d!) comunismo, mas que na 
realidade não passa de uma aplica
ção mascarada do odio,,o erro .. 

Na realidade, já. se advinha essr· 
plano' m111icioso em f-ertos mo.vimen
to, poli tir-os que nos é 1lado ohscr-
var. 

Procura-se, a todo o custo, arras
tar o m•mdo para o combate do ces
pantalho comuriist~,, atraindo,o 
para os pa1·tidos 'chamados · da direi-. 
ta. q ae nn fu nrln não · pas~aw do 
mesmo onmnnisrno mascarado .. 

«Os comunistas trocam de J!Ome, 
~ ~g ~- !llliS~•l, 

Mês do Rosarlo -:- Mês das Missões - Festa da Maternidade de Nossa Se
·1hora --- Festa de H, S, do Pilar ...:... S, Pedro de Alcantara • Padr.oeiro Prin· 

cipal do Brasil Os cinco domingos de São João Berchmans 
Mts DO SANTO, ROSARlO do que nó::. pe1as $antas Missões? 

A Santa. 'Madre Igreja, na sua grande' Mas estamos na Congregação, justa.-
sabedoria, determinou que em honra do mente para nos santlfícar; se áté agorà" 
Santo Rosario de Noss_a ~nhorà., fosse pouco fizemos !)ara isso, !'.esta-nos ain• 
dedicado toqo um mês. Em meio do mês da o d1a · de hoje, . qu~- é preciosi.sslmo, e 
tie outubro, o mês do S,into Rosatio, te- o. unico que qos pértence! . 
mos a satisfação de verificar quão prc- Mã<>& à obra portanto, .tanto ma'is que 
ciora e querida é ao no= povo, essa be- o Mês das Miuões, já em meló, propor-
.. li.ssima devoção! Vallosi&ima, porque en- cio1la-nos essa grande oportunidade para 
sinada pc:ia prop1'Ja. Bemaventurada. Vir- mais faca e eficientemente trabalhar JX>Iº 
gem Maria, é · uma das mais poderosas elas! Lancemos mão da oração! Reze• 
armas com que conta o bllm catolico! o mos pelas Mlssõe5! · Ofereçamos por sua 
congregaqo, sobretudo, tem o Santo Ter- intenção· a nossa comunhão mais fre-
ço como. companheiro ln.separavevl. Não qu~nte, a nossa mais assídua asslsten-
Ee comproon:ie um congregado sem o seu eia ao Santo Sactificio da Missa! Seja-
~rço. Ao entrar ,1a. Congregação, se já mos generosos, e demos, segundo as nOll• 
não o po.ssue, é a primeira cou;i& que ~e sa3 posses, o ma,óno que for possível! 
lhe d'á e eu.sina. E .. ele o Hei compa- üificilmente a1guem pecará neRt-0· par-
lUlP.lro de nos.a solld~o, o ·confidente de ticular, por liberalidade excessiva aju-
noss•.l.5-màls intimos sentimentos, sejam dando a.s Missões! No dia 24, sobretu-
de alegria, sejam de tristeza. Por me!o dQ, ofereçamos a· n~Ma. p1·inclpal esmo. 
dele, desfiando-lhe as quei-idissima.s con- la, iogo depois da Sagrada Comuni1ão e 

. t:s, medit:i.mos nos sublimes misterios de da a~sistencis. à Santa Missa! NeEs~ dia 
noiisa Fe, nas lnconceblvc;s verdades de prumovam os sis .. preliidentes uma cole-
nossa Sarita Re:Jigião! E que ma.li; precio- ta esp<:,.eia:I dm'ante a. reunião da Co1\-
~o der.nte de Deus, do que o contemplar gregaçao, cujo produto deverão encami-
ll, vida, paixão e mort?- de Nosso Senhor? 11har a quem de direito, por intermedio 
o que de mais caro ao nosso pol.Jre cora- do R. P. diretor ou Pax:oco. Que nenhum 
çao do que meditar ~obre os gozc-s, glo- Congregado deixe nesse dia dé oferecer 
1·ia.s e amarguras cle:ssa famil,a modelo, o seu obulo,, por. mais pequ~riino que pos-· 
desse Lar llllico e inco:nparaveJ que é o sa. &r ele! Nosso Senhor não \'é o ta-
de Nazaré? Tutlo ill.5o, tão ama.vel aos manho da esmola, mas antes .,o maior 
olhos da Santíssima 'l'rinctade, oferece- ou menor sacrifício em relação às posses 
no~ su,avemcnte, o Santo Terço de Nos• de c<1,da um., Possi\'elmente, por maior 
f,;:. Senhora., E quantos milagres e ben- .sacrifício, 1nf>is gradará a pequem esmo-
çãos têm sido alcançados pira a hmna- la, de um cruzeiro do pobl-e, do qu2 a de 
nidade por seu intei·medio ! cem cruzeiros de uin rico! TUDO PE-

Agora mesmo, no dia 7 do cor~ LAS MISSÕE3! PARA A SALVAÇÃO 
rentE, celebrou-se a Festa de Nossa. Se- DOS POBRES PA:GAOSt PARA O SEU 
nhora do Rosario, instituída ptu·a re- ALIMENTO E DOS HEROICOS MIS-
lqr,brar o glodoso feito das armas cris- SIONARIOS QUE 'TUDO ABANDONAM; 
ta;,~ sobre. as dos barba.ros Mussulmanos, . FAMILIA. CONFORTO E RIQUEZAS, 
in!ieii, cujo poder e superioridade. tudo PELO BEM DAS ALMAS! ' 
part:clam Ir -avassa-lar. A batalha de Auxil:ar as Missocs significa i:lllatar o 

·Lepanto, a.<;slm chamada, foi um ver- Re:no. de Cristo! · Dila.tar o Reino de 
dade1ro milagre, alcançada. pela inter- Cristo .. quer ci!zer sal11âr almas, aumen-
cessão de N_ossa Mãe . Santíssima, por tar o seu rel:ianl1o, trazer para o redil 
melo do Santo Rosario! · aqueJcs pobres pagãos que não tiveram 
· F'elize.s aqueles tempos-em que no reio a mei,ma felicidade qile nós, nascend.J 

da.s tamilias, pobres e ab~tadas, ·.;e re- 110 seio de uma familia. catolica, tendo 
za.·,a à noitinha, todos os seus membros r~.ceoido com a.[)€r,a.s algum dias de Ida-
reunidos, o Santo Terço de NOSlia Se· ·de as aguas batismais que nos tornaram 
nhora.. Fi.Jltos .de ~us e Coherdeiros de dristr.ll 

Apezar dos pezares, ainda o Ter- E todos sabemos ser proméssa de Nos-
ç9 é o grande meio de. lnterct:ssão. prefe- i;o senhor ciue salvando uma alma ,saJva-
rido pela-· maioria. do nossõ povo. remos tambem a nossa! .o meio mais 

Congregados Ma1·ia11os, filhos di:letos 1·i.pido e efic_ienre · <li! conseguirmos lssso, 
de Nessa Senhora, tudo devemos fazer é justamente orando pel~ Missões e 
1,ara. incrementar cada vez mais, tão auxillando-àS mater!almenté, porque, · à 
cficai exer,,icio de devoçã-0 a· Nossa Mãe <:rspera de um Mlss,ona.rio, de sua pala-
::iantl~simal Eficaz e vallosisslmo, ve- vra é de seu eu.sii1amé11to, ex!.5tem no· 
mos pelos multas muagres alcançados! mm.do. não 'liatlíiados, para mais de UM 

. As pa.1avras dos santos e dos' sumos BILHAO E TRESENTOS MIL .. pagãos! 
l'ontifi~s tambem o atestam co!lllta11te- Meditemos bem! O nwnero· de pa-
mente ! gãos é· quasi qu\l,t~o vezes maior do que 

~ão Ser!)flm, Confessor, ~1·tencente o de ca.tolicJJs!' Mas... ha dois inil 
à. Ordem dos Capuchinhos, e fa.1,~cid•> anCli éramos· apcna.s 12. · os 12 apostolo&. 
em 1604, cuja festa: ~e celeorou m., dia co.,11 que Nosso Senhor fundou sua lgre-
1_2 de ótitubt\l, ào en,rar para o couven· . ja! E não foi de .braç05 cru~dos, entre-
to, b:i.í~U à .sua porta. dizendo: "Não _gu::IS, à or,:osidade e 'l.OS. praz.eres dà. car- . 
p!ls.-,uo mais caµita.l que o-crucifixo e o né. que esses 12 AR.AUTOS DO DIVINO 
Ítosar.o; mas espero com este capital REI "Íi.lastraram por todo o mundo ,a 
$e1· de proveito ao Convento e sa/l'ar o. doütrlna de Cristo, garihàndo para· :sua 
minha Rima!" l!: que capital, meu Deus! lgl'eja 370 milhões· de ·adeptos que heje 
Assim todos os homens o posau:ssem, possue, não! ' ' 

. daudo-ll1c o d, vido valor! Como seria · consr-,guiram Isso, com o auxUto 
outra a humanidade! Como ant~- 'dé Deus, pot'<lm pela·, fiei imitação de 
c!parlamos o Para . .so. na terral . Crista; o nosso· Div:no _Mestre! Ele veiu 

. SãQ João. Bercllmau:s,. que com .Sâl\ ·'·'ensinar,n~ o· ca.mlnhó da vld,a! lt por-
Lmz de Gonzaga .). São Estanlslau -Kos- tanto,· pi·ocurM!do imita-lo, esforçando· 

gentes e inadla veis das Mi..5sões lie todo 
'o mundo. 
DIA 11 DE OUTUBRO - }'ESTA DA 

MATERNIDADE DE NOSSA 
SENHORA 

.A 11 de outubro a santa Igreja ce
lebrou solenemente a Festa. da · Mater
uidade de Nossa. Senhora. Essa festa 
.foi illlltitu!da pelo Santo Padre Fio XI, 
para comemorar o 1-5.~ centenar.o do 
Concilio dé Efeso, qtie · dec:Jarou wle· 
nemente, a MATERNIDADE DIVINA 
DE NOSSA SENHORA! 

Ohl Quã() grande deve .ser a nos
sa afeição por essa. Mãe Imaculada! 
Ela é toda pura e· sem macula, e acl· 
wa dela só existe Deus! Com'o Con
grega<ioi,, seu.,; .ilillos a.nantis.simcs, que 
tantas graças lhe devemos, principal
mente esta de sermos meml.Jros da sua. 
Congregação Mariana, quanto devemos 
ama-!&, venera-la e honra~la!· A maior 
graça que lhe podémos pedir é jus
tamente a da pzrseverança na Congre
gação, para que na hora da morte pos
samos cerrar ·os, olhos fitos nola, Jevan
d<> ao pescoço a sua fita azul, nas mãos 
o Se,nto Terço e o Sagrado Crucifixo! 

Jamais deixemos passar mna. Festa. 
siquer, a. J\lla dedicada, que · nãn lhe 
pristem:;s honra.s especial.s, alem c:as 
comuns que nos d:tam as santas re
gras da Congregação! 
DIA 12 DE OUTUBltO - FESTA DE 

. NOSSA SENHORA DO l'ILAR 

Padroeira. eia. · Hspanha. e de todos os 
1,aises da · Amedca Latina de origem 
hespanhola, muita. cara tambem a nós. 
deve ser essa, Festa! Porque, a nossa 
Igeja, é universal, e· a.ssim, Nossa . Se· 
11h~1-a, a Mã€i de Deus, em quaquel' lu
gar do mundo ·em que é venerada e 
sob qualquer titulo, continua a sempre 
mesma. . Mãe do Redentor· e · a sempre 
mesma Mãe nossa, aquela mesma que 
nos foi legada por Nosso Senhor -do al• 
to da cruz! 

f: antlquissima a veneração de Nos
sa. Senhora sob essa invocação, ditando 
ela. d..> primeiro ;;eculo ! Conta a t,·a
dição, que, achando-se o Apostolo São 
Tiago Maior, evan~liz,a,ndo a Hespa-
11ha, encontra.va•se certa nolté, com 
s.~us ct1sclpulos em · oração, , àl! ma-rgeus 
do Ebro, quando lhe-, apareceu N=:. 
senhora, .rodeada de coros ele anjos, 
sobre uma coluna de marmore, e lhe 
deixou uma lma.gem sua! Imedlata
mente fez o Apostolo- com que· se cons
truisse um Templo em sua honra. na 
clda-de .de Saragoça, onde .se acha.va, 
conhecido pela. Basilica "dei Pilar" • 
. Esse fatJ miraculoso se deu ainda em 

·vida de Noosa 'Senhora! l!l esse talvez, 
o te111pló mais antigo de que se tctn 

· uotic!a. construido em homem.gem a, 

Nossa Senhora. Nele foi constru,da · a 
"Capela· Angellca.", que reoorda a· apa
rição, e na qual, por concessão do san
to Padre Bento XV, de 15°11-1915, se 
celebra perpetuamente a $a.nta Missa, 
pa.ra. comemorar "a. vinda de Nossa se

nhora. Cl1l carne morta:! a Saragoça". 
Cl'istJvão Colombo, ta:mbem, que era 

grande devoto· de Nossa. Senhora. do 
Pilar. muito ped1l.l a sua intercessão 
junto a. Deus, e foi ~juste.menta no dia 

.. e1p que se· .celebra.VI). a., sua. Festa, 12 de. 
outubro, ,que i;e deu o fâfo marav:lho
so do descobrimento da· Amerlca! tka consUtue os. TRES LIRIOS DE MA- nos ))(li,', 11egulr · os seu.s ensinamentos e 

RIA . IM'.ACUliADA; .. ao. -c,ort4eeer,· -00111 · os' da.s suas figuras vivas à.pós a ·sua. ~l.'

granue contentamento,' q~e··a,'·5ua;;:hnra._ bida. ao Céu, e qu,, são Nõ&sa. senhora. 
derrad~1ra ~e·"a.proxhnava., _empunhando··· (todos '.i>.-; santos. que poder1mos fazer' 
o seu crucifixo, o s~u Livio- ue:-Regr.as,.,, ·e.:rgo pâra. recebermos a r,aga. do Pa-· ' 
e o &:iu Terço, assim exclama:·· "A9u1, i·.i'.isoi 
e.5tâ o que temio de mais pri,cioso; que- E no· Brasil, princlpalmen.te; .. viu;. 

' Nesta capital, tem .Nossa Senhora do 
Pilar muitos e muitos fervorósos devo~ 
tos, tendo a · A..soétação de .'Nosso Se
nhora do Pilar,. da Parqula de sa.nto 
AgostinllO, · na 1·ua vergueiro, festejado 
. esse dia com solenidades especiais. . 
DIA .19 .QE OUTUBRO - FESTA DE 
SAO PEDRO DE ALCANT.4RA, PA· 

1·.o morrei· com estes 3 tesouros! " ta: tcrr:i de Missõ~, nadá 111ais ·é do que 
. Do piedoso Beato c~aret, de ·cujas . t,m.i. obi-.i de são e· puro patriotismo o· 

v~rtudes her~1cas todos ja ouvimus _falar, ti'a.balhat• pelas ?>1:i&!~s! • · 
sao as. segumtes fra,-;es sobt·e o ·.Santo· · o . Missiona.rio ria.da mais é cío · que. o 
Rosario: .. ~u:1ca. 5el'â tido na. conta de l)andêiraht~ da. Fé, quê, transmitindo-,t um b_om c_'.·ista.o quem ~ão rezar o Santo e ganhando almas para o Céu, abre tam-
h~sauo. Ensina a expeqencia que, quem bam nas matas virgens dó 110~0, que,·i• 
nao reza o. Rosar:o, não reza 11ada; não do Brasil 0· c.a.minllho por onde clle-
orn e nem · vive como cristáO, ·ma~ como tará a.o ma:s recondito dos no .. ,os ser-. 
pagão". - "O Rosa.rio é a mais bela tõo bra.vlos, a. palavra. e a.s conquistas· 
das oraçqes, com que pod:mos obsequiar da, civUlzàção! 
ii. Nossa. $ent1ora ·' - "E q~asl tmpos- Trabalhn-ndo ' pois. PEias_ Missõe~ tra-
s1vel qt;e se entregue aos v1ci:is aquele . b 11 • · 1 ' tlfl ã d ' 1 
que reza bem o Santlõslmo Rciar.o". a. iamos pe .~' s_an caç O ~ nos.s.a., a~ 
_ "O Rosa.rio é um compendio de I\P5· ma <!_ g.i:1·_a11t1a. ae sua salvaçao, alem _de 
sa santa Rellgião · porque nos recorda <:ontnbuu ~a ·J ~em da 110~ _Patna~ 
seus prlncipais mlsterios" _ º'Dito por um ,Bra.s1l ma1S forte, mais iico ., 

• • • . SOS mais unidD! TUDO PELAS MISSõE$! 
~s que tezam ~ medita~ ~em os mlste- 'IUDO PELO BRASIL! TUDO PELA 
1106_ do SantLe;Sl~O Rosa.no: ~es alcan- DILATAÇÃO DO REINADO DE CRIS• 
çarao a _perfeiçao e obterao fmalme~te . TO NO MUNDO! 
a salva.çao de sua a;Jma". - "Assim 
como éntre os Mandamentos da.· Lei 
de Deus o primei.io. e principal é o 
amai• de, Deus, assim entre' as praticas 
de devoção· a Nossa senhora, a primeira 
e principà,J é o Santo Rosario". 

F1·àscs · de alguns Santos Padt·es: 
"O Rosa1·io . é uma meditação, po1·que 

nos põe deante dos olhos, em quínze qua
dros, as principais verdades da noosa, 
Fé. O Rosa.rio é ú.m p~queno Evange. 
111o" rP10 IX). - "0 Santo Rosa.rio 
não . .SÓ é spmamente utl! para vencer 
os inimigos- ·cte Deus e ·da Religião, ma.~ 
é tambem um estimulo efica.cl.ssimo para 
a pratica da.<! virtudes eyangelicas que 
ele i11sinua -e cultiva em noosal! almas" 
(Pio XI). "Desde. que sul.Jimos ·a ca.
delra de São Ped1'0, vemos com mais 
clat·esa, que. ent1;e tocta.s. é mais neces. 

· sar1a a oração do terço de· Nossa senho
ra" (Bento XVJ. :... "O Rosario é uma 
oração que não só exalta a: llotu'a . de 
Deus e da Virgem Sa11tifol;lma, como 
lambem desvia· os perigos que . ameaça.m 
o mundo" (Xisto ,V). 
MES DE OUTUBRO ~ AS SANTAS 

MISSÕES 
... POR CRISTCi. NAS MISSOES! 24 

DE OUTUBRO-,- DIA DAS MISSÕES! 
Catollcos bl'asileiros! O Sa11to Pad1·e ad
mil;a e louva a, nossa. Patrla: · "Jl: mag
nifico o exemplo de entusiasmo e gene
rosidade que tem dado o Brasil repeti• 
damente no DlA DAS MISSÕES. Es
plendldo apostolado da esmola!'.' 

Não desmfota.mos este ano, o nosso 
entusiasmo ,e .generosidade .. o B,RASIL 
PELAS MISSÕES I" 
, São esta.s as pala.v1·a:i, é este o a1·den

te apelo com.- que a esplendida Revlsts 
Mi.ssionaria " 1\ MESSE",. CÍi1·lge•se aos 
Catollco~ Brasileiros em seu numero · de 
agosto. 

Ohl com que ardor e espil"to 
·c1·1stã_o não devemos, congt·egados Ma· 
rlanos, tomar com,) . mais d_iretamente a 

· o~ dil·igido, esse oportuno apelo! como 
Congregados, temoa no:ssa resrà· de vi
da. especialmente para · nós escrita e 
aprovada pela, Santa lgreJa! A.5si.m, 
elevamo-nos ac,ma do catol!co colllum. 

. de\·endo sul)Éra-Jo em piedade. apostol!
ctdade e amo1· ao proxlmo! E quantos 
ça.tolf~~A. ·pãQ tl.\rãQ mJ.ll.tQ mal§,' ;1,1v.e;. 

Um modo pratico, simples e utµ de se 
a ).IXiUar as Missões, . é o de assiil.ar e 
propagar suas revtStas. Oc:irrem-nos . 
ag-ora à memoüa, os.nomes de duas otl
mas revistas ,especialmente destinadas ás 
necei;sidiw.es,·das Santas Misspes: "FI
DES ", orgão oficial da. Obra Pont!flciá. 
da Propagação da Fé, .revista. mensal 
editada pelo Santuarlo do Coração de 

, Ma11a., à rna Jagu11,rlbe, 699, São Paulo, 
e "A MESSE", ta.mbem mensal edita.da. 
pelos _RR. PP,. Jesuítas, Caixa Postal 310, 
Rio de Janei1·0. A assina.tut·a anual c\e 
"FIDJ!,S" custa Cr .$ 8 00, e da "MES
SE'' Ci:.$ 10,00. Muito lucrariam os con
gr~gados . se lessem a.s revistas. missiona
rias, ·asslna.11do-as · e difundindo-as. 

X ----:X 
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S01,ENE HORA SANTA POR INTEN
ÇAO DE D .. JOSÊ GASPAR 

Promovida· pela Autoriçta.cle Arquidio
cesa)lll,, realizar-se-á, em comemoração· 

. ao 5.0 aniversario da tra.nsladação do 
S:<\NTISSIMO SACRAMENTO, da. 
Igrejà da Boa Morte para a. de Sarita. 
Eflgenia, uma SOLENE HORA SAN
'l'A POR tNTENÇÂO DE D. •JOSt, das 
22 às 23 hora.s de 23 .do conente, pro
ximo saba.do, Essa Hora Santa· é es
pecialmente destinada.' · aos Congré. · 

_gados Marianos, .que a ela deverão acor
rer em massa! 

Ha justamente 5 anos, a 23 de oµtu
bro, de 1'938, traru;ladava-se o SANTIS• 
SIMO SACRAMENTO pat'a a Igreja 
de Santa. Eflgenia., · e pelM . mãos sa
crosantas do · nosso ama.do e inesquecl
vel Arceb~po· D. José que téve todo~ 
os Congregados Marianos ' de São 'Pa.u-

. lo . a. acompanha-lo: · · · 
sendo. vespe1·a do DIA DAS MIS• 

SOES, aproveitemos tambem o ensejo· 
. pa,1·a ~ezar · e pedir muito durante esaa 
çlQrí!, ~ll:~1 .~~ ~~eJ ~ :ui: .. , 

DROEIRO. PRINCIPAL DO . BR:\SlL 
A- 19 de oututiro, comemora a Sa.nta. 

· Igreja, a Festa de São Pedro de Alca11-
ta1·a, · Padt'Oelro . Principal do· Bràsll. 

Natural da Hespa.nha, aJj€.11as com 
16 anos entrou para a Orctem dos Pa-· 
cll'~s Franciscanos; onde se · di.;tinguiu 
pela 11,usteridade de ;ma vida. 

-Apenas com ~O anos, foi mandado 
como guardião de um pequeno conven
to. 

. Seu caracterilitico principal: Am,or 
acendrado ao Retiro e à prática da. pe
nitencia! 

Pelo seu saber e santidade, muitas 
,,ezi3 teve que aceitar cargo.s · de dire
ção na sua Ordein, e outros juntos a. 
·Reis .e membros na. nobrez;a, que muito 
prezavam .seus con.selhos e dii'eçf.o. 

Entretanto, sempre que podia., trans
feri.a-se imedia.tamente pà.ra os con
ventos mai!> retirados onde pudesse na 
solidão, somente tendo· por· companhia 
a Jesus, dar-se à pratica· tle mortifica
ções de toda especie, completa.mente 
abwmado na oração. 

Peçamo.'i, pois, a.. esse grande .Santo, 
no dia de sua Festa, um pouco do ·seu, 
amor pelo Retiro, pela solidão; pela. só 
meditaçiio nas verdades eternas, para 
que tamb~m não· percámos ocasião de 
fazer bem e· frequentemente o nosso 
Santo Retil'o do Carnaval e outros· du
rnnte o· ano, que se organizarem 1 

· t na conversação com Deus no meio 
da· solldãó e da quietude, que mais so
lícitamente Ele nos ouve. e nos dLf,en
sa suas graças. · E no. santo Retiro· que 
at1rlmos a força necessaria para Jev_a!' 
de vencida o demonlo, nas multipla.s 
ocasiões, em que se 110.S atravessa. elo 
durante a. labuta cÜarla pela vida.! . 

0$ 5 D_OMINGOS DE SAO JOAO 
BERCHMANS 

Começam no proximo domingo, dia 
24, os 6 domingos de São João Berch-
-mans. 

Quem durante eles· fizer medlta
çõ~s ou orações, e outras · obras pias 
em suá hc'nra. e visitar devotamente al
. guma Igreja. ou oratorio publico, pode
t·á, com as · condições necessarias, _ lucrai' 

. no ultimo ~os 5 domingos, uma indul
gencia. plena.ria! Orações· proprias 
·para esses domingos se encontram na 
novena. em. honra. des.ie grande santo, 
à. pagina 3~5 do nolil!Q Manual. • 

REUNlAO 'nos PRESIDENTES "AS 
CONGREGAÇÕES MARIANAS 1,"!i 

. ,CAPITAL 

Convocada. pelo R. P. Menciicute, di• 
retor da Federação, .r"'allzar-.se-á ela 
no dia ,21 do corrente, 5.a. !eira, às 

· 20,30 ·· horas, no· camelo, a rua conde 
de 'Sarzedas,. 100. 
Será ela breve, porem, tratará de lm
. portantlsslmos 8.$6Untos, .sendo de.sejó 
do R. Padre diretor, que nenhum pre
sidente a ela· falte. ,._, . 

RETIRO l'ARA PltESIDÉNTES 

Nos p1'Dximos dta.-i 31 do corrente, 1 
@ ,.a d~. ~2..~~. i;e;t~-~·A2 42J!l 

.. _;:~·-·-

5-.. 
17 DE OUTUBRO 

SANTA HEDWIGES 
Santa Hedwiges, ele quem a Sagra- O tempo que não empregava na, 

11a Liturg:a diz que Deus a '·ensiuou oração e no cumprimento de seu& 
a passar generosamente das pompas deveres, de es\ado (e, l)oucas Prin• 
elo século para a 'humilde via da cezas se preocupavam tanto coml 
Cruz", era filha de Bertolclo, Duque eles como . Hedwig_es), dedicava-o a. 
reinante de Coríntia, Margrave de l\le- Duqueza à beneficência, Era grande 
ran e Conde do Tirol e vlven no sé- protetora das viavas e orfãos. Gran· 
culo Xlll. ' de parte de seus protegidos comia. 

Desde sua lnfancia a princesa · na sua própia mesa. Nas frequentes 
Hedwiges mostrou-se perfeitamente visitas que ·razia aos hospitais, com 
cônscia da responsabilidade que aeu grande fortaleza lavava os pés dos 
alto nascimento lhe trazia. .Um de leprosos e beijava suas úlceras . 
seus lemas era: "Quanto mais ilus- Ce,m isso Hedwiges muito ectmca-
tre for algnem l)ela 01•igem, ta.n· va· a to.da a côrte, e à "boa gente" e 
to mais se· deve c;listlnguir pela vir- todos a estimavam. e veneravam não, 
tude, e quanto m,ais ~1obre a. posição só como senhora mas como mãe. 
social, tanto maior o.brig-1,ção tem de .O maior recato e honestidade rei• 
edificar ao próximo pelo bom exem- navam em toda a cõrte. graças ao 
pio". exemplo da Santa Princeza. Que111 

Realmente, ela despresou as mil não se. convertia, tratava de se do• 
sedutoras futilidades que tima ai.ma minar, intimidado por essit ·i,piulhe~ 
fraca facilmente encontra na mag- forte". . ,., 
nifieência própria das côrtes ,Jo:1 .·,. 
Principes cristãos, e. se dedicou co1?l 
a gen.erosidade que sempre caracce· 
riwu a nobreza católica alemã, ao 

· serviço de Deüs Nosso. Senhor. 
Ao mesmo tempo, cultivava sua 

pouco comum Inteligência com mui· . 
to estudo e muitas leituras. 

* * * 
Doei! à vontade de· seus pafs, ca

sllu-se, muito jovem ainda, com Hen, 
r:que, Duque da Polonia e da Silé· 
sia. · 

Espõsa e mãe 'exemplaríssima, a 
.:la a Liturgia aplica aquela frase da 
Sabedoria: "Levantaram-se os .fillíos 
dela e a proclamaram beatíssima; 
seu marido se levantou tambem e a 
louvou" 

Deus. abençoou seu matrimónio 
dando-lhe seis filhos que foram · edu· 
cados, como convinha a suá posição, 
no ·santo temor de Deus.· 

Com permissão de 3eu esj)ôso a 
Princeza .dedicáva a Quaresma, b'em 
como os dias 'de festa à exercícios 
de mortificação. 

Contava Hedwiges vinte anos e o 
Duque H\mrique, trinta, quando iin· 
pelidos pelo desejo de servir a 'Nos· 
so Senhor em maior perfeição, · fi
zeram, voto de viver em ·.completa 
continência, voto esse que. deposita•. 
ram nas mãos do Bispo, 

Desde então; mais rapidamente 
progre.diu na aspera senda da per
feição, atingindo em breve a sinti. 
dade. 

l!lntretinha terníssima devoção ·· à 
Sagrada Pa:xão é Morte· de Nosso 

. Senhor Jesus Cristo; qúe e1·a· o as, 
snnto predileto de suas meditações • 
Derramava abundantes lágrimas 
acompanhando ao Senhor em- seus 
sofrimentos. Quanto a:o seu amor à 
Santfsslma Virgem Maria, basta di
zer que seu rosto se incandc&Cia. ao 
pronur;clar apenas o Santo Nome da 
_Mãe de Deus e. nossa. ·consôlo par
ticular da va-lbe ouvir ao Santo ::,a. 
crifício do altar ass;stinilo pórisso 
quotidiana.mente a. quantas )fissas 
podia. 

retiroo .excxlll$ivame~te para presiden-
tes: . 

a) Etri · Bal'Uer!; · na Casa 'ile'' Reóo
·Jhimento da Federação, pregado pelo 
R. P. José _Danti,• s. J.;- entrada á noite 
de 30, seguin·~o os retirarite.:5 ·p:lo · subur
blo que deixa a. Soroca.bana à;s 18,30 
ho~as, e . saw:t de madrugada do di-1, :i 
apos a M!ssâ de Comunhão Geral. A 
taxa, é de Cr.$ 40,00 h1clusive passa
gens. 

~J No Colegio São Luiz, pregadó> pelo 
R. P. Walter Marlaux, s. J.; entrada. 
do d'a 30 entre 18 e 20 ho= ·salda. no 
dia 3, apôs a Santa M~a. Preço do 
coupo11, Cr.$ 40,00. 

Nes:;e· retil'o admitem-se ta-mbem ·re
til"antes que durmam em suas casas 
neste caso, Cl.lli_tan(lo o coupon a.pen~ 
Cr.$ 30,00. · . . 

Para ambos o.s retiros, deve1·ão · 1evar 
roupa de cama.. 

Dia 81. é domingo, l.º dia Santifica.do 
e dia 2 feriado, não havendo por
tamo, razão para que deixe alguem de 
tomar parte nele por dificuldades de 
trabalho. Entretanto, se , apesàr de tu
do; alguem necessitar· trabalhar, poderá 
faze-lo perfeitamente,. ·.encàminhando
se do Retiro para. o trabalho e vice
versa.. 

CONGREGAÇÕES MARIANAS DA 
CAPITAL. 

Muito agradece a Federação a. comu
nicação da cónstltuiçãó de · suas dlre-· 
torlas às seguintes Congregações: 

NOSSA. SENHORA D.O CARMO 
ACLIMAÇÃO ~ Diretor,: R. P. Cicer~ 
R-evoredo; presidente, Mateus Antonio 
Romanó; vico-presldente; · Celestino 
Mendes Filho; 1." e 2;ó·secretarios. Dyl
mar Baldoino e Estanlslau Seabra; 1.0 
e 2.0 tesou,eiros; C1cero · Vergilio Quei
roz ~J . .11:eno e Orlando Catini, 

NOSSA . SENHORA DA SAUDE 
Presidente, João Barbosa de . Oliveira.; 
1. • e 2.0 assistentes Ayrson Iabutti e 
Jorge de J3anos Jumor; 1.0 e 2.0 ~ec1·e
tarios Venceslàu José Cervenka Filho e 
Alvaro Maralebo; 1.0 e 2.0 tesoureh·os, 
Lu\z Ipo!ito e l\ntonio Sant' Ana e 
biblioteca.tio, Sebastião Guiguer. ' 
/CONGREGAÇÕES MÁRIANAS DO 

INTERIOR 

CONGREGAÇÃO MARIANA DOS 
MILITARES DO 5.0 B. C. DE TAUBA
TÉ - · A Federação agradece· o convite 
pal'a as comemorações do seu 4'.0 aniver
sario de fundação, desejando ·,sejam bri• 
lhantlsslmas. · 

AI! comemorações constarão de um 
'Iriduo ,em 14, 15 e 16; Missa e coa 
munhã? Gera.! no dia de hoje; entr9• 
ntzação alllda hoje da Unagem de· São 
Sebru;Wio em suá sede, parànlnfàndo . 
csle ato, o exmo.. sr. teifonte-coionel 
Dj~,ln\a Ribeiro dos Santos 'dd. coman
dante do 5.0 B. c. 
CONGI,,EGAÇAO MARIANA DE CA

RIRt. - CEARA 
Sua · nova diretoria: 
R. P. diretor, Pé. Dom111sos Arau

Jo; presidente, llMberto cl,, Sá. Ponte;' 
vice-P.,residento, Vice-,.te de Araujo Cha
ves; 1.0 e 2.0 secretarioa, Orion Ribeiro 
e Francisco Edgar Rodrigues; tesou-· 
reiro, Antonio Candldo Teixeira;' orador 
oficial, Francisco Fernandes de Assis" 
tnstmtor, Oscar de Sã Ponte': ·aponta~ 
dor, Francisco Antonio; blbllotecario 
João Adrlão da. Silveira: · consultores'. 
Raimundo de .Sá Cordeiro; Ç)slnundo: de 
Andrade Aguiar, Arthur Bento de Sou• 
~ ·e ll'ã,UÇ~ ;ari:.s,a. UQwlla_i 

* * 
Qu:z O Sênhor Jeaus, na sua infi:f 

nita bondade associar sua fiel ser• 
va à · Sua Paixão, vi:;;itando-a com: 
muitas tribulações e ctesgostos,- CJOº 
mo já. havia feito com a sobrinha. 
desta Princeza, Santa Isaibel de· Tu• 
ringia. . . . 

Uma guerra mal sucedida arreba• 
tou·lhe o espôso, que caiu nas- mãos 
do inimigo. Ao receber a notícia des
se triste sucesso, Hedwiges, que 
amava a seu marido com a intensida· 
de com q_ue só os Sl;lntos sabem amar, 
não se perpetuou e, cheia de fé, levan
tou os olhos _para o céu, dizendo:, .. Es• 
pero vê.lo em ·breve são e salvo". Jilm: 

· seguida, ela mesma se dirigiu ao Du
que Conrado, em. cujo poder estava 
o Príncipe Henrique, e· tanto implo• 
ro1· que obteve a liberdade de seu , 
espôso; 

Novo sofrimento, porem, a espera• 
va: pouco depois mania o Duque da. 
Polonia. Cruelmente ferida 110 · mais 
profundo de seu coração, Santa Hed
wiges Se limitou a dizer: "Cumpre 
adorarmos · os designlos da· Divina 
Providência na vida e na morte; nos..' 
so .consôlo deve consistir no cutn]'.)ri• 
mento de Sua Santíssima Vontade". 

Três an,os depois, seu filho, Hen• 
·riq11e, o ·Piedoso, alegria de seu co• 
ração e glória de sua casa, perdia a. 
vida lia guerra contra os tártaros .. A 
Santa demonstrou a mesma paci13n· 
eia, embora seu coração quasi sa 
partisse de dôr. · 

Cortados os últimos laços que ai 
prendiam ao mundo, a Princeza, como 
aquele mercador. de que nos· fala o 
Evangelho ·ela testa ele· Santa Hed· 
wiges, se ·despojou de todos os seus 
bens para. conn:irar a pérola preciO· 
síssima. do· estado perfeito; profes· 
saúdo no .. l\Iosteiro clster.ciense de 
Trebnitz, que. ela fundara e. de que 
sna t!lha -G13rtrudes era Abadessa. 

AI, essa princeza ·de sangue 1·eal 
v:veu como se fôra a última entr!i as 
monjas. · · · · 

As constituições tinham nela . suai 
.mais fiel obs·ervadora. Maiores ain; 
da se tornaram .suas mortifica_çõtls. 
Seu jejum só era interrompido aos 
domiµgos e· d:as santos. Nos outros 
dias seu. alimento era' pão, ãgUa e 
legumes, Tinha duras tãboas como 
leito e, o cilicio era, seu companheiro. ' 
inseparável. Nó inverho ·mais rigoro• 
so andava descalça sóbre a neve. Só 
·dedicava ao sono as três horas 11ue 
precedém às matinas, passando o· res
to da noite em oração, não raras ve- . 
zes interroml)ida por severas · fla.ge, 
lações. 
. E.n1 recompensa, a Santa tinha 

~rande valime1ito junto de Nosso. se.' 
nhor, como o testemunharam lnúme• 
1·os milagres quo fez ainda em vida,.· 

* 

Uma santa morte coroou tão san· 
ta vida .. Acometida de grave enfer· 
nlidade, depois de ter recebido com 
grande .fervor os Santos Sacra.meu· 
tos, entregou sua alma a Deus Nos· 
so Senhor no dlà; _15 de· outubro do 
ano da graça· de 1243. 

O Sumo Pontifica Clemente IV\ 
insc1·eveu-a no catálogo dos santos 
vinte e três a.nos àp6s. seu bemaV'en
turado passamento. É Padroeil·a da. 
Polon!a. 

Na semana entrante comemora e, 

Calendário ' Litúrgico Romano os 
Sal.tos de que damos abaixo, uma bre• 
ve biografia., 

S, Lucas, · Evangelista (18 de ou
tubro): esteve ao lado de S. Pa11lo 
dura11te a maior parte das missões 
do Apóstolo dos gentios e duran
te sua dupla prisão em Roma 

· Escreveu o ·ter c e ir o 
0

Evan• 
gelllo. É designado sob o símbolo de 
um boi, um dos quatro animais aa 
visão de líJsequiel, porque começa seu 
Evangelho falando .do sacetdócío de 
li:íacarias, sacerdote e santificador, . e 
o boi era a vítima mais comum dos 
sacrifícios dá Antiga Lei. 

S. Pedro de Alcantara, Confessor 
(19 de outubro): nasceu em Alcan• 
tara, na Espanha, de nobre e pode· 
rosa . familí!I, Dlstríl>aiu seus bens 
entre os pobres e professou aos 16 

· an,_os na Ordem .l<'ranciscana. R!gidc · 
observador, da. Regra· primitiva, apos 
sua morte (qcorrida em 1562) apa, 
receu a Santa 'fereza de Jesus· di• 
zendo-lhe: ."ó feliz penitência que me 
valeu tão grande g19fla ". · 

:l1l o Padro.eiro do Brasil 
S. João de . Kenty, Conf"essor (20 

_de outubro): na.scido em _Kenty, 11a.
d1ocese de CracõVia, teve por mis• 
são manter a ·Jfé e ·a Caridade na. 
Polonia, Brilhou so!)retudo por sua 
extraord!11ã1·ia caridade. · Morreu na 
véspera do Natal' de 1473 e é invoca
do especialmente nos casos de tísica. 

S, H llárlo, Abade (21 de outubro}:' 
ele no Oriente, e s. Martinho no Oci-
dente, abrem ·a sé1·ie de Santos que 
se designam com. o nome de "Con
fessores". Nascido na · Palestina 
instituiu a vida monástica nessa re'. 
glão. .Mor~eu com 80 anos, cerca do 
ano a72. · · · 

Memõr!a de: 
Santa Ursula e .suas Companheiras 

· Mártires: foram massacra.das · pelo; 
. hu~os, em Colonia, por ódio da .Re, 
. llg1ão cristª e d!! s_tl!! y~ llllrC:; 
·i!!! lª-~i.. .. ' . ' •· -

' 
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,AO ESTAGIAR NA R. A. F. 
.lUO, (ASAPRESS) - Foram apre

~entados ao ministro da Aeronautica 
;pelo coronel aviador Sá Earp, os oficiais 

1'<Jue integram a comissão dà FAB e que 
j'Vão estagiar na Royal Air Force a con
:\•ite do governo inglê.s- A comls.são se-
1·ã. chefiada pelo coro'i;l Sá Earp e 
compõe-se dos cap.,.ies aviadores, 
Afonso Costa, Henrique Amaral Pena e 
iI1,>mlet Azambouja Estrela. · 
1!4VISO DO TITULAR DA MARINHA 
r 'RIO. (ASAPRESS) - o ministro da 
Marinha enviou o seguinte aviso ao di
retor-geral do · Pessoal da Armada: 

"?ara evitar preterições de acesso de 
J.)nças às varias graduações por falt-a 

. 'de . requisitos de ·embarciues, recomendo 
que, ·sendo posivel, seja esse requisi-

1 to satisfeito pelas praças mais antigas 
em cada graduação". 

fVINl'E TONELAD<\S DE MATERIAL 
ll'IETALICO 

RIO, (ASAPRESS) - O presidente 
da comissão de Metalurgia enviou um 
oficio ao diretor da Casa da Moeda 
, acusando o recebimento de cerca de 20 
toi;ieladas de. material· meta!ico. desti
nado à industria belica nacional. 
; CURSO. ESPF.CIAL DE SAUDE 

)• RIO, (ASAPR.ESS) - Tiveram lni
"'cio as aulas do curso Especial de Sau
de, 01:e funcioua no Departamento de 
Seleção; Controle e Pesquisas, localiza
do no campo dos Afonsos. 

Esteve pi:esente ao ato· o chefe do 
Serviço de Saude da Aeronautica, tendo 
o ·airet<,r do · ensino, tenente-coronel 
l<'erreira Mendes. ressaltado em breves 
palavras a significação. da solenidade. 
'U-;<•u ô:a nalavra. em seguida. o capitão 
Oc!auto Barros Schmidt, que proferiu a 
aula ii1augura;I elo curso de medicina de 
aviaç/io no qual se ,.acham. matricula
dos '9 med1cos que dever!'io im:ressar 
na. Aeronaut!ca dentro de 3 meses. 

DEVERAO FICAR ADIDOS A 
DIRETORIA DE INTENDENCIA 

· · . RIO. f ASAPRESS) O general 
Eurico Gaspar nutra determinou que 

;'Os oficiais Intendentes· do Exercito que 
regressarem dos Estados Unidos. fiquem 
'adidos à Diretoria· de Intendencla, 
amardando novas comissões. 
SERIAM CREADAS PATENTES I\U
Ll'.rARES PARA AS F.NFERMEIRAS 

DE GUERRA 
RIO, (A$APRESS) - Segundo se 

divulga vão ser creadas nateutes mlli
fares para as nossas enfermeiras de 
guerra. · A diretora. da Escola. Ana Ne-
1·y sugeriu a adoção pelo· Brasil do sis
tf'ma em. vlgor no.~ Estados· Unidos. on
"de existem mulheres tenentes. capitães. 
majores ~ de outras J?raduações. . Fa
lando à. repo1·tagem. declarou ainda a 
citada. . dlrP.tora que n1ais de 3 000 vo
luntarias já se formaram· n,.q,1rl" es
fa.belecimento e que "apenas a1?•1ardam 
orden.~ para 5eguir para a linha d! 
fren,v,e ". 

, CORPO DE ENFERillEIRAS DE/ 
GUERRA 

RIO, (ASAPRESS) - Iniciou-se a 
apresentação das vo1untarias que in
t~grarão o Corpo de Enfermeiras Es
peciais que acompanharão ·a6 forças 

expedicionarias brasileiras. 
,"Falando à AS:~PRESS, a proposi-

to, o gCl'l.era.1 Ivo Borges, presiciente da 
Cruz Vermelha Brasileira., declarou que 
se o 1iúmero de voluntaria.5 não corres
ponder às necessidades do Exercito Na
cional, será feita a convocação obriga
toria.. Disse que o Serviço de Sa.ude do 
Exercito vai reunir e selecionar o nu
mero necessario de enfermeiras e sub
mete-las a uma revisão geral dos ensi
namentos recebidos. Ncvos cursos foram 
crea.dos recentemente, entre eles os· de 
ortopedia, ·trawnato1ogia, otoa..rino-Ja
ríngologia, etc. Adiantou que a cruz 
Vermelha. Brasl:Ielra. Já dispõe de 4 mil 
voluntarias que completaram o curso 
de socorristas. 

o general Ivo Borges declarou, fina-l
mente, que espera não ser preciso 1·e
correr à convocação, porquanto tudo 
faz crer que a apresentação vountai-ia 
seja <•m massa e suficiente, portanto, 
às !tecessldades do Exercito. 

LICENCIAMENTO DE CASADOS 
INCORPORADOS 

RIO, (ASAPRESS) - O General 
Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guer
;·a declarou, cm aditamento ao -Aviso 
2.243, de 5 ·do corrente que, só serão 
licencia.dos os reservistas convocados e 
soldados · conscritos, casados antes de 
sua incorporação. 

OFICIAIS A DISPOSIÇÃO DO 
MINISTRO DA GUERRA 

RIO, <ASAPRESS) - Pelo Min's
tro da Guerra foi declarado que de
v~m s0r considerados a su~, dispo.sição, 
os oficiais seguintes: Tents .• coroneis, 
Emilia Maurel Filho e Nelson Barbosa 
Paiva: majores Alva.ro Alves Silva _Bra
ga, João Costa Braga. Junior, Lelio Ra
belo de Miranda e Tent.-coronel Luiz 
Jletanio. 
PODEM VIA.JAR GRATUITAMENTE 

NOS BONDES 
RIO. (ASAPRESS) - A Diretoria. 

<lo Pessaal da Armada baixou uma no
ta, comunicando que os marinheiri'.ls,. 
fuzileiros e taifeiros podem viajar gra
tuitamente nos bondes, ainda m€smo 
quando sentados. 

MORTO EM SERVIÇO 
RIO, ( /\SAPRESS) - O Gabinete 

d,; Ministro da M:uinha fez distribuir a 
~euinte nota: 

., A marlnlla participa. com nezar, 
que falecn1. em serviço. o capitão de 
corveta Francisco Ari.~tldes Garnler, 
coma.ndante do submarino "Timbira ". 
Foram-lhe prestadas as honras devi
das" O comandante Garnler era ttm 
dcs oficia.is que foi à !ta.lia nara tra
zer "5 submarinos "Tupi" "Timbira" 
e "Tamoio". tendo sido tan,bem adido 
naval do Brasil naquele pais. 

N O y· A 'S ~ C O N O M I C A S 
!iERAO J•AlllUCADOS CEH · IU,l!S 
J'.>E 'l'RILHO PO!l .~111:S, NQ BltASII, 

RIO. (ASAPRESS) - O Ministro da 
:Viação. regressando de sua visita. âs 
usinas da Companhia Belgo-l\I1ne1ra. 
"declarou â. imprensa que o Brasil fa
bricará cem qullometrós de trilhos 
por n,~s. Poderá assim, estar conclui
da dentro de ·pouco tempo, a liga· 
çã~ ferrovia.ria Rio-Bafa. 

··O un•os•ro SOBUHl A llENl>A 
, BIO. (ASAPRESS) - o·sr. ·Roberto 
·'Simonsen, presidente da I•'ederação 
<las Industrias de São Paulo, falan,lo 
á, imprensa local, declarou que o Mi· 
n!sfro. da Fazenda 'pretende, com a 
reforna, simplificar e esclarecer a 
apUca,;(,·· no· Imposto sobre a Renda. 
RF.Q,Ul:S, 1'.-~llA p'El,O lN.S'i'l'l'U'l'O OU 
··'.A.ÇU(,.:.\!1 i,; l>U AL(,.:OOL 'l'OUA A 
f PROlilJl.).\.U AÇUCAllllilHA D.15 

. MINA~ E. UU RIO 
i · RIO, (ASAPH]J)SS) - A Comissão 
Executiva do Instituto do Açucar e 
.-io Alco·ol desolveu requisitar toda a 
produção de açucar existente em e_s
_'toque, nos. estados do Hio ? de Minas 
Gerais. existente n- depo~l tos ?u ~m 
depositarlos, sendo tambem atingido 
pela dequisição, o açucar ainda ª. pro-, 
'duzír na presente safra, que ficara 

'11, · disposição dei ,·eferldo or·gão que 
lhe dara destino conveniente. 
. os preços do açucar requ1s1tado se
rão os legais, isto ·é 80 cruzeiros por 
saca .de 60 quilos pMa açucar cristal, 
110 Estado· do Rio, e 90 cruzeiros 11as 
mes,;nas condições em Minas . Gerais. 
sendo em ambos os casos lncluldo o 
·ímposto do consumo. .. . 

Depois da aplicação da referido re
solução do Instituto do Açucar e do 
~lcool, as usinas si~uadas no estado 
"do Rio e e.m Minas Gerais, não po
derão dar saida. de suas fabricas, de· 
l}ositos ou depositantei,, a qualquer 
quantidade de açucar de qualquer t1 • 
l>O,, inclusive refinado, sem previa au
torisaçáo. 

. 1 '):'odo · o açucar que for. requlstta<lo 
;;erá distribudo pelo Instituto, deven· 
do ·. ser baixadas instruções não só 
nesse sentido, como tambem para " 
prática <'os demais 11.to's _decorrentes 
dll. resolução em apre<;o. 

CARAVANA Ul<J JOIC.NALIS'l'AS 
Alll.:RICANOS 

RIO, (ASAPKESS) - O problema 
õ.a, borracha natu_ral vem despertan
do grande interesse nos Estados Uni
dos devido ao muito que representa 
sob' o ponto de vista economlco. Es
,;es Interesse, é revelado de maneira 

· positiva com a recente organtzaçao 
ele .uma ·car(lvana de jor11;alistas que, 
saindo. de llliami no dia 18 do corren
te, a bordo de· um "cilpper" da "Pan
'.American ... empreende uma longa 
,viagem aerea pelos palses do conti
nente onde o vasto programa de pro
dução' de borracha,·a cargo da "Ruh
ber. Developmente Co", se acha em 
pleno desenvolvl_mento. . . 

Homens de. imprensa, especializados 
em assuntos pollticoi:1 e economleos, 
ligados aos problemas do esforço de 
guerra, os Integrantes da. caravana 
que representa os principais seto.es 
\ia. imprensa dos Estados Unidos ob· 
servarão · em diversas regiões espe
cialmente no Vale Amazonlco, os tra
balhos de extracão do precioso la
tex. 

' SUSPENSA A VENDA DE CARNE 
:,\S SEGUNDAS E. QUINTAS-FEIRAS 

RIO, (ASAPRESS) - O ministro 
O"oão'' Alberto. coord·enador ·da Mobill· 
saç1i.o Economica, assinou a 18 a. se
guinte portaria: 

· "'Considerando que o rebanho bo
vina não a•ende presentemente a.s ne
maneira senslvel em todo o. terrlto
rfio nacion_al; 

-·Considerando que a produção bo
vina· não aoode presentemente as ne
eessldádes do mercado interno, resol· 
ve: . 
· i,i> - Suspender aos Es'lados de 
:Minas Gerais .. São Paulo, Rio de J a
neiro e Distrito ~'ederal, a venda, a o 
publico .. a~· carnA b~Vina .verde. res.· 
f.,lada. ou congelada. nas seguntlas e 
quintas-feiras nos . ineses de Outubro 
e Novembro de 1943 .• 

· ·2.0 - As percentagens a,._ que se 
referem· os itens 3 e 4 da portàrla n.o 
89, ·de 23 de Julho de 1943, re]a,tlvas 
â restrição· á matança de femens bo
:vtnas, ·ficarain reduzldos a 1 O olo aos 
·.,stabelec!mentos · industriais Que ~or• 
necem carne bovina as cidades do Rio 
de Janeiro e· S .. Paulo eãs. charquea

. 'das locàlizadas no Estad_o de S. Pau
lo_. Minas Gerais ~ RiQ d.E! Jll,neiro; § 

20 olo á.s charqueaqas localizadas no 
Estado de Mato Grosso e Golas. 

3.o - Continuam em vigor os ter
mos da _portaria n.o 105, de 13 de Ju-
lho de 1n4:l. · 

A.U,UJ,:i\'l'ADAS AS <tUO'L\.S OE 
GAZOLIN.\. 

RIO, (ASAPRESSJ - A Coordena
ção da Mouilização Economica disll"i
buiu uma nota á. tmjirensa, na qual 
adianta que: 'A partir ele 11 do cor.
rente resoh·eu Rutnentar de 30 pal'a 
45 litros semanais a quota ele i::aío
lilia destinada aos auto•caminhõ~s até· 
3 toneladas; de 45 a 60 litros set'n'\· 
nais, a quota pára ca1ntnhões achpa 
de 3 tonelaclas; de 30- parn. ó0 litros 
a quota destinada· aos taxis. · 

F'ic:,m mantidas as sohre·-quot:\s 
existentes que se destin'am:.aos t_ran~
portes essenciais. O abastedmento nas 
hases fixadas nesta nota começou a 
,-;gorar a partir do dia 13 do corren
te. 
NÃO 'l'!slllOS l•'llO'l'A l'E t'tJISA N1',U 

lNSTRUllEN'l'A L SU!<'IGIEN'l'T1 
Il.10, (ASAPRESS) - J!'alando· '1 

imprensa sobre o pro·blema ·da pesca_, 
o comandante Armando,,.Pina forneceu 
interessantes dados sobre o pescàdo 
nesta capita!. Iniciando sua palestra, 
disse aquele oficial: 

--o Que nos falta é trota para a pes
ca e Instrumental para a captura dos 
peixes, pois v mes1no não escaS!f~ia 
na costa. Com ahun<lancia de tle~ca
rto. os nrec:o~ seriam mais haixos e, 
portanto. ·mais acessivcis á. popu
çi\o pobre. ·o problema da. pesca 1·e
ciama. desdê Jogo, duas medi<las: a 
construção r1e ba1·cos e criação ele 
cursos de emergencia para tripulail
tes. Estão registrados na Capitania 
dos Portos desta ca !lital 240 barcos, 
nms destes- apenas 71 são proprios pa
ra o mar alto, e são emprega:dos, na 
sua. tl'ipulação, 700 homens. Esses 
ba rcns s-ão pequenos. possuindo tone
lagem medlb de J 6 toneladas, soman• 
do l J 63 ton°lallas de deslocamento. 
Kiio será com essas 116~ tonelaçtas 
(fue norleremot soc.orrer o abasteci
mento de pescarlo. pois a me<ila· dia
ria ne consumo attni;:re c~rca de ·trin
ta toneladas, ao lnvez de clncoenta 
ou sAs~PntA.., cons1der~ri-as necessar-ias 
:i.o:c- nns::-o~ milhões <le habftantes11

• 

Promovido a Ministro Pie= 
nipotenciario 

RIO, 0,SAPHESS) - Noticias de 
Buenos Aires fnforn1am c1ue o gove1• .. 
no argenti~o pr •n1oveu a Ministro 
Plenipotenctario, o sr. David A. ·'l'ray
nor, 1..1ue. ven1· servindo na -.l:Cn1baixada. 
Argentina ne' , capital onde S. 
Excia. continuará a .exercer as altas 
funções de Ministro Conselheiro. 

O Exmo. Sr. Arcebispo do 
Rio tomou posse do cargo 
,de Comissario da V. O.· T. 

da Penitencia 
RIO. ( A::Ú.PHESS) - 'l'on1ou \)OS• 

se do cargo de con1issario da Vene
ravel Orden1 ·rerceh-a _de São lt'rancJs .. 
e. de Paula, S. Excla. D. Jaime Ca
mara, Arcebispo do Rio de Janeiro. 
1-·ssa cerimonia revestiu-se de grande 
hrilhantlsmo, sendo cantado "Te Deum 
L;.iud'amns". 

O julgamento dos espiões 
RIO, (ASAPRE ;) _ O mh1lstro 

Rarros .Barreto, distribuiu o 'rumo
ros., processo referente á espionagem 
exercida ,10. pafs por Nlels Cristle· 
sen e oubros, recentemente julgado 
em primeira lnstancla pelo Juiz MI• 
i-anda. Rodrigues. A apelação· com
põe-se ele trinta volumes que foram 
encamlnharlos aquele magistrado. O 
.Julgamento em segunda lnstanc!!l, 
realizai:•.s~-a. i!,_lndã · j!StQ mêa. · 

Declarações do Ministro 
do Exterior 

RIO, (ASAPRESS) - "Como bra~ 
sileiro e interprete dos sentin1entos 
<lc;, povo o Gover110 vê con1 aplausos e 

· crescente confianca a decisão de. Por
tugal, incorporando-se, ainda que cm 
parte, na defesa d,i. civilisaç/i.o" de
clarou. á reportagem o ministro Og
Yaldo ,\ranha. 

Condenada a Prefeitura 
do Rio 

RIO, ASAPRESS') - O Juiz Ribas 
Carneiro, apreciando um processo de 
desapropriação, movido contra Dora 
Ornstein Gottileb e seu' marido Adol
fo Gottireb. pela prefeitura, conde
nç,u esta ao pagamento da, impOrtan
c:ta. àe, um 1nilhão 637 1nil 337 cru-
zeiros e 60 centavos. . , 

A cer.ta altura da sentença cli•- o 
juiz: "O laudo 11ericial (, .de uma· cla
reza indubitavel e, recusar a indeni
zação do maximo legal a um imovel 
ntts coridtções do expropriadÕ, quan
do a prefeitura agora' mesmo adqui
l'é por 40 milhões ele cruzeiros Ulll 
imovel nas hnediações do exprop1Ja
do, seria, tal· recusa, u1n ato da n1ais 

~ gritante injtlsti'ça. 

Serão · construidos 54 a= 
partameritos para funcio= 

narios da Central 
RIO, (ASAPRESS) - O diretor da 

E. 1" .. Central do Brasil determinou a 
construcão (le .54: aparta1nentoS, na 
cidade· de São Paulo, para fúnciona
rios do n.o deposito de locomoção. 

l?oran1 dadas orde1iS }')ará. a. termi .. 
nação·· das ohras .de 114 ap·artamen
tos, construidos no 'Rio, na Estação 
de Engenho de Dentr'o, em. blocos dis
tintos, tambem para trabalhadores da 
Central. · 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

'fOMEM 

Vin~o Creosotado 
"SILVEIRA .. 

Granc!e Tónico 

Regressou ao Rio o Chan" 
celer Osvaldo Aranha 

'RIO, (ASAPRESS) - D,._ .regre·ssÔ 
ele uma viagem · ao nordeste do pais, 
chegarazn · ·ao Rio, a · bordo ·de· uin 
a·,·iã:o, Ó ministro Osvaldo Aranha. e 
o embaixador Càffery. O reJ)resentan
te do governei americáno, abordado 
pel\L nossa report_àgem, fez as seguinz, 
'tes ·aeclarações :· 

-"ACabamos de regressar de uma ra
Jlida excursão pelo nordeste, onde vi
si tal)1os a·s bases local izaclas en1 Na
tal, D~ortaleza _e Reeifo e que fa:zen1 
}lartia do "Corredor da Vitoria". Sob 
todos os pontos de vista;· estas hases 
exceé!erarn a toda nossa, exJ)etativa, 
São. verdadeiramente mig·nificas o 
soberllame.nte eficien,tes. Todavia, o 
que 1.nais_ nos o·rgulhou e :satisfez, {_oi 
a ei:1plendit!a caniaradâgem exis.tente 
entre- brasileiros é·· an1ericanos, a as
sinalar -toda-s as· fa~es de nosso pro
grama dé guerra ce>njunto, naquele 
teatro de ·op·erações". 

Felidtações·âo novo Minis= 
tro do Exterior da Columbia ' 

RIO, < ASAP!tESSl - ,O ·Ministro 
Osvaldo Aranhà enviou uni :telegrama 
ao· sr. Carlos Loz~_no y Lozano, novo · 
l\tinistro da:;;;' Relê:ções. _Exteriores ,.da 
Colon~bia, congra:tule.ndo-se pela, sua 
nomeit"ção para aquele cargo e expres
sando · sua ·satisfação em colaborar. 
com ele na pol!tica americanista em 
é1u·e estã.o empenh'ados o Brasil e a 
Colombia. O sr. ·Carlos Lozano y.- Lo
za1fõ, · respondeu á mensagem do sr, 
Osvaldo . Aranha, agradecendo sua.s 
palavras e reiterando a su'a satisfa
ção por .. igualm~nte pode'r colaborar 
com o i1osso pais, 

No ltamaratí o Sr.· Jules 
Bloudel· 

RIO, (ASAPl-:E'Sl>J . ..:.. O i:;r. Jules 
Blo11dcl, uelegado do Comité Nacjonal. 
da Libel'taçào da !<'rança, junto ao 
Governo Bra,sileiro. esteve nc, Itama
rati, realizando sua· primeira visita 
ao chancefor Osvaldo Aranha. 

. Em~arcou o Ministro do 
Canadá 

RIO,. (ASAPHESS) . Segui.u por 
via aerea, co111 .de~tino ao Canadá_. o 
ministro ·Jeàn Desy, .ministro do Ca
nadá Jurito ao Goveri10' do B.rasil. 

Enformo o 'Ministro da 
_Agricultura 

nro. (AS.~?hESS) - . 0 ·z.r111ist1·0 
Apoiúnio Sal~s foi acometido d.e mal 
subito. quando ·se acl1ava em Porto 
Alegre .. teriào . deixado aquela cidade 

· 1ior via aerea afim de se1· submetido 
a .uma Intervenção cirurgica. _/l'rataa 
se de uma crise de a1/endicite, deven
do o-·titular ser OP ,rado•peio. prnfés• 
sor paulis"ta Benedito Montenegro, · 

Fala à imprensa o embai= 
xador · . Pimentel Brandão 

I:10, (ASAP:Rl!:SS) .- O embaixadó1• 
Pimentel Brandão. falando a im1iren• 
sa a respeito da in's.talação do_ Comi
té de Eniergencia para a Defesa Po
lítica da Arnerica, depois de passar 
por uma serie de, considerações de• 
clarou, a proposito da. 1·ecomendação 
sobre perda de nacionalidade para 
t1·aidor.es da. Ame rica, que as .leis·. do 
Brasil e da· Venezuela não admitem 
tal puriicão. Na Venezuela,· em com
}laração, os ~stµdos· · do Comité sp~ 
bre a legislação, do pafs, encontrou 
uma fQ1·muia razoavel , de resultados 
fguai's: 'O· nacional cuja atividade con
tra. a· sua patrla. e contra os in teres
ses da Amerlca se torne nltida. não 
11erde· a nacionalidade mas é · declà• 
rado traidor, . . 

Esse é um melo de· punir o culpa
do e éortar~lhe- as · azas privándo-o 
de prlv!legh:rs' e direitos !nherentes 
aos· filhos da Americá -'-'·continuou o 

' embaixador. E no Brasil segundo acre 
dito,· ldentica solução será adotada. 
Será considerado traidor o brasilei
ro que at,1"ltar, nestes dias de guer
ra,' co11h;a a · segurança do Brasil'. e 
da. Amerlca prestando servicos a na-
ções inimigas. . 

O embaixador embarcará dentro. de 
oito dias· "para· Montevideu· afim · de 
assistir a uma reunião do Comité. Ao 

. encerrar ª" suas declaracões ele aflJ·
mou Que serão enviadas ·aos governos 
americanos fotografias pollticas do 
continente é que . .. m breve · será. es
tudada· a. sltuacão dos Italianos. 

Carregamento de diploma .. 
tas do' "Eixo"·· 

RIO, (ASAPRESS) --· Seguiu com 
destino a · Bilbau, o vapor espanhol , 
"Cabo · de Hornos', ll:sse navio vlaj,i, 
coin . Imunidades dlplomatlcas, pois 
conduz para a Europa. os representan
tes dlplomaticos dQ · "Ei:i:Q'l ;nQ ÇhUe, 

~~GIONARIO 

Mais de um milhão de 
brasileiros 

RIO, (.lSAPRESS) - Existe mais 
·de 1 milhão de brasileiros sem re
gistro. O Governo assinou u1n de .. 
ereto simplificando as formalidades 
JJara atender aos que se acha1n nes·
sa. situaç1ío. 

Secretario da 
Brasileira no 

Embaixada 
Paraguai 

RIO, (ASAPRESS) - Procedente 
<le Assunção, chegou a esta capital o 
sr. Hermes Rodrigues l•'onseca, se
crétario da Embaixacla ao· Brasil no 
Paraguai, o qual viajou e111 co1upa
nhia de sua esposa d. Maria Rolim 

Reforma parcial dos Esta .. 
tutos do Funcionalismo 

RIO, (ASAPRESS) - Precedendo 
as festas dd "Dia dó Funcionario ", 
o Departamento Administrativo do 
Sen·iço PulJlico propoz ao Chefe do 
Governo a designação de uma Comis
são para elaborar a reforma 11arcial 
<los Estatutos. Esse trabalho .torna-. 
r:l, possivel a expedição oportuna do 
"Codigo Disciplinar · cloS Sêrvidores 
rlo IIJstaclo" e do "Regula1nento c1o 
Progr_esso Administrati_vo ''. Foi apro
Yada l)elo Chcfo da Naç!io a suges-
tão do Dasp. · · 

Estudará os problemas so" 
· ciais na Argentina, Chile 

e Uruguai 
RIO, (.l,SAPRESS) - Dentro em 

bre,·e seguirá. para Argentina, Chile 
e Urug·1,1ai, o sr. Luiz .Augusto Rego 

' Monteiro, diretor <lo Departamento 
Nicional do ·'rrabalho, que vai,, en1 
mlssão oficial, estudar os problemas 
sociais daqueles países, de modo a 
J>roporcionar ao. Brasil. a defesa do 
seus interesse~ e1n harmonia. con1 
suas aspi1;ações' contin'entais na pro
xima conferencia de paz. . . 

Cerno os nazistas . burlavam 
\ nossas leis 

RIO, (:\SAPRESS) - Durante -a. 
ent1'evista concedida · á imprensà., o 
tenente·-coronel Nelson de Melo,• Che
fe de Policia do Distrito. !,'dera!, for
neceu as declarações prestadas pelo 
espião alemão Engels á Delegacia 
Es11ecial de· Segurança· Polltiéa e So
cial. Disse Engels que varias fir111as 
e empregados ale1nães · se naturaliza
ram bra.sileiros para, satisfazer t,," lei 
dos dois "terç.os e resguarâarem a 'sua 
prop1:ia situação. O Banco G-ern~ani· 
co auxiliou· financeiramente aqueles 
que se. naturaliharan1, pagando .. Ihes 
parte das despesas dos processos. Adi. 
antou Engels que os alemães sC, reque 
ria1n · a 11aturalização; depois ele re
ceberem úm documento do Consulado 
Al~inã9 lnformand.o , <1ue· 9 se.u ~e
c1uerime11to ao 111inlstcrio do Reich 
tinha.· sido. deferido. o·s Ba11cos ins
truian1 o-s fú!:i.cionarios· que_ cleverial11 
se naturalizar, ''foÍ·necendo-lhes os 
ele1nentos nece$sarjos _ })ara conserva
rem a mia cidadania alemã esclare
cendo. _ainda, é1ue existia , no Banco 
Gerinanico u·m n1od.elo dé requerimen
to ao l\Iinisterio do Heich sobre pe
clido de ,naturalização, sem perder a 
cidadania alemã. Esse documento foi 
clistrlbuldo aos funcionarias- que· que
:r\am naturalizar0se -e a Policia for
neceu~.· ag·ofa, u1na copia fotQstatic:a 
.<lo oeferido documento, o qual. termi-
11a com o classico "Hei! Hitler", 

·Auxilios do · Brasil ao 
· Para~ai ·. 

RIO, (.\S.\PRF~SS) - Regressou elo 
Paraguai, onde fora a convite do llli
nistro <la. Saude daql!ele J)afs, afim 
de orgànisar ,a.li u1-n"a .. _ So_cie(),ade ·,de . 
Assiste.nela aos Lazaros. igual ,.,á que 
existe no. Brasil, a Sra. Eunke W'ea
wér, presidente <la Vederação das So· 
c!e"ditdes de Assistencia 'aos Laza'.l'os 
elo· Bra_sil. Falando á imprensa ·a; sra. 
Eunice assim· concluiu·: "0 Brasil' tem 
foito muito. :ultimamente,· p.ara a,u
xi1iar o Paraguai· a resolver os~ seus 
problemas~ , .. ~gora n1esii10 enc()ntra
sé e)n ,Assun~ão, ·e111 pleria atiVidade, 
Yarias sociedades culturais ·e cienti• 
ficas brasileiras. Foi· com grande· <les• 

vanecin1ellto· qué constatei. este- fato". 

Abrigos anti=aereós 
RIO, (ASAPRESS) O. coronel Oro

zimbo Pereira, diretor da Defe:,,a Pás. 
siva Anti-Aerea. ileclarou que j:\. 
~.provou mais de 300 projetos ele abri• 
gos anti-aereos, cuja cónst_ruGão ja 
foi Inicia.da· em <(uasi .. todos• os hair-

·,ros do Rió_- Em Copacabana coustroe
se um abrigo para 5 mil pesso_as. · 

Aumentos de pàss:a,gens~ 
RIO, (ASAPRESS) -:- Em canses 

quencia do aumento. das· passagens 
nos trens da Leopoldina, a entrar em 
vigor· ·no proxin10 dia 20, ta1nbmn a 
partir dessa. data serão alteraélos 9s 
preços no. raillal de 'reresopolis · da 
Central do Bràsil. · - 1''oram, alloii 0 

elas as · 1neiaS passag'ens e as de i,da 
e ;·v·o1ta de 2.a classe. O prazo de ,•a
lidade. d'l.s passagens será de · oito 
dias. 

."Tudo melhorará" 
RIO, (ASAPRESSJ _ . "Tudo me

lhorará· consideravelmente dentro ele 
pouco teni.po", declarou e1n Porto 
Aleg1·e o ·P1:esldente Getulio Vargas. 
.<\crescentoú ainda o Chefe do Go
verno que estava interessado, tanto 
110s problema~ do sul con'io nos de ou
tros \>ontos do pais.· 

Pàrecer.do D. A. S. P. sobre 
abandono de cargo 

11.10, (ASAPR~SS) - o atantlono elo 
cargo sem1H·e t'.oi considtH!àdo · crime, 
11univei de ação pulilica, pelá .legi~
lac;;ão penal .,,.e declarou o 'Dasp, res· 
podendo à uma consultá sobre se o 
processo· crimiuai por' abandono de 
função. não está subordinado á ins
tauração de ·_processo auministrati,·o. 

· Estação Ródoviaria 
RIO, 1(ASAPH.ESS) --,- A Capital Fe

deral possuirá tambtm. uma Esta~âo 
Rodoviaria, cleStinada aos passa·geh·os 
de onlhus · inter-municipais e inter
estaduais- e que se chamàrá ""l\lirlano 
Proco.lliO", em homenagem ao grande 
i-ealizador do .seculo passado, 

· Contrario por razões tec: 
· nicas e legislativas 

RIO, (ASA,PRESS)\ ...,. O Cbefe do 
Governo aprovou a exJ)oslção do D~
pal"tamento Administrativo do. Ser
viço Publico. Que po1• questões te.c
nlcas e legislativas,· sé manifesta con. 
trario ao que já vém sendo reali
zado nos Estados, Mun!cipios e en 0 
tidades autarqu!cas sobre o aumento 
dos vencimentos do funclonà!ismu 
publico estadual e munlcip.al. , 

O Reajustamento . de :Ven. 
cimentos 

RIO, CASAPltJ<.:SS) - A questão ào 
aumento dos vencimentos civis e mi
l! tares, serâ. eneam lnhada ao Presl
den fe Getulio Vargas, com _base para 
a solução Imediata, logo após o re• 
g. esso do Presidente. Segundo :fomos 
in'formados o Oasp sugeriu que se 
evitassem· os reajustamen.tos pàrclals, 
conslderando a. ·necessidade· e · a. van
tagem dQ iixam~ ger/i,l . da, 'JP§tfil:la., 

São Paulo, 17 de Outubro de 1943 

. . 

O SR. ARCEBISPO· DO RIO DE JANEIRO 

f A[A ·.SOBRE· SEU ANTECESSOR 

AUMENTO OE SALARIOS 
Depois dos necessarios enGe,idimentqs 

,mtre. os Sindicatos dos Trabal11adores 
em Fiaçáo e Tecelagem e da Ind_ustriá. 

· de Fiação e Tecelagem, · será .concedido 
o cumcnto aos operarios teceloos do. 
Estado. A ta.bela prevista para o aume~1-
.to varia de 5 OiO a 30 OIO, a ser conce
dido · na ordem inversa dos vencirncm
tos. 

IUO, 14 (ASAPRESS). - Nas ves
peras do primelro aniversario- da mor
te do. saudoso Cardeal Dom Sebastião 
L,me da Silveira Cintra,. o jornalista 
foi buscar dos labios do seu sucessor, 
o Exmo. S,·. D; Jaime de Barros Ca
mara · uma palavra -de suudade, sobre 
a , personalidade imortal do segundo 
Cardeal do Bradl. 
. Ap6$ _receber .. ~ .s\la· bénção pater

nal,.expusemo~-lh(: o .. mqtivo da nossa 
'Jisita. · 
· -,~, ,Que .. pode .. S. Excia. ,dizer, sobre 

, "a· ·pel'sot'ralidade· do Cardeal Leme? 

- "Hoje,· como sucessor do ·Car
!'.leal Dom Lc11)c, neste Arcebispado, 
dir-lhe-ci pouco; mas que muito sig-
11ificará. · ·· · 

Quarito mais apt;ofundo o conheci
mento dos trabalhos do Cardeal Leme, 

·neste Arcebispado, tanto mais com
preendo e admiro a sua inconiundi
vel personalidade e seus maravilhosos 
dotes de apostolado. 

Parece pouco, mas é um compen
dio rnbre o que se. pode di,er de· 
uma· figura des~e valor." 

Estas ·expl'essões brotaram, eloquen
tes e expressivas dos labios do Exmo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo, · repassadas 
de emoção sentida e de profunda e 
visjvel admiração. · 

- Concorda V. Excia., então, com 
o sr, Amoroso Lima quando este cha
ma ao. Cardeal "o maior dos bra~i
leiros"? 

"In totum". O Cardeal Leme, -
disce S. · Excia. - foi no seu tempo a 
figura mais expressiva do Brasil." 

Quando fizemos referencia à lacu
na imensa que a morte de Dom Leme 
fez abrfr, assim se expressou, Dom 
Jaime: 

."Sem duvida a morte do 'nosso 
querido Cardeal representa, ainda, 
para o nósso povo, uma perda imen
sa. Isto sem nos esquecenw:is de seus 

auxiliares imediatos, como o Monsl'J
nhor Rosalvo Costa Rego, Padre Leo
nel Franca, Alceu de Amoroso Lime 

e ~ut~s;~cia. pretende ~eguir os me- Divisão Judiciaria do Esta~o 
todos de apostolado iniciados por Dom· A Comissib Revisot;a da Divil;ão Ju-
Leme? 

_ "Sem duvida. E isto já· declarei,· diciarla e Aç4ninistrativa do Estado 

Pela imprensa, desde O Pàrá." a.presentou ao secretario da Justiça o 
.. rel;i,to ·de seus trabalhos sobre a. nova. 

Expusemos-lhe O que ,;, e O que ·virá · . div~ã;;. administrativa e judicia.ria· do 
a ser a "Sala Dom Leme" 'do Museu Estadll de São Paulo. O sr. Abel,i,rdo 
Historico de Pinhal. Sua Exciâ;Revma: ·'ver«ue1ro cesar, depois dé ouvir ·o ·_re-
ouviu atentamente, não. poupandô. " làhl 'ê·· de ter elogiâ.do os trabalhos' 
elm!ios à jusfüsima h0menagem o_,Üc · · · d 1 C . • · · 1h - apre&enta os "Je a omissao, aconse ou a terra natal presta ao seu maior fi-
lho, terminando por afirmar: o envio _de um relataria qompleto ,ao 

Interventor Fernando costa, para .. a sua 
- "Justa e merecida homenagem, aprovação. com a nova reformá., serão 

Pinhal deve cultuar etemamcnte e criados no Estado mais 36 municipios, 11 
eternamente venerar a memoria do comarcas e 84 Distritos de Paz. 
maior dos seus filhos e o maior . dos 
brasileiros." ' 

Ofereceu ainclii, o Exmo. Sr. Arce
bispo, varias objetos e péças ele ves
tuario 'do Cardeal,. à mesma sala Dom 
Leme. ~ 

o 1.o aniversario da morte do 
Emo. Cardeal· Leme· 

Por ocasião do l.o aniversario da 
morte do Cardeal D. Leme, a Obl'a 
de Adoração Perpetua, realizará, dia 
21 ele Outubro, uma grande romaria 
ao monumento de Cristo 'Redentor, no 
Corcovado. Haverá conduções espe
ciais para os peregrinos, sendo pensa
mento do Exmo. Sr. D. Jaime Camara, 
celebrar, naquele local, Missa com co
nmnhão geral. A matnz de Santana, 
distribuiu prospectas com o . programa · 
das comemorações, fazendo um ape
lo aos fieis afim de que "Todos ru
mem ao Corcovado para impetrnr a· 
Cdsto Redentor a paz no mundo e no 
Brasil pela intercessão do Cardeal 
Leme", 

EiGOLAS ABRIQOLAS 
Encontram-se em ·. constrnção cinco 

Escolas Praticas de Agriculturà,. Joca~i
zacias nos municípios de Ribeirão · Pre
to, . Guai;atingUetá, Pirassununga, Bau-· 
rú e rtapetininga, as ,iua!.s: deverão ser 
ina,ugurada.s no proximo ano. Po53lvel• 
mente ainda este a.no, serão lulcladas 
as obras ·de outras Escolas em Amparo, 
Ara.ça.tuba, Presidente Prudente, Ma• 
rilia · e · Rio Preto. · A.s instalações com
pletas desses cte.z estabelecimentos ·de 
e11sino agrícola ficarão. em · cerca: de cem 
milhêes de cruzeiros. O curso a ser mi• 
nlstrado nessas escolas terá a duração 
de três· anos, possuindo a mesmas. ca• 
pacid.ade' para 300 aiÚnos Iriternos e 
150 externos .. 

NOS CINEMAS 

Protesto dos Srs. Bisi;as da Checoeslsvaquia 

Um l~cldente dé'sagradavei na ses• 
são das 20. horns de domingo:. durante 
a. projeção de um . jornal nacional do 
Departamento de Imprensa e fropa• 
ganda. algumas. pe:,soàs, fellzmente pou• 
quisstmas. cte'nota.ndo absoluta falta de 
patriotismo riam-se à medida que as 
figuras de altas autoridades do' n=o 
governo eram 'projetadas na tela.. 

É de se notar que essa não é a. pr!., 
melra vez· que isso acontece. 

· Um J correspondente especial do 
"Courie1· de Ge11eve" incumr,ido dos 
"Counier de Geneve'\ ·incumbido dos 
de ~vlaio: "Uma Carta Pastoral assina
da por sete Bispos .:atólicos foi lida 
em .todas as igrejas de Eslovaquia no 
dia 21 de Março. Em· essencia é um 
protesto, que diz, inter alia: 

O Estado deve defender os princi
pio's da lei natural e guiar-se por es
ses/ mesmos princípios, Alegra-nos 
observar que a constituição do Estado, 
na qual· toda a nossa legislação se bà
seia, obedece à lei natural quapdo 
estatue que uma pessoa· não pode ser 
punida·por quebrar a lei, a menos que 
o crime dessa pessoa tenha sido com
provado ·de acordo com a lei ou al
gÚma clausula legal. A parabola sem
pre bela do bom sam«ritano contem 
uma profunda verdade: que nossa ati
tude em relação aos homens não se 
deve influenciar pela língua que fa. 
Iam, nem por sua sujeição a algum 
Estado, nação ou raça. Os princípios 
firmados pda lei natural nunca de
vem ser violados porqu.., cedo ou tar
de o desprezo da lei ·natural minaria 
os fundamentos da prosperidade e or
dem social. 

Coneientes de ino~sa responsabilida
de diante de· Deus e tambem concien
tes de nossa responsabilidade pela de

. fesa dos princípios da lei natural e 
, da . revclàrãQ.. ÀiYW.ai · le_yapi_zjiQ~ ,r~.., 

solutamente n!lssa voz contra a man~i- · 
ra por que os homens de nossa Fé 
assim como outros membros de nos-· 
sa nação são "t)Ut1idos em massa sem 
exame previo e perfeito. l!;ste assunto 
é do interesse de ..:ada individuo. 

Em nossa declaração, pu·blicada no 
"Katolicke Noviny" expressam'ls ela-·· 
ramente nosso ponto c..e vista sóbre a 
questão do batismo elos judeus. Já 

. tem acontecido que o batismo deste 
ou daquele judeu tenha provocado o· 

. descontentamento de àlguns inemi]ros · 
da Igreja; falamos d.;.queles· que de
clararam não iriam à Igreja se um só 
desses judeus estiv,~se lá, e que, -10 
i,v~s ,Je auxiliarem os novos conver
tidos po1 palavras e atos na sua fé e 
vida, sr. recusam a faze-lo. Pedimos 
que direitos civis iguais e a proteção 
do Estado sejam concedidos a todos 
os 111embros do Estadr-., seni distinção 
de origem e nacionalidac'e, e ainda mais 
veementemente pedimos o reconl1eci
mento . de todos. os Jire;..'.os. cristãos 
para todos aqueles que recebem o Sa
cramei1.to do . Batismo. . . Tais são. os· 
principias que sempre temos defendi
do. Sentimo-nos na ourigação de .de
clara-los mais uma i'ez no 'liomento 
em que chega ao ·. conhecimento do 

' povo que novas . -11edidas foram bai- · 
xadas que se acham em. ccmtradição. 
com esses. princípios. Não teremos paz 
enqqanto a justiça não, reinar,·· pois. a, 
-''~az · é- Q · resultado ~a justiça", 

. Prepara-se no Equador uma 
·grandiosa Exposição 

Missionaria 
Os i11issionarios salesi'anos prepa

rain em Quito uma exposição. de 
suas missões na região oriental do 
pais; 

A exposição constará de i;elato• 
dos, graficos e estatísticas sobre as 
casas dos i"ndios jibai-os nas missões, 
seus utensilios, sobre a organização 
c!é escolas, camp08 de esporte, asso
ciações jàvenis, etc. 

· Pàrt.foiparão tarnhern os missiona• 
rio5 dominicanos, franciscanos, car
melitas e josefinos. 

Os salesianos, vêm realizando seu 
apostolado entre os selvleolas a maíj$,1· 
c!e cincoentR anos e hoje suas mi,&;.!" 
_i;õcs cont~m 25.000 , almas. · Existêin 
serviços de . sa ude, colonização, sa• 
11eame11to, · edueação é beneficieneia. 

Por intcrmedio de mapas e de bi- · 
bliografia, a exposição resume . esse 

.meio seeúlo · de difusão apostolica. 
da doutrina cristã'.; serão exibidos 
os dicionarios, ca tecismrn, e outras 
ptiblieações em ídioma jiharo, e Olj 

·;folheto.!!_·. de ))rp:r>a11:ªnda. missiona.na. 

• 
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FESTA OE SANTA ROSA OE ll~A NO MAIS N o tí eia s d os Es.ta dos SOLENE SEMANA EUCARISTICA 
ANTIGO SANTUARIO DOS -ESTADOS UNIDOS . . 

Com significativas homenagens -
noticiá a. N. C. - celebrou-se na Ba-. 
~Uica. da cidade de Santo Ago.stinho, 
Flórlda, a festa de Santa Rosa Lima. 

Presidiu às_ cerimônias o Exmo. 
Revmo. i\Ions. José P. Hurley, Bispo 
de Santo Agostinho. 

A Da.sílica, chamada de La Leche, 
toi construida no século_ XVI. quan
do tloresciam··as missões .espanholas 
na Flóri<la, e constitue a paróquia 
mais antiga dos Estados Unidos. 

tlu na. unidade católica. que vincula 
os católicos das. Américas. <ó Como 
católicos - disse S. Revma. - te
mos dlsfrutado de uma unidade em 
nossa Fé_ comum; falamos à mes· 
ma linguagem da alma. o·Iât'no:amt'l
ricano se sente- como ~m seu lar em 
nossos templos;· e·o ·mesmo -nos s11' 

cede nos seus". "Possa o exemplo da 
gloriosa Santa Rosa de Lima; ilossa: 

No sermão, o ·Revmo. Pe. Humberto 
Roberge, Reitor do Santuário, lnsis-

Padroeira, -inflamar nossos corações· 
e guiar-nos. à prática de uma Vida 
profundamente cristã, inspirada no 
amor de Deus. É a única força ·espi· 
ritual que pode salvar o mundo". 

TEATROS E CINEMAS 
P.R O G·R AMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 
ALHAMBRA' - Ohetniks. com. Virginia Gllmore. - APA. 

Punhal 0.ssassino. com Lloyd Nolan. ,- APA. 
ART PALACIO - Moleque Tião, com Grande Othelo.· - APA 
BANDEIRANTES - A mulher do padeiro,. com Raímu. - M. 
BROADWAY - Vitoria no deserto, fi)mé natural. - AMC. 
IPIRANGA. ~ Irmãos em armas, com Allan Lad. - R. · 
METR_O - A dupla vida de Andy Ha.rdy, com Mickey Rooncy. - R, 
OPERA - Que pernas. com Jmx Fe.lkenburg, .:.... APA. 
PEDRO li - ,Soma, mas sabida, com Judy canova. - A. 
RITZ - (São João)· - Nosso barco, nossa alma, com Noel Coward. - AP.:1 
SAO BENTO. :_ l>also delegado; com Tim Holt, ...- AMC. · · • 

Adeus. meu amor, com Fred Mao Murray. - R. 
SEGUNDOS EXIBIDORES 

AlrfERICA - Aguias de fogo, com Gene Tlerney. - AMC. 
Um ctJ,valheiro do sul, com Frank Morgan . .....: A. 

ASTORIA - E um avião não regressou, cori1 Michael Powell. 
·Feira. de amostras, com Ectdie Foy. - A·. 

AVENIDA .--"- Uma noite no Rio, com Ca11nem Miranda. - ·R
-. O terror · do cais; com Der.is Morgan. - · APA. 

BABfLONIA - Traquina euamorada, com Gloria Jean. - APA., 
Eu conheci essa mulher, com Llbe~tad Lama.rque. - R. 

BRASIL - Rapaz decl:lido, com Joe E. Brown. -- AMC'. 
Aço da mesma tempera., com Edwarct Arnold. - A. 

BRAZ POLI1'EAMA _:. Canta coração, -co.n Janet.Bla!r. - AMC, 
· Aloha a ilha dos encantos, com Jean Mura.t, ·-:, R, 

CAMBUCI - Agulas de fogo ,com Gene Tlerney. -- AMC. 

AMO, 

Emboscada em alto mar, com George Murphy; - AMC. . 
CAPI'l'OUO - De cartola e calças listadas, com Mickey Rooney. - APA. 

Um cavalheiro do sul, com Fra.'nk Morgan. -- A. 
CARLOS GOMES - Bambi, desenho de Walt Dlsney. - A. 

• Que1n ri por_ ultimo, com Lucme· Ball. - APA, 
CASA VERDE - o elefante de l:Ja1·mel!ta.,com Lupe Velez. 

Melodias de antanho, com Fernando Soler. - R. 
CINEMfJNDl - · suspeita, com Joan Fontaine. - APA. 

. Poder ocult.Q, com Jack Holt. - APA, 
. COLISEU - Era uma lua de mel, com Ginger Roger~ . ..:_. R. 

· . Letra acusadora, com Edd1e Bracken, _, D. . .,-. 
COLOMBO ;_ Capitulou sorrindo, co1n· Veronica Litk:e. - R 

Os mal intencionados, com os irmãos R!tz. - APA. 
COLON - Na senda do crime, com Rochele Hudson. - AMC 

1 Safari, com D. Fal1·banks Junior. - APA. ' 
CRUZEIRO - Fruta Cobiçada, com Diana Barrymore. - Al'A 

Missão secreta na China, com Robert Preston. - APA. ' 
ESPERIA - Traição d& irmão, com Robert Starck. - APA, 

Namoradas 1ncognltas, com John Davis. - AP A. 
O Terror, com Wilfrid Lawson. - R,, 

FENIX - Rua das ilusões, com Henry Fonda. - APA. 
Luva perdida, com 1''rank Morgan. - APA. 

GLORIA - condenados á morte, com :aor!s Karloff. - AMC, 
Sede de ouro, com Ra.y Rogers. - A. 

HOLLYWOOD - E a vida continua com Ronald Colman. - APA 
Aloha a ilha dos encantos com Jean Murat. - R. 

IDEAL - Desfile triunfal, com Kenny Beker. - R. 
Proa ao perigo, com Richard Arlen. - A. 
Mlsterjo do quarto secreto, com John Hubbard. - AMC, 

!RIS - ódio e paixão, com Fred Mac Marmy. - APA. 
Bairro japonês, com Lynn Bar! - AMC. 

LUX - O jovem Mr. Pitt, com Robert Do:1at: - A, 
. . . . · · Espiã fascina.dora, com Boris Karlof. - AMC. 
· 'JIARCONI - Ltia de mel n ... Ric, com·Zaira; cavalcant1. 

Era mr>a vez um capltáo ,com Charles Colum. - R. 
MODERNO - Os filhos de Hitler; com Tim Hol~, .- APA. 

Sangue de pantera, com., Simone l;llmon; ·:._ R. 

1t 

·. :oBERDAN - Romance no troplco, com Tito "Guizar: - APA. 
· Amemos outra vez, com James Stewàrt. - APA. 

- -ODEON (Sala aWlQ - -Vida contra vida; com Burggess Meredith. 
· Traquina enamorada, com Gloria Jean. - APA. 

(Sala. vermelha) - Sargento imortal, com Henry Fonda. - R. 
Contrabando de 'guerra, com William Gargan. - APA. · 

·OLINlPIA - Emboscad9 em alto mar, com George Murphy. - AMC, 
cavalheiros da galhofa, com Bud Abbott. - A. 

PARAIZO - Orquídeas da Ilusão, com MirtJ]a. Legrand. - APA. 
Ordlnarlo marche, com Bud Abbott. - A. · 

PARAMOUN1' - Fruta cobiçada, com Diana _Barrymore. - APA 
Idilio em do-re-mi ,com Judy Garland, - AMC. . · 

PARATODOS - Surgirá a aurora, com Ralph Richardson. - AMC 
Sensação de Paris, com Dantelle Darieux . .;.... APA. 

PAULISTA -- Paixão orlentaJ,..com Oene Tlerney . .;.... R. 
Marujo- 1nt1iepido ,com Spencer Tracy. - B. 

PAULIS1'ANO - A Ilha dos amores, com Blng Crosby. 
,Casei-me com uma feiticeira ,com Veronlca Lake. - R. 

PENHA - Piratas.do ar, com Jack Holt. - A. · 

R, 

Shcrtock _HoJmes em Washington, com Basil Rathbone. - AMC, 
. PIRA'l'IN/NGA - Cairo, com Robert Young. - APA. 
·. _- · Missão .secreLa na China, com Robert Presto'n. - APA. 

A.PA,; 

RÉC.ItEIO. <Ceritro) - As joias do imperador, com Wal'ren William. ·- AMC. 
Vingança· sangrenta, com Jolm Mac Brõwn. - AMC. 

RECREIO <Lapa/ - Coragem de mulher, i:om Marguerite· Chapman. - APA_
Os com·andos atacam de madrugada, com Paul Muni. - AP A. 

REX - Sedução de Ma1rncos, com Bing Crosby. - APA. 
Bodas no gelo, com Sonja Henie. - APA. 

- RlALTO - Aconteceu em Havana ,com Cesar Romero. - APA, 
Boemlos errantes, com Spencer Tracy. - AMC. 

Rl7'Z <Consolação) - uma nmte no Rio, com-Don Ameche. - R. 
ROIAT., ._ Paixão oriental, com Gene Tlerney. - R. 

Da justiça ninguem escapa, com Eddie Albert; - A 
,RO,':ÍA.EUO - Cisne neg1'0, com Tyrone Power. - D. 
ROXI - Casablanca, com Humphrey Boggart. - R, 

Co1·ações palpitantes, com John Mac .Brown. - AMC'. 
- ·SANTA CECIUA - Surgirá a aurora, com Ralph Richardson. - AMC, 

Ser.sação de Paris, com Danlellê Darieux . ....:.. APA. 
SANTA 1u,,1,ENA - Mania de musica, com Leon Erro!. - APA. 

Vingança sangrenta, com John Mac Bron . ....:.. AMC. 
SANTO ANTONIO - Duas semanas de prazer, com Blng Crosby. - A,' 

O jovem M1·. Pítt, com Robert Donat. - A.· 
SÀO CAETANO ....:.. Ambição sem freios, com Richard Arl!n. - All1C. 
; Os comandos atacam de madrugada, com Paul Muni. - APA. 
SÃO CAI/LOS - Amor de primavera, com Jackie Cooper. - APA. 

Minha secreta1:ía brasileira, com Carmem -Miranda. - AP.A. 
SÃO GERALDO - Os anjos no castelo misterioso, com. Boly Jordan. - :1P.1. 

A mulher do cabelo vermelho, com Claude Ralns. - R. 
SÃO JOSE' - Honolulu-lu, com Lupe Velez. ·- ÁPA. 

ldolo, amante e hero1, com Oary Cooper. ·;_ A. 
Slf.O LUIZ - O elefante dP Carmelita, com l,upe Velez. - APA. 

Shcrlock Holms em Washington, com Basll Rathboue. - · AMO, 
· Sli.O PAULO - Volta ·z.o passado, com: John Howard. - APA. 

Sempre tua, com Deana Durbin. - A'P A. . · . 
SÂO PEDRO - Canção dob bairros, com Hugo dei Carril. - R. 

Ambição sem freios, com Richard Arlen. ;_ AMC. 
UNIVERSO - Capitulou sorrindo, com _Veroulca _Lake, - R. 

Os mal lntcn~ionados, com os irmãos Rltz. -. APA,. 
TEATROS 

BOA VISTA - O tio de Napoleão, com Ces~r Fronzl. - APA. 
CASINO ANTARTICA - Pensão de Dona Estela., com Jaln1e Co.sta. - a. 

EXPUCAÇôES DAS COTAÇôES 

· A, _ AOEÍTAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem pl'o-
. veito moraL- _ 
B. _ BOM ~ i',tlme que pode ~er visto por todos com proveito moral. 
i3.P.A. - BOM PARA AD0L1OS - Filme que pode ser visto com proveito 

moral tâo somente por adultos. 
i!..M.C - ACE!'!AVEL Ml!:NOS PARA ORlANÇAS - Filme que pelo em·edo 
. ou cenas pode imp1·esslonar o publico infantil. 

.A.P.A. - ACEI'lA VEL PARA ADULTOS '."" F'ilme que pode ser visto, tão 
· · ·. somente por adultos, embora sem proveito moral. 
R. _,. RE8'l'RI'rO - Filme que pelo e11:edo ou cenas deve ser estrita.mente 

reservado a pessoas de sollda fo1·maçao moral e religiosa. -
D, _ DESAOUNSELHADO - l!'ilme que pela grave· lnconvenlencia do enredo 

.. ; · ou éenas, deve ser evitado l)Or qualquer publico. . . 
··M. '- MAU - Filme prejudicial para qualquer pub!tco. 

1 

. ~OTA_: _ E' tmPortante que o espectador 11ão se contente com a simples cota-
. ção cto filme ou da peça de teatro, mas que· p1ucure conhecer pelo 

met1os algu!ll, detalhes da critica. lsto ·justificará uma cotação .que 
atirmada sem nenhum comenta.rio ,poderá parecer mJusta; e so-s 
bretuelo com a leitura de uma. analise que põe em relevo os ele
mentos oons e maus do filme, o espectador pouco a . pouco, educará 
sua conciencia e aprende1·á a julgar por sl mesmo os outros filmes 

- que lhe. forem apresentados. 
. Os boletlng da Orientação Moral dos l!li;p"taculos contem uma 

critica detalhada de t.odos os fllmes exibidos em s. P~uló. São publi
cados semanalmente, e :,, assinatura anual custa c,·,,. 20,00 na Ca, 
pltàl · e eis '!5.oo oara o Interior. Informações na Associação dos 

. JornalLstas Çat'!r!ictls, á. rua. Q~..> Bocaluva., 176, 3.o aitdar, 
sala 20·, - !''one: 3-7760. 

RIO GRA"NDE DO SUL 
OS ESTRAGOS CAUSADOS l'ELO 

. ClCLOXg DE URLGUAlAXA 

URGGUAIAJ\'A, (ASAPRESS) 
Violento te1nporaJ, como não ss co. 
nhecía na historia de ·uruguaiana, 
1·egistt·ou-se aqui na .tarde d~ 9. As co
Lerturas de numerosas · <:asas voaram 
veios ares. Varios n1uros foram der. 
ruba<los e grande riuinero de· casebres 
destruídos. A ciciade ficou âs escuras 
du1:ante varias horas. 

As lan<..:'bas que se oncontrava111 no 
porto tambem foram fol'te1nente átln
g-iuas pelo· temporal, . ficando muitas 
<leias grandemente avariadas. 

Em virttide da vlolencia do ciclone, 
a ci<lade Jicou se111 meios de comuui ... 
cal.,;ão; com a queda de nun1erO\SOS 
postes foi Lastante retardado todo o 
sc1·viço telcs·rafi'co; que fdi 'feito pelit 
estação da Varig, posta á disposição 
das autoridades 

Esla Cidade, que sofreu \1111 g:1•ande 
periodo de seca, com 1Ira11de preiui
zos para a economia_ do 111unicipio, 
,:eiu sofrer agora as consequencias do 
violento ciclone. A tempestade verifi
cacla jamais foi igualada no muni.ci
pio e na fronteira <lo pa!s. O ciclone 
teve ln iCiO exatan1ente na ocasião tJue 
o Ministro Apoionlo Sales falava no 
CluiJe Comercial aos cabanelros. U 
vendaval destelhou grande numero de 
casas, arráncando portas e janelas e 
desti-uindo pe,1ue11as habila~ões de 
pescadores nos sul>urlJios, que so!ré
ra.m g-ran<lernenle, sendo <lestruldas, 
tambem, algumas ca~as de alvenaria. 
A <listilaria de petruleo, que se en
·contra.va en1 pleno funcionan1ento, te .. 
ve 1nuitos g-ul1JUe~ destruldos. Cotn o 
cle.:i:aUa1111;mto ele· par~e <lo p1·edio, os 
op~raríos, numa atitude digna de lou-
vores. 1Jrf!cipitarat11•SE:!" afin1 de fechar 
as val\'ulas elas caldeiras, evitando 
unia treiueuda.·. explo~ã.u, que viria 
al,alar toda a cidade. Vigas ;de ferro 
de Ji&·rande espe8sura e telhas fora1n 
a.tiradas a n1uitas dezenas· de n1etros 
'.Í'rês vag_ões, fora1n jogados fora. dos 
trilhos. O Parque de Diversões, que 
se encon Lrava armado, ficou destruí
do, s~nrlo _completamente destel\1ado 
o Parque ria Graude Wxpostção. Agro
Pecuaria. Tambem o quartel da Segun• 
da Divisà.o de Cavalaria.- sofreu pre
ju izos, sendo atingidos varios ani
mais. As e1nbarcações · que se -enco11-
travam no porto e outras que esta
vam fazendo o trajeto para a cidade 
aL·gentina de Los l.ibres foram gran
<leniente danificadas, tendo uma nau
fragado, Os passag·eiros e trhrnlan• 
te~ fora111 1 no entanto, salvos. Nume
rosas arvores forani ·arrancadat!J com 
as raízes. A Catedral local sofreu gra
ves danos. Os prejulzos são incalcula
vels. elevando-se a muitas centenas 
de milhares do cruzeiro.s. 

MINAS GERAIS 
3,o CONGRESSO BHASILEino 

DE Ultol,OGI.\. 

BEJ,O HOH.IZOJ\'TE, 
Bncerraram ... se brilhanten1ente. 

nesta capital, o.s traiJalhos do 3.o Con
gresso Brasileiro· de Urolog·ia, Na 
sessão de en~erra 1nento os ultin1os 
ora.dores foram os !Jrs. Cumplido 
SanlRna, presldf>nte do Congresso e 
Justilino Kubitschek: prefeito da· ca
vttal, que ocupou· a presidencla de 
honra do Congresso, 

PERNAMBUÇO 
l\lAJOR-GBXETIAL WALSH 

nECU;};, (.\SAPR8SS) :_ 'Poi· 1110-
ti ,·o <la : s·ua pi·oITJo'ÇãÓ~"-,,_o:; --fllajtfr'~t.:ene
ral Walsli",' coi"11andánté',d.âs.-fórças ,'és
tadunidenses que . se acham na.. ,Â.-lllú
rka do· Sul, vem recebendo: ,homen.,.t
gens expressi,·as, -·destat~~lldo-s_e µen
tre elas a•_ felicitações do_ gal. l\'ewton 
Ca ,·alca·n ti. 

PAR A' 
O CO"ASDAXTE DA 7,n R, ,r. r,;:U 

YISl'l'A A B1;;1,J,;M 
BELf,;;-,1, < ASAPllESS) - Chei;-ou a. 

~sta capiL:il, em a ví{Lo da FA B o gn 1. 
N'êwton ('.,, va.lcanti, corl'lnndante Ca. 
7.a Região Milit::i.r. acompttnhado do 
C11ere do 1,;s1 ado 1Taior <la. 11Jcsn1a I:1e
'gi;to, major Jurac! Magalhães. 

O gal. Cavaka nti visitou o Ih ter~ 
ventoi- - Feder;il e percorí~eu vario$ 
pontos da cidade, 

O ilustre militar foi recebido 110 

aeroporto pelo gal. Paula Cidade, co
mandante da s.a Região Militar. 

1-'1':S'l'A Df,J NOSSA SENHORA. 
VI<) JX AZARi:: 

BELEl\J, (ASAPRJ~SS) - 'l'oda" a 
popular.ão ilesta capital tomoo part0 
na maior l'Omarla religiosa do norte 
do país, o Cll'io de Nossa Senhora de 
~azar é, tracllctona l festa paraense. 
A cidacle: a exemplo elos a nos ante• 
riores. apl'esentava u1n aspecto fes-
tivo, estando os Boteis, Pensões e 
resid<'ncias particulares repletos de 
forasteiros, vindos po Ama.zonas e 
de todo o Interior do Estarlo. Sabauo 
teve lugár a trastarlação da _ ima
gem da Padroeira <lo Colegio Gentil 
Bi ttencourt para a Catedral. Domin
g:o, â.s oito horas, movi~nentou--sé o 
Círio, sendo o cortejo aberto Jlelo car
ro alegorico de foguetes. e encerran
do o mesmo a lmai;-em da 1,adroeirl1. 

G'OIA'S 
ESPETIADO O 11\''l'li;HVl']l\''l'OR ÊM 

111A'J'O e.nosso 
GOIANIA, (ASAPRESS) - Vlajan• 

do por via a erea procedente de Cuia
bá, é esperado nesta capital o sr. Jo
l!o Muller, Interventor fede1·al em 
l'llato Grosso, que vem tomar parte 
nas solenes fe$tivldadcs i,ivicas que 
àssinalarão as cerimonias da lnau
g·ut·açáo da primeira cidade fundada 
pela expecl_lção Roncador-Xing1í, 

EX'l'ltAÇAO OI<; OURO 

GOIAN IA, (ASAPRESS) - Infor
mam da cidade de <}oiaz, anttg~ cani-

tal do Estado, que prossegue em rit
mo acelerado a extra~ão de ouro nas 
localidades q\Je mari;;eiam o curso 
do rio Vermelho. cujo leito, em quase 
toda a sua extensão, é enormemente 
aurífero. Seg·undo as ultimas estatls
tica" oficiais organizadas pela nrnni
eipalidade· local sã.o extraidos men
salmente cerca de 80 quilos de ouro. 
SANTA Rl'l'A DO P:\RN AIBA. V AI 

JIIUDAR DE NOMJ,; 
GOIAN!A, (ASAPRESS) _ A par

tir do mês <le janeiro proximo o mu
nlcipio de Santa Rita do Parnaíba, 
segundo a proposta elaborada pela 
comlssã.o encarregada ele estudar. a 
"divisão, territorial de Goiaz, terã o 

, .. seu nome 1nudado para Parnalba, 
Ness,' niun!clp!o se encontra· locali2i_a
da a grande ponte Afonso Pena, que 
li!,'a este Estado ao <le Minas Ge·,. 
tais, 

BASE DE ABJ.STECIMEN'l'O EJl 
A.\'Al'OLIS 

GOI.ANIA, (ASAPRESS) - A Em
presa Aerovias <lo Brasil, ora reali
zando viagens semanais entre o Rio 
e Miami, passando pelo centro geo
&Tafiéo do pa!s, ,icaba de instalar na 
cidadé de Ana1iolis uma base de abas
tecimento para os seus aparelhos. Os 
aviões jâ descem com regularidade 
em territorio goiano, abastecendo-se 
na ba.se aludida, seguindo a1,ós rumo 
ao valê do Tocantins, encurtando com 
essa rota as distancias entre a capl ~ 
tal da Republica e os Estados Unidos, 
uma vez_ que é traçada <lentro de uma 
1·eta do· plano dos dois continentea. 

,SERGIPE 
o ,cnuc11•1::ro Do JURI 

· ,ÚlACA,Jú, (ASAPT:ESS) - Reali
zou-se na ultima sessão do 'fribunal 
de Apelação a colocação da imagem 
de Cristo .cruciflca<lo na sala de ses
sões, Estiveram presentes ás soleni
dades b sr. Interventor l~,ederal, o 
Exmo. Sr. Bispo Diocesano, altas au
_tor.idades civis, advogados. jutzes e 
numêrosos outros ~lemenlos.·r•.,alara1n 
OJ desembargadores J oào Bosco do 
Andr:i.de· Lima, pelo Tribunal e. José 

. Joáqulm F'onseca, -1''alaram ta111bom o 
PJOcu~·a<lor <lo E~tado, pelo 1ninisterio 
publico, Luiz Garcia, pelos ad ,·oga .. 
<los e o desembargador presidente do 
Tribunal. · 

.ES PIRITO SA,NTO 
H0°~1'ITAL ''EXF::nA VEL l'ADRI~ 

ANCHIETA. 

VITORIA, (ASAPRESS),- Inaug·u
rou-se na. cidade, de Anchieta o µre
dio onde funcionará. o Hospital Ve
nerave_l Padl·e Anchieta, filantropica 
institul~!iÓ que acaba d~ ser doa.da 
àquele municlpio pelo sr,. Hello de 
Oliveira, 

B A I' A 
".MERCADO I\EGRO" DE CAR:\'E 

SALVADOR, .(ASAPRESS) - Apé
zar das recentes· medidas do Governo 
c\o · Esta<lo m~lhorarido o pr.eço · do ga
do com niargem de 35 por cento, os 
engordadores éontlnuam retraldos nos 
mercados oficiais preferindo os nes 
gocios clandestinos e prejudicando Ó 
abastecimento normal da Capital. A 
Sec1:etaria da · Ag_ricultura, entretan
to, ton,à.rá proviilenclas para a repres-
_são do (11nércado negro". ' . 
l:\'TERNAÇ:li.o. DE ·EX>'I'IlIPULAS. 

'l'l'}S DJ,l. lSA \'10S ALF;H~f;S 

-, l,AJ,YADOH, (ASAPI:ESS) - Se
, g_uir;io para a d<lade de Jllaracás, 2s 

ex-tripulantes de navios alemães con
fiscados pelo Governo e que:.fícarãv 

-· .a,Ji .enquanto durar a g.uerra. 
·:,I'RÂ!'i'SPOlt'I'J:: UE 111.1::RCADORIAS 

SALVADOR, (ASAPTIPlSS) - A Co
mlssíl.o de Marinha · Mercante comn
niéou a lnterventoria que foram des
tacados cinco navios pa:ra fazer o 
transporte· ele inercadorias, que aqui 
se encontra.nJ retidas devido á falta. 
ele transporres .. Es.Sa noticia causou 
grande satisfação nos m.eiO"s come1·
ciais, .Ciue vem sofrendo graves pre
juizos co1n ·a ·talta de transvorteS ma
ritin10s, 

ESTADO DO RIO 
DJ,;Sf;JS\'OLVIMEN'l'O INDUSTRIAL 

:MIRACEMA, (ASAPilESS) - Est:. 
cidade, .. com as dive1·sas fabricas que 
possue, ern pleno íunciona1nento, llo~ 
de ser considerada como un1 <los 
grandes centros· Industriais norte flu
minenses. Alem elas fabricas de aço
car, estabeleclm.entos de ceramica e 
grandes serrarias, o 1nunicipio te>m 
vidà agTicola das mais intensas. Es
forços não tem sido po·u1>ados para qu_e 
e::te municipio seja convertido, de}) .. 
tro de pouco tempo. e1n um dos par
ques industriais mais importantes do 
Estado. 

HO!IENAGE~I ,\ IIIE:UOillA DE 1 
UOXS, CONllADO JAC:.\.

RA.NUA 
Nl'l'EI:OI, (ASAPI:ESS) - Reali

zar-se-á no Instituto ele Educação uma 
sessão solene em memoria do grande 
educador, ?ilons. Conrado Jacaran_clft, 
que exerceu durante algum tempo as• 
funções de .diretor daquele estabele
cimento de· ensino. Comparecerão a 
@ssa solenidade altas à.utoridades cl' 
vis e eclesiasticas. 

CEAR A' 
AXlVElllSARlO D,\ uonTE DE )), 

LEME 
F'OR'l'Al,EZA,' (ASAPRESS) - As 

· congregações marianas desta capital 
· farão celebrar no proximo dia 17, so
lenes exequias por alma de D. Sebas
tiã" Leme, na passagem do primeiro 
aniversario de sua morte. Essas as
socla~ões ,rellglosas conclamam o po
vo a fazer preces por ln tercessão do 
Ca.r<leal· .D. Leme pafa. o restabeleci• 
ménto da paz ·do mu11do. 

SANTA CAT-ARINA 
QUISTA-COLl/1\' AS 

· FLOIUANOPOLIS, (ASAPRESS) 
Suspeitando as atividades do pastor 
luterano Herman Stoer, que promovia 
reuniões. en1 horas -tardias, na cidadê 
do Rio Sul, em uma sala do Hospital 
Cruzeiro, hoje ·patrimonio da Ffefei
tura Municipal, a policia politica, ·em 
feliz di!igencla, · surpreendeu o refe
rido pastor com om grupo de enfer
melt·as alemãs daquele 'estabelecimen
to e da matern t°dade local, ém traba
lhos de perfeito quintacolunismo. O 
pastor aludido já cumpriu · pena c1e 
prisão. e multa imposta pelo 'l'ribu
nal de Segurança, _sendo nazista exal• 
tado. 

RIO GRANDE DO NORTE 
O 1111:\'lSTUO DO EXTERIOR 1"0 

NORDESTE, 

l\'ATAL, (ASAPRESS) - O Ministro 
Osval<lo Aranha, antes de seu _regres
so á capital da Republica, realizou, 
em companhia do embaixador Jeffer
i,on Caffer:,, e do general ,valsh, ,·a
rias visitas, tendo estado no Co11su
lado Americano, onde lhe foi Ofere
cida uma recepção. O Ministro do 
Nxterior esteve tambem no Palacio 
<lo Governo · tendo se demorado em 
cordial palestra com o Interventor 
general Antonio Fernandes Dantas. O 
titular da pasta- do Exterior tambem 
estev·é con1 o gén.eral Z~carias /u;. 
suncão e com o ,almirante Ary Par
reiras. limá. Comissão do Aero Cluue 
foi recebida pelo Min'istro OsvalJo 
Aranha- que, atendendo ao pedido que 
lhe foi feito, prometeu se· interessar 
pela doação de mais um a,,táo .para 
a sua Esco1a: de Pilotagem, · 

3.o CONGRESSO DE PSIQUIATRIA 

NATAL, (ASAPI:ESS) - O Tercei
ro Congresso de Psiquiatria, Neuro
logia e .l;[iglene Mental, reunido nesta 
capital, contínua realizando suas ses
sões, que· oão ·assistidas por to<los os 
congressistas. O cliscui·so ."na sessão 
inaugural foi _pronunciado pelo re
presentante de. Pernambuco. Tomam 
parte no con_clave os representantes 
da Bafa, Sergipe, Alagoas, Pernam
ln:co, Paraíba, Rio Grana~- do Norte, 
representantes militare·s da 7.a R-,
gi/l,o Militar e das forças norte-ameri-
canas. . 

PAR ANA' 
lUI '.\'IS'l'RO G US'l'A VO CAPANEJIA 

CURI'l'IB.A, (ASAPRESS) - O avião 
que conduzia o Ministro Gustavo Ca
panema, devido ao niau tempo rei
nante, nesta capital, desceu em Para
naguâ, ü sr. Gustavo Capanema pros
,iegui u viagem para esta capital em 
uma lltorina, posta á sua disposição 
pela. Hêde· de Viaçã.o Paraná-Santa 
Catarina.· Ao ·desembarque do ilustre 
homem de Estado estiveram presentes 
altas autoridades. 
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, Oficinas gráficas do 
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N O T lC I A S · O O I N T E R I O R 

FESTAS 00 DIVINO ESPI\ITO 
SAt,ITO E SANTANA 

·.!ca.Jizaram-se nesta cidade, nos 
dias 20 à 26 de setembro, grandes 
festividades em honra do Divino Es· 
pírito Santo e de Santana. Pregou 
durante as. fest_as, a convite dos fes
teiros, .o Revmo. Padre Arlindo Viei
ra, grande orador sacro, que coro sua 
palavra fácil, atraiu à Ifreja grande 
número de fiéis. 

Os fésteiros, s1·s. Celso Magalhães 
de · A.raujo, Lourenço Dists Tatit, e 
Alfredo Fonseca, não pouparam es
forços pa_ra que as festas se revestis
sem do ma:or brilho passivei. 

COLEGIO DE RELIGIOSAS 

Itapeva contari\" dentro e1il. breve,· 
com um colégio de religiosas. 

A comissão, que tem · à frente o 
Vigário da paróquia, Revmo. Paclre 
Antônio Simol) Sola, secundado pelo 
prefeito municipal, 'e .outras· pessoas 
de destaque, já iniciou os· trabalhos 
para que até o fim do ano tenhamos 
o Colégio -perfeitamente instalado; 

ENFERMO 

Guardou leito, enfermo, por al
p;ims dias, o Hevmo. Padre Antônio 
Simon Sola, estimado V:igárlo da pa
róquia: 

CONGREGAÇÃO MARl~NA 

Deverá realizar-se no dia 31 do 
corrente, à eleição da nova direto-, 
ria da Congregação· Mariana local, a 
qual regerá os destinos dessa asso
ciação de Outubro de 1943 a Outu
bro de 1,944, 

·f O 0 O Q A 1 U&.100 

d e v e 1 • r o 

.. LEGIONARIO" 

EM HOMENAGEM A CRISTO REI 
e comemorativa ào 5.o aniversario da instalação da Adoração 

Perpetua na Igreja ·da Santa lfigenia. 
De 23 a 31 do corrente será realiza

da uma. Semana Eucarística na Ig!'eja 
de Santa Efigenia, sede da Adoração 
Perpetua, obedecendo ao seguinte 

programa: 
SABADO, 23 de outubro - 5.0 a-ni

wirsnrio da transladação do ssmo. Sa
cr,'mento ela Igreja da Boa. Morte 
à Matriz de Santa Ef!genla., pelo ·saudo
so D. José Gaspar de Afonseca e Sil
va, então DD. Bispo Auxiliar. As 21 

horas -- Solene hora de adoração dos 
Congregados Maria.nos em sufragio do 
pranteado Sr. Arcebispo, 

Pregará o Revmo. Cgo. Manoel cor
reia de Macedo. 

DOMINGO, 24 de outubro - Dia das 
Missões. São ei,pecialnfente convictaelaa 
as Zeladoras e Associados da Obra Pon
tlficia da Propàgação da Fé e Obras 
Missionarias. 

As 8 · horas, Missa festiva de Comu
nhão Geral, celebrada pelo Revmo. Pe. 
D,tino da la Parte, DD. direto!' nacio
nal da Propagação da. P'é. 

As 16 horas, solene hora de adora
ção de.<itinada a pedir a e1'tensão do 
Reinado de Jesus_ Cristo nos países ele 
Mi"5ão, 

As 19,45, Terço, conferencia pelo 
Re~mo. ·caneg:> Dr. Manoel Correia de 
Macedo e Benção solene. 

SEGUNDA-FEIRA, 25 de outubro 
Cristo-Rei e as crianças. 

Convidam-se os pais de fa1nilla. os 
educadores da infancia, as Mães Cr:s
tãs, as Senhoras Çatolicas e as crian
ças em geral. 

Â.5 8 horas, Missa festiva de Comu
nhão Geral, celebrada pelo Revmo. Pe. 
João Phcney, DD. diretor do Ensino 
Religioso. 

As 17 horas., solene hora de adora
ção. 

As 19,45, Terço, conferencia pelo 
Revmo. Conego Dr. Manoel Correi,3. de 
Macedo e Benção solene. 

TERÇA-FEIRA, 26 de outubro 
Cristo-Rei e o Sacerdoc:o. 

Dedicado ao Santo Padre, o· Papa, ao 
Revmo. Clero Secular e Regular e Obra. 
das Vocações. 

As 8 horas. Missa festiva de Comu
nhão Geral, celebrada pelo ~vmo. 
Concgo João Pavesio, DD. dlretw da. 
Obra . das vocações. 

As 17 horas, solene hora de adoração. 
As 19,45, Terço, conferencia pelo 

Revmo. Conego Dr. Manoel Correia de 
Macedo e Benção solene. 

QUARTA-FEIRA, 27 de outubro 
Cristo-Rei Senhor da Sa.ude e da Doen
ça, da Pobreza e da Riqueza. 

São espechlmente convidados os. Vi
centinos. Damas de Caridade, as I;·
mandades das Dores, dos Remedias e 
da Boa Morte. 

A:; 8 horas, Missa festiva celebrada. 

pelo Revmo. Mons. João B. Martins La
deira, DD. Arcerdia.go do Colendo ·e.à.
bielo Metropolitano. 

As 17 horas, solene hora de adoração, 
As 19,45, · Terço, conferencia pele 

Revmo. Cop,ego Dr, Manoel Co1Teia de 
Macedo e Benção solene. 

As 21 horas, solene hora· de adoração 
dos Vicentinos e Operarios Catollcos. 

Ãs 22 horas, começa a vigllia notur
na da JOC com adoração coletiva. 

QUINTA-FEIRA, 28 · de outubro -
CRISTO·REl NA DIVINA EUCARIS• 
TIA. 

Dia dedicaelo às -Associações 'Eucaris• 
ticas, Irmandades do SSmo. Sacra
mcnw, Adoração Noturna Brasilei
ra, etc. 

As 8 horas. Missa festiva de Comu
nhão Geral, ce1ebrada pelo Revmo. Co• 

·nego José Aguinaldo Gonçalves, DD. 
Cura da Sé. 

As 17 horas, solene hora de adoração, 
As 19.45. Terço, conferencia pelo 

Revmo. Concgo Dr. Manoel Correia de 
Ma-cedo e Benção solene. 

. SEXTA-FEIRA, 29 de outubro. 
Jr,~us Cri..\to Rei dos corações, da. Paz· 
e ela Miserlcordla. 

Dia especialmente dedicado ao Apos-' 
to lado da Oração. Ordens Terceiras~ da 
Penitencia e à. conversão dos peca

dores. 
' As 8 horas, Missa festiva de comu..: 
nhão Geral, celebrada pelo Revmo, 
Mons. Dr. Nici>'lau Cosentino, DD. 
administrador da. Mitra. 

As 17 horas. .solene hora de adoração. 
As 19,45 Terço, conferencia. pelo 

Revmo. Conego . Manoel Correia de Ma• 
cedo e Benção solene. 

SABADO. 30 de outubro - CrisL'.i• 
Rei e Sua Mf1e Santlsslma, Rainha das 
Virgens. 

Di>\ eledicado especialmente às Pias 
Un;ões das · Filhas de Maria Terceira! 
O;·dens do Carmo e Confrarias do RJ· 
sario, Pia União de · Nossa. Senhora do 
·ss. Sacramento. 

As 8 horas, Missa. festiva de Comu
nhão Geral, ·celebrada pelo Revmo. Co
nego Antonio de Ca..stro Maycr. 
As 17 horas, so'ene hora de adoração . 

As 19,45 Terço, confere)lcla. !)€1C. 

Revmu, coneg·o Dr. Manoel Correia d€ 
Macedo e· Benção solene. 

· DOMINGO, 31 de .outubro - Festa 
de CRISTO-REI. , 

As 8 horas, Missa de Comunhão o~
ral, -celebrnda. pelo Exmo. e Revmo 
Mons- José Ma.ria Monteiro, DD. Vi• 
~ario Capitular. 

As 10 horas, missa solene do Colen
do Cabido Metropol!tano. 

As 16 horas, Procissão triunfal de 
Cristo-Rei na EucarlJtía._ presidida pe
lo Exmo. e Revmo. Mons. José Maria. 
Monteiro. 

AUXlllO DO SUMO PONTIF ICE PARA _ A 

RESTAURACÃO DAS IGREJAS DA INGlATERRA 
O Santo Padre, por intermedio do 

Cardeal Secretario de Estado, pediu 
ao Delegado Apostolico na Inglater
ra que informasse ao Episcopado -in
glês que a Santà Sé· punha à sua dis
posição a importancia de Cr$ 800.000,00 
para a restauração das igrejas das 
ilhas que foram destruídas durante 
a guerra. 

Embora o donativo tenha sido feito 
no principio do ano. somente a~ora 

a publicação da noticia e a distribui
ção da importancia se tornam possí
veis. Este donativo é mais um sinal 
do interesse paternal do Santo Pa
dre pelos sofrimentos de seus filhos. 

Em 1942, o Delegado Apostolico foz 
dois donativos em nome do Santo Pa
dre; o primeiro. de CrS 8000.000,00: 
e o segundo, de CrS 200.000,00, am
bas as somas destinadas às vitimas na 
Grã-Bretanha. Sua Santidade fez par
ticular menção daqueles que sofre
ram diretamente os efeitos da guer
ra. 

Essas importancias foram divididas 
krokorcionalmente entre as Hierar-
quias da Inglaterra e da Escocia. 

l\1alfa tambem não foi esquecida pe-
. la munificencia de Sua Santidade. No 

ano passado, foram concedidos· dona
tivos no total. de Ci:$ 600.000,00 para 
as pessoas que em Malta sofreram di
retamente os efeitos do cerco à ·ilha. 

O Santo Padre pediu reeentementa 
ao Arcebispo Godfr~y que enviasse ao 
Arcebispo Caruana, €le Malta, outro 
donativo, no valor de CrS 400.000,00 
como auxilio para a restauração das 
inumeras e b,-iias igrejas que foram 
destl'Uidas pelos bombardeios aereos. 

As palavras do Santo Padre que 
acompanhavam o ultimo donativo en
viado ao Delegado Apostolico para os 
templos da Inglaterra, Escocia e País 
de Gales eram particularmente co
movedoras e consoladoras. . 

Sua Santi•'.ade, por intermedio do 
Cardeal Secretario do Estado, disse 
a S. E,i:pia. que a ruina e o morti
cinio causados pefas armas aereas es
tavam sempre em sua mente e que 
se lembrava particularmente da des
truição causada à capital e ás belas 

cidades da nação brilanica assim co
mo do grande nial feito à sua heràn-

• ça cultural · e historica e as perdas 
materiais sofridas pelo país. 

Sua Santidade, disse o Emo. Car
deal Secretário, lembrava com es
pecial amargura a destruição de tan
tas igrejas e capelas católicas, mas 
estava certo de que os pastores · e · os · 
fieis se dedica-riam inteiramente ii. ta
refa de reconstruir o que havia sido 
posto abaixo. 

Assim - agindo dariam testemunho 
solene de sua fé firme na renovação 
da sociedade atravez da aceitação· da · 
moral e da verdade revelada. 

Esses donativos são um penhor do 
interesse paternal de Sua Santidade 
pelos sofrimentos de seus filhos e um 
incenth-o aos s;ntos esforços de seus 
filhos na Grã-Bretanha e em Malta, 

A perseguição religiosa nos 
·- Paises Balticos 

Muitos Padres dos palses Balticos jun
taram-se aos que lutam contra os ale
mães - informa o jornal sueco" '' Afton
tldningen". Recentemente, - nana o . 
jornal - as autoridades alemãs ba.l• 

1'aram uma .. · ordem recrutandc. os Sa• 

cerdotes. católicos para as fo1·ças arma
das. Muitos · des5€s Sacerdotes. .contu
do, conseg4iram fugir para as flores
tas, onde p1·estam cuidados .espirituais 
aos patrll)tas que efetuam operações de 
t;u-~rrllhas contra. as· forças nazistas. Os 
Padres mais velhos, nâo _recrutados em 
consequencia de sua idadc:, não tem 
permissão para cor.tinua.r à. pratica de 
seus piedosos serviços, · tendo sido fe
chadas as igrejas. Comudo, .os atos re• 
liglosos continuam _sendo ·celebradüó se
cretamente, e reza-;;e· pela libertação' da 
patria e para que seja r-estauradà à lt
bPrdade · religiosa, quP vigora rn até à ln
;•asão dM hm·rla~ hit.lntstas. 
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Novo chefe de Estado Maior 
aliado 

. LO:-.DRES, 16 (Reuters) - Anun
tia-se oficialmente que o tenente
~oronel Henry Pownall foi nomeado 
,chefe do Estado l\Iaior do Supremo 
.Comando Aliado no Sudeste da Asia. 
'o maior-negeral 1Vedmeyer, do Exer
cito dos Estados Unidos foi designado 
;assistente do Etado l\Iaior do Supre
:mo Comando Aliad·o no Sudeste da 
:Asia. ANO XVII li 

São Paulo, 17 \!e Outubro de 1943 
li 

.NUM. 584 

:Os aliados esmagam a 
Noticiada a 
na planicie 
refugiados 

eva~uaçao da costa ocidental .;.. O recuo· em toda a frente· - o· V exercito avança 
- A D. N. B. confirma a perda de Campobasso·· . Auxilie>· do ~apà de Capua 

italianos Diplomatas demitidos Os fascistas e a Monarquia -- Entrevista 
aos 

de 
Badoglio . Protesto da Abissinia. 

ARGEL, 16 (Reuters) - "Come
~ou a verdadeira batalha pela posse 
ôe ·Ron1a" - declarou a en1issora 
local, salientando que .. as colunas 
:aliadas estão convergindo em massa 
sobre a· capital italiana, pelo oeste 
13 pelo s_ul. 

EVACIIAÇÃ0 DA COSTA 
OCIDEX''J'AL 

1 

sas cabeças do ponte na n1argem; nor .. 
te do rio Volturno. 

A S IOIS. ALEJI DO VOL'l'URN0 
Q. G. ALIADO NO NORTill DA 

Al<'R[CA. 16 - < Heuters) - Notlc1a· 
se que, P-111 alguns pontos ela t"r'ente, 
as tropas do V Exercito jã se en
contram a mais rle 8 quilo1nctros ao. 
norte do rio VoJturno.-

COXFIRnlADA A · EVACUAÇÃO DE 
CAMPOBASSO 

. ZURiCH, 16 (11euters) - A "D. N. 
B.,, confirn1a. qua as tropas alc111ás 
evacua·ram Compobasso. 

AUXILIO AOS REFUGIADOS 
Bi,;RNA, 16. !Úeuters) -· Anuncia

sé que o Papa enviou á delegação 
italiana em Berna uma elevada so-

ARGEL, 16 (Reuters) ·~ Anunela
·se que os alemães ordenaram a eva
cuação de toda a costa ocidental cta 
'.ltalia, desde a embocadura do 'l'i• 
.bre até a extremidade. norte do pais, 
temerosos de novos desembarques 
a.Jiados. 

A POllTICA RACISTA NA -ARGENTINA 
RECUO EM TODA A FREXTE . 

. ' ARGEL, 16 (Reuters) - lnforma-se 
.a.utorizadamente· que o V Bxercito 
está obrigando os alemães a recuar 
ao longo de toda a frente, na ltalia. 

SITUAÇAO DESESPERADA 
ARGEL, 16 (ReUters) ..:... A poslçl'to 

aos ·alemães na frente do Volturno es
tá se tornando cada vez mais deses
peradora, segundo frlzou um porta
voz militar aliado, 

Roosevelt denuncia a supressao de jornais judeus 
- Declarad~ sem efeito a medida_ - Explicações 

da embaixada em Washington. 

ltAPlDO AVANÇO NA PLANICIE 
DE CAPUA 

BAR!, 16 (.l:l~uters) - Foi anun
ciado pela radio oficial italiana que 
o V Exercito está avançando rapi
damente atravez da planice de ca
l)Ua, l;!-P0S ter estabelecido numero-

Nota 1 nternacional 

WASHIXGTO::--', 16 (Tieuters) -. B'a· 
lanclo aos jornalistas, o presidente 
Roosevelt denunciou a Arg·entina pela 
supressão dos jornais judeus, . salien
tando que essa medida tinha as mais 
repugnantes caracteristicas da doutri .. 
na nazista. 

Interrogado sobre se seu sentimen
to a esse respeito havia sido comu-· 
nicado ao g·overno argentino, o pràsi-

_O NOTICIARIO DE GUERRA AMERICANO 
Deney Sales 

A impfensa americana acaba de conseguir, ha pouco, uma modificação 
na orientação governamental de Washington, em relação às noticias de ,guerra. 

Até agora,. mantendo .a completa liberdade de imprensa, em relação ao 
noticiario politico, · o governo· punha restrições ao noticiaria de guerra . propria
mente, - não tanto censurando. as noticias enviadas pelos correspondentes, 
lnas principalmente ocultando as. novidades que lhe parecessem inconvenientes. 
· Dentro dessa orientação,. os chefes militares não faziam segredo de muitas. 

, .. J1oticias, de natureza secreta, mas solicitavam à imprensa que não ás divulgasse, 

'dente respondeu que em breve che
s·aria aquele pesti no. 

SEill EFEl'l'O A HEDIDA 
BUENOS AIRES, · 16 (Reutel'S) 

Foi declarada sem efeito a: determi
nação governamental que proibia a 
publicação de jornais judaicos na Ar
gentina. 
DECLARAÇÕES DE UJI. PORTA-VOZ 

DA El\IDAIXADA 
WASHINGTON, 16 (Reuters) ~ In

terrogado sobre a denuncia do presi
dente Roósevelt a proposito · da sus
pensão de jornais .judeus na Argen
tina.; um porta-voz da en1balxada des
te pafs em Washington disse que 
"o.s jornais Judeus tiveram sua publi
cação· suspensa porque, sendo im
pressos. ém hebreu, dificultavam a 
tarefa· do.s censores". _ 

Acrescentando que a Argentina 
nunca· suprimira anteriormente qual
quer jornal em Jingua estrangeira, o 
portasvo7, declarou: 

"Não. tenho idéia de como a sus
pensão fo! 'Imposta". 

NOVOS MINIS'l'ROS ARGEN'l'INOS 
BUENOS AIRES, 16 (Reuters) -

Anuncia-sé oticialmente·· que o co
mandante Bicardo Vago e os c1rs. Ce
sar .Amai.;-hlno· e Gustavo Martinez: 
Zuvicia aceitaram o convite que lhes 
foi feito 'para ocupar ·as pastas <las 
Obras Publl.cas, ,Fazenda o Justiça, e 

· Instrução' Publica. 

Gregos em cóôperaêão com" 
italianos -

ma destinada aos refugla<l.os ·lt.al!a· gel são de :natureza. a provocar çon~ 
nos. A importanciá: foi entrêgue· ao fusões no esplrito do povo "italiano, 
nuncio papal. . .. _ sugeriü · fossem. confiscados. todos os. 

CARTA" PASTOR.A.L COJXTRA AS· r.eceptores existentes ·na- Italla. 
.DENUNCIAS , LIQUIDAÇ.4.0 DA· 1'10NA.RQUIA 

• ZURICH, 16 (Reuters) .;_ Q· corres-· LONDRES, 16 (Reuters) ~ "o· Cor-
pondente em Milão do'· ·j'órnàl ,''La riefré, de·'i'a ·Sera", de .~tilão, diz que 
Suissa" anuncia que será,'· lidía. amá.~ a monarqbia itallanà "vai ser· Jlqlll• 
nhã nos pulpito11 _ ele. toda~ : as,· pio~ dada,'.', i pela . "assemblea constltuélo~ 
ceses uma carta ·pastoral do Arc·ebis- · nai do ··governo ·rei;itÍblicani:,. fascista''. 
Pp de Milão, Cardeal Schuster;. Àmea- A SFlDE ºº GOVERNO. DE 
çando com ··excomunh,ão os italianos. lllUSSOLINI 
que, anonimame1i'te ou por o~tra.s,tor• BERNA, .1~ (Re·uters) - Segun·a'o 
ma.s, denuciài,em os àritf~fascistas á, uma irradiáção ·.da einissora· .. de J:'a-· 
Alemanha~ : . ... . . - : · ris, cont:rolada .pelos alemães, o _go-

DEJIIITID.OS DIPLOMATAS'. . verno de .!lfussoJini· . ·estabeleceu.-se 
I'l',\.LIANOS "temporarlaniente em ·Cortina· Dein-

BGRNA; · 16 · (Reut_ers)·· - A enú~- pei:zo, a. 65 quilometras da-·fronieira· 
sora de Roma, contrpiada pelos àle~ germano-italiana. . . . . . 
·mães informa. que · foram dem.itidos · . EN'J'REVIST.A DE·· DAOOGLIO--
de~ diplomatas· , !tàUà.nos> en'tÍ;e os ·NAPOLE8, 16 (Rcutcrs) -· O jor-
<1uais · o sr. Dlnó. Alfléi"i, .ulthtÚ> em·- Ílal das tropas- brltanicas do VÍI Exer~ 
baixa<lor de .·111ussolinl_, ·11a ·Alemanha:. cito, ''Eight· · A1·mi News", pubJ1cà. 

BERXA, 16 '(Reuters) . ..;_, .Informa uma· e.ntrevista · co·ncedldii ·pelo.· m.a·' 
a emissoí·à de Ro1na,. controladá ·pe~ récllal. ·Badoglio,. nà quà! tendo-lhe 
los alemães, ·.que erii:re os';dez. einbal, ·sido· perguntado' se tinha· ·notl.cia ela 
xadores italianos ag.ora. · d.em.lt!c)oi( !ln• intenção do ·cónde Sforza .éleºrecrutàr 
contramsse. alem ·:de, -Pino ·A!fiefl; -os e dirigir o . serviço de lib.ei,.tação .dá· 
seguintes: conde .. Cesarê :.Maria ele· Ita!lâ", ·<> marechal italiano· respoii-
Vecchi, ministro :da· Edticaçlfo da lta• d..,u:· · · 
lia em 1935 e que, ·'u1timan1enfe, .. se' · •:Não sabia disso. ·Penso .. ·porem que 
encontrava no cohiando· de uma· dl· • Si:orza .esteve a.u"sento da· rta:!là · por 
visão na SicUJa, segundo .. anunciou tempo' excessl va.nre11 te longo para· poli-· 
a emissora - suissa.; Jos!\ ·sa.súíúilrÍI, · ·suir tão nume1,osos partidarios; Co~ 
sub-secretario· dos Ne"gociós, ExteriO• nhcço-:o .be·m. 'ill.le" .e .eu· a,sslriaihos· o 
·res do governo d.e· ·t1,fossolitil e'' 1,oste- fratàdo".de Ra.pollo, -com à .lugoslavia., 
riormente ministro na Turqü1a:; :·e · Ha., _ l!l·- uma .e· grande: p·ernonalidade, mas 
fael Guarig!ia; ex-e111:balxado1<'na TÚr" . p:fra conhecer um povo é preciso v1-
11ura e depois niinlstro do· E'ic"terior ·do ver junto·dele". · · · ·· 
governo do ·mareclrn.l Bado.g!io. PRO'l'ESTO · DE· ·nAILE SALAssiÊ_. 
À. DECLARACAO: OE . GUERRA· DA · LÔNDThES; 16 (Reuters)'--.,,."ú "imJ>e~ 

ITAUA . · rador da Ablslnla:. Hailé Selasslé, ,en~ 
LONDRES, · 16 .(neuters) .- A'. dé·• . vioú ·u111 te!egra.n1a és1>ecial..ao red\l.• 

cl:Hação. do. guerra da Italla''â. Ale• 'toF_do '.'Néws Chr·oriicle'';.denuncíariôo· 
manha· causou :profunda. impre$são O "stà.tus" de. eobeligerancia ·com. a 
nas re1lões italianas oç_upà:élàs 11é10s I~alfa, .. · . . .. _ . . . . .. 
alemães, . covforme revela ·um· de•· ."A Ita!ia ..., ·.diz. Hallé s_elassHi ·.,..... 
pacho do' c.orrespoitde_nte:.da: .l=t,rnt~rs não )>od"é ser cónside1:adà ·!fenlio- col'itó 
na fronteirá sulsso~,ita.!ià.na... 'lnijn.iga; enquanto não. tivereri1 ·.sido. 

.!UO JXO'l'ICl~D~\NA •· l'rAÜA • '. assentadas: as COJ1dlções de paz,. Mui• 
LONDRms, -16 (Reuters) -• :Revela _ _- to> ,frieilos. pode ser a· ltaUa co1islde· 

:.se que a.tê agora Of!' jornai~ da,-.lta.Üa 1'8'.Çla.· có~bléllgçrante na. atual guerra. 
·setentrional, controla.dos P,~los:,, a,le,~ 'l<(>Cu.iaino:nôs.a it.dmitif. q·ue uma na; 
mÍl.es, não notlciara1n: a declaração' !i!lo>qúe. ele ,;;uà .-Pro1frla vo_Úàde· cté-· 
de guerrà da Italia á.' Áletriànt,a: ·. . élarou .guerra a seus paciOcos .vizt. 

APELOS DA- RÁQIO FA),CISTA: ·nho::i' 'p_óssa, cqm,. um ·simples' à viso, 
LONDRFJS,16 (R~uters)" .:_,. .Notl·· em ·sua. hQrà, de ·,:lérrota, pretender_ 

cias da trcmtefra ·süisso-ltallana -ln• um ;!;status. de- _cobeHgerancla, ·· · 
formàin que à râ.iliÓ .·de . .Roinà.'-·iein · A- Etlopia .. sempre desejou ajudar 
feito re.iterados. ped)doi;i,ao,S 1.ta!lan_QSi Oj!· ÜÍt.Jiano.s qúe · ~inceÍ'a.Ol<!nte:. l'ejfo;.-
para que se all~t~n, na.e ,fjleµ-ás .ale- . -cliai'ain a tradição .de ag,es~iio> -.!!lia' 
mãs. Como. o : recruta;_u1~ntci: · prop;ó-. · já;rit:i,is 1,odeiá admitir .pórei1ít . aqyele -
vida por llhtss,olini re·sultoü •éiu fra• ··grupo,.que dirigiu e se i.°lorioµ com 
casso, os alen1ães , llstifo, ag<>r.a .. em 0 _ ... · o 'at~.t1ue, contra. nosso .h_tdef~~'? J>,'!>js, 

Assim, ~s jornais americanos informaram posteriormente que, cerca. de 
i=IUinze dias antes da invasão da Sicilia, o general Eisenhower comunicara a"Os 
!representantes da imprensa americana em Argel, que aquele golpe seria de?- · 
ferido, pedindo silencio a respeito, ~ e este foi mantido. Tambem o general M~c 
~.rthur revelou que estava éoricen'trarido todo o poderio· aereo disponível · para 
b reéente e formidav:êl· golpe contra Rabaul, - e o ataque foi desferido :de 
surpresa, e com grande sucesso, porque . nada transpirara. 

penhados. em engajar ·n."o'vó's s_iJ'l.,fa!cti:i,i,' <rue.''incenâioti: nossas. casai, e ·1uassa-
CAIRO, is (Reutel"s) - A emisso- usando de outros pb;,éess<>s Píill'a per• cr<;>Ú: ·nossas familias, que -se·. decllcou· 

ra. oficial· de Bari anuncia <JUe:, "em :~ suadir os Jtal!ano·s,.. . . , .. _ · aq." fascismo na._clo.nal, que·· féz f8VOI• ' " A imprensa americana estava, pois, na ignorancia de muitas noticias, sa
liidas pelos seus correspondentes,. porque estes, atendendo às solicitações das cooperação .com. tropas . Italianas,. os C0NFISCAQ.!I.<> DE .·J;l,.A-J>J;1).$, -. , ,.,_ "'·' t~nI;,: .. ap_~lo'già, a<'.ls- :c.~h11~s: qJJe.,. elio· 
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· CAPAS ,PW SENHORAS 
Elegantes 

ntodelo~ -
•·éilâdinos· 

\ 

' •' ! 

.,"- ... "7'· 

•.. 

ÇAP AS "Kõro_s_cal ",' arti
go -' not,te-~me~·iGano,·. éom 
capui, coí·es 'lisas: :verde, 
az'~J,_ ?úl'Cfo_aux/ ~erde. 'e, 
branco. 

CAPAS -. d~· . tricoline,. _ re
ver si veis, . ~ervfodo· -d o·;;. 
dois· · 1agos," :ct>fos . moder .. 
iia:s._ 

Cr$ ·330,oo" 

_ .. ·CAPA~':de:''Shàhtu_ng·re- JGUARD°A; CHUVAS 
vfJr1>iv:eiá,. combinações ·á.e . 

· êo+·~s discret!l,~) · Ro n i t a · éoleção +m 
- · . , e·. 4· 20 seda.. . 4e _cores ünl-·: ?< l'.~ .. , ;oo das; cabos origíµàis. , 

CAPAS : d~ 'iâbJt~Úne de ' . ' i - . . . , . , 
· ·. 1··d h··· .. _ .. ::·. "a-- ... ·'"'-"· ·~.--Oontribua; pa.ra. 
JU-11. · a o ,s a.t)~ung, O ,-Qu~ , ,· -.\à, vitoria.·. subscre~ 
"trô~ tons':'clê :griibei}e.: fendo "bbnus· de" . . . ·. . " .... 1 · ; d:$ -5QO~oo ... ·..,g,..ue_rr_a_. __ ...... ___ , 

CA-A < .ANGLO- - ·BRASILEIRA: 
···-· S~c~ssóra· ~K- MAP.PJ,N : Sl'O~ES .. 

;iutoridades, não .as transmitiam às redações, .. . 
Entre essas noticias estavàm, 'naturalmente; as que tinham por qualquer 

motivcí um carater dé$'agradav~I;. - insucesso, ou perdas numerosas. 

g1·egos e,;;tão avançando sobre Kar- ZUR[CH, 16 <J:teuters)· ..:..:. ,o_..11<,1er cam-·no~sos eorações_'e ·no~~as vozes.e 
· dltza, na. prinO-ipal Jh1ha norte, a 1>ar- fascista .Farinacci ·.alegando·-· que·· .;as ao: genio· -do ,gás,.· Ba,dog!io·.~- ···-'-·-

ti'r de Atenas". . eÍ11issões da J3. B. C.·na··rltdió de AÍ'- =============·===:::;:=;;===;:====:;:::;====!·=·:;'·=·='=··';:;:·;:;·::::::::;==:,;·:::'e:"::'"'=··==·,:::;::=:::,:;:::;,:===;::,\:::=====~==::#====·=··:, 
Porém, a imprensa· bateu-ie' por outra· orientação, e as autoridades encar

:regadas · da censura, depois de se· entenderem com os comandos militares, mu-
1:iaram de orientação. . 

Em consequencia, as fotografias provindas das frentes de g11-erra já não 
!mostram apenas .. aspectos alegres, . - como se a guerra fosse cinematografica, 
:um quasi pic-nic · peli!$ · regiões a serE!m conquistadas. 

.. ;!:\~ ~b-::-~~'h~~ .. ~.;J~~-~~ ·1 AMiA~APOS 
~ ' '. ~ 

OE OESTRUIUÃO · Df , NAZISTAS 
·; 

Ao contrario, agora predominam 'bs aspectos verdadeiros ,da guerra,· -
J;oldados americanos feridos, em grande numero, noticias claras. das dificul
~ades encontradas pelo . V· exercito em Salerno, afinal superadas, etc, 
• Nessa orientação é que ·o general Arnold não fez segredo da noticia, ver
;::"!adeiramente terrüicante, de que, no ataque a Schweinfurth, a aviação amr)
l:icana perdeu 60 fortàlezas voadoras, e 593 aviadores yankees. 

A noticia é alarmante pelo ·numero de aviadores perdidos, e pela forma 
1:omo revela os perigos a · que .os mesmos estão expostos. 

.Entretanto, .não houve duvida em revela-la, uma vez que se tratava de 
wn sacrificio nec,ssario, ·e que os resultados obtidos foram compensadores .. 

A consequenc!ia dessa orientação é que a população americana vai for
lnando, claramente, uma noção · de que a guerra é verdadeiramente ardua, e 
exige sacrifícios. · · 
~ Até agora, para a população yankee, a guerra trouxera privações mais ou 
:menos leves, mas, ao mesmo tempo, o grande desenvolvimento, quasi fantas
tico, das industrias de guerra, permitira à massa do povo obter empregos os 
lnais remuneradores, Compensavam-se assim os sacrifícios resultantes .da falta 
de alguns . artigos, pelos. grandes ganhos obtidos. 

Ag~ra, . sabendo exatamente . como os seus compatriotas se sacrificam em 
iodas ·as frentes, adquirem · os americanos uma noção mais exata da guerra: 
são seus parentes, seus amigos, seus concidadãos, que morrem diariamente 
para a vitoria da patria, 

Com essa noção, será possível evitar espetaculos desoladores, como os. das 
greves, em que todo o esforço ~e guerra era sacrificado, pela ambição de alguns 
chefes de sindicatos,- verdadeiros quintas-colunas, a entravar a vitoria dos 
aliados. 

CAMISAS S.OB MEDIDA 
. com os mais bonitos teçidos fabr!.cados no Brasa 

SEÇÃO DE 
. ALFAIATARIA 

O bombardeio de Schweinf urth pelôS álla~üs · 
. . ;,. . . /' -- .. ', . 

,A iníportancia da operação ~ 485 tonelâda's" :de 
altos explosivos 88 fone!adas de -bombas 
ince)Jdíarias - Pesadas perdas: 60 fortalezas>; e: _. 
593 aviadores ---: Nova força, de põlicfa:. êõrttra< 

raides no. Reich. · · · · · 
\VASHING'rON, 16 (ReutersY - O 

general Arnold, chefe da Força Ae
rea do Exercito, declarou que o ata
que a Schwelnfurth igualou-se em 
lmportancia ao ataque britanico con
tra os campos petroliferos de Ploes
ti. Enormes danos foram causad.os aos 
objetivos.· visados Delas bombardea
dores norte-americanos. ,. 

Acrescentou o general que foram 
lançadas sobre .o objetlfo, com exce• · 
lentes resultados, 485 - ton,;Jadas do 
altos explosivos e 88 toneladas de 
bombas incendiarias. 
PEllD'IDOS 60 BO!IJBARDEADORES 

AMERICANOS 
LONbRES, 16 (Reute1·s) - Comen

tand-0 o fato de terem sido perdidos 
60 bombardeadores pesados no reide 
a Schweinfurth, o brigadeiro-general 
l!'redérlck Andersen, cornandan te ge
rl;!-1 ·do· 8.o' Comando ·de. Bombardead,o-
res, declarou: · 

"Esperavamos que as nossas perdas 
fossem elevadas e assim· aconteceu, 
mas os danos Infligidos ao Inimigo 
foram multo maiores·". 

llIORRERA!ll. li93 AVIADORES 
Alll.ERICA.N0S .NO REIDE 

WASHINGTON,· 16 (Reuters) - O 
'general Arnold, chefe· da Força Ae
·rea do Exercito. declarou que no rei-

de a Schweinfurtl,; em que ··tori1n .. 
derrubadas 60 · "J:<'ort.aleias Voadoras.li, 
perderam-se 593 a.via4o·res norte-ame-
ricanos. ·' 

PltEJUIZOS DA lNDUSTR.IA. "DE 
. . GliERIC.A NAZISTA . ' 

JJONDHES, 15 (Reuters) - .Reve
la-a.e que,. em consequencia: do ataque 
realizado qulnta-fell"a• última . a; - Séh." 
weinfurth pelos :bo:tnbard.eà.dorés· nor
te-americanos foi ciestrulda .. conslae
ravel parte da ··importante· htdui<tria 
de compresso1·es e mancais:: Affrmou
se q.ue os preJulzos ·materiàis·'énvóJ. 
veram mais de' 50 ;por cento da' )Íro-
clução de Schwé!nfurth; _- ' · : ·. 
DESCIDA Ji'ORC°.ADA · .EU !ll:UNICH 

ZURICH, ·. ri; (Reuter_s) . ~ l:Íi.forma 
a agenda ·noticiosa ·a:1em~ que éinco 
bombardeadores norfe.~'a:inericanos. fi
zeram .uma desc:ida fo"rcadâ, • ontem, 
nos arredóres de Munlch. Esses'_' apa-
1·elhos hav-lam sido .:sêrlameilto ava

, rlados em. duros combà.te"s. âer.e·os tta
vad?S sobre. o sudÔeste ,da Alemanha. 

l'OLICIA·ANTI-AEREA NAZISTA. 
ZURICH, 16 (Reuters) ~.,A: êmisso• 

ra alemã anuncia :.q11:e· toi ·.formada 
uma nova forca de polléla: contra rei
des .aereos, a. qual •será .éohstltuida de 
batalhões· das tropas "SS". · · 

Sortida com , finissimas 

Casimiras 
iropicais 

/ PREPARATIVOS NAZISTAS_ CONTRA ... . . . 
·1 · · A INVASAO DA _J~NCA 

.QUALIDADE 

e linhos 
trarionais e ing•!esas 

-*
CAPAS 

IMPERMEAYEIS 
da mais perfeita con~ecção 

DISTINÇÃO VARíEDABf 

. Prisões em n-'tassa - Medidas , excepc1otta1s -
J , Destruição de industriás O. terror nó·· país',_ 

Empre.stimo · nacional - · · · 
:LONDRES, 16 (Reuters) - . Noticias 

· aqui chegadas dizem que os alemães, 
ante a, perspectiva de .invasi\o da 
l!'rança., eetão, tomando. excepcionais 
medidas em todo o territorio francês. 
As defes.as do. Q. ·-o. da. Gestapo e do 
l\Ilnisterlo do Interior · de. Vichy fo
ram reforcadas, enquanto são efe
tuadas prisões em massa. As cadelas 
francesas estão .super-lota.das, tendo 
as aa1toridades alemãs convertido nu
merosos hot.els em casas de dete11ção,. 

P:R.OV A VEL DESTRUIÇÃO DAS 
GRANDES INDUSTRIAS 

LONDRES, 16 (Reuters) - O servl
(:O secreto de Informacõ.es do MovJ;. 
mento . de Reslstencla Fran"cês, . reve
lou qt.Íe .OS . alemãos, provavelmente, -
tentarão dest:rulr as -grandes· usinas 
dt. guerra; como. a., ''Dunlo1>,;", "Cle1·· 

O TERROR NA. FRANCA. 
BERNA; is". (Réute1•>i). __::.:· O rit!nÍs> 

tro vlchl!sta · Francás . Bbudefain;· ues 
clai'ou pela radio de · Vichy que "o 
terror. está. 111).peran\}o .: e que,caél.aa;u_m ... 
só· pode viver a.gora· com o dedo· no· 
gatilho de ·seu revoli,-er'!;. 'Por suâ 'vez, 
o jornal catolico "La • C;oix·". fevéla. · 
que "o numero de ultrajes e .de- atos 
ele ·sabotagem ê · cada vez ·nià.le ·'alar-
mante na França": · · 

EIIIPRESTIMO· NA()JONAL·EM 
A.RGEL 

A.RGEL, .. 1s· .(Reuters) ·- 'Anuncia 
a radio "France" que·-o: Coinltê ,Fran
cês. de ·,Llber.tacão N~on"alc,estàbe\e-. 

. ceu oficialmente . uiri. etiJ.prestlmo -na
cional para a rests~~ncla ti:ã~~ill!â. O 

. 
.. mont Ferra.nd ", _6·· outras, aSsim que -"..,.-:.------~--------"!"----------------------... ,ten];ta)nicio ,a. invasão •.da. França, ' 

resultad.o : .do -1;1m1>r~sttmo'.será, ·. ei;npre• · 
gadp na, aquisição: de :arinasr para. os 
que ,i;e~istem na.. F.rapsa;, . . ,.: ' 

·.j 

A;:. luta- _ travada ;para 
numêro.sps . ~oldàdos 
feroz em Melifoppl 

conquista,_-de: :ZapÔf()zbe . Lançados·• ao. :Dni~pet 
nazistas -:.. · ;.o· . avartçô,, ao,. suF:dà cidade ;_ A .luta· _ 

.Ameaçados:. de. êer~o· <·os ·nazistas . na Criinêiâ., ' 
LbNDRES, Í6 · (I;i,eute~> '.~ · A coú~ 

quistâ de Zapórózhé · !oi . recebida nesta· 
capital. c9mo um grande ,feito d~ · armas 
rusSM,. collsfderaiido~se -qúe_ · ~se, v,ito
rià.: é:ta,!vez ·malól' ai!'ida. que-ade Sta-
lingrado.. · . . . . . ·. · 

· . .A LUTA· E~ -ZAPOROZUE . . . . 
'MOSCOU, 16 (Reuters)".-'-- A artilha

ria. ru:ssa, está . .mahela.ndo ·uicessantc
riiente ·os'defenso1'i!/Í alemães.'de :z;aporo., 

po~ d; Me1iw;,1 é -~~1~erada .. cômó ' ttv~ ternitna~o esê;eve õ 'corres--
lima <las :lll11,ls. ferozes de tod9S ,ai tem- ,pondente .do jqrnal "Garette. de ta,u .. 
poo, , ao q11e se corisidé111, aqui. . · iiarine ''; na capital alemã, ·relembrando 

SOBREPUJADA A RESIS'l'E~CIA 'que '!ha uma. semana,: os alemães:. de-
-MOSCOU;· l6i·(Reuters)/- 'A-emls-. cla.ravam que o ·exercito alemão hav~ 
sora. 1ocà.1 anunciá; que a:s: iropas ríissás . C11egado às suas· linha;s de!en~lvas ". 
sobrepujaram a· · r~lst~ncl.a Jnimlga._ de·: · O ·· IMPULSO · RVSSO · 
rua, na cidà.de.· de .M~lltopo1. -·. ·· ': · ·:, MOSCOU, 16 (Reuter:;;) ,;.;_,· trm cor:. 

. TRANSPORTES AFUNDADOS . respondente •rusoo ciue .sê encontra jun;. 
MOSCOU, : 16 (Reuter~~ '.--<Anu.né_ia.~ to . com as forças r~e.s na,: nmrgem 

se oficialmente que, dois :na.vias trans.- d11·e!ta · do Dnieper, · perto-· ele: Klev;.-iln-
. zhe;-c qJiqe se entrichéfraram nas ruas 

dá dçlade. ·· A luta à8Sume gr!',,ndes p~o
porções. pois os soldados· russos, avan
çando ·resoluta.mente,. pulam·. ele casa· em 

. cisai para. enfrentar os àlemães · que re-

PQrtés .. inimigos,' nuin total. de_ ')6 m!I . viou. uma -mensagem oocl.iran(lo: "Nã,o -
toneladas e .. um .navio patrulha. foram · ha força 'cà.pà.z· de n. os: .. 1a.l'.lçar para .. trás. 

·. "iifunciiiio's 'nó ·mar' de .. Barentã,'' pefo~·c' nó Dhiepêr ou. que ·"sêfa câpàz·'de".d'etêr' 
aviões rUSEOi:;, . I>o!.s · outros _-,transportes O nosso avanço"; cuam; · , 

DERROGADA MORAL DOS N/\ZISTAS 
LONDRES, i6· (Reuters) -,-- Os clr• 

culcis . autoriza.dos diz.em que. se .se posi· 
tiva.rem· a:;··informaçõés de que as t.to
pa1i' russas atravessaram o Dnieper na 
região de Zaporozhe, pode-se desde já 
adianta,r--que haverá uma: .derroca.ãa no 
nioral cios. alemães. . · . 

- .. _A travessia do Dnieper ·nesse pojito 
permitirá . àos russos · ameaçarem · dl.re· 
~ente · Kheron," ao longo .-da ·princi
pal ferro~ia, e · as posições nazistas . ao 
suj do_ rio; inclusive a peninslllâ da Cri-

mél.~~AIOR. QUE STALINGRÁDO" 
:LOt'IDRES, •. 16 (Reuter.s) ' ~- "Essa 

· vitórm. é talvez· maior ainda. que a de 
Stalingrado ., ,- escreve o comentaris
ta, militar da Reuters, a.o se · referir à· 
cor,quista de Zaporozhe, pelas· tropas 

russa;;; . ·. . . . . . . 
AVANÇC AO SUL DE ZAPOROZHE 
.MOSCOU, 16 (Reute1·s) _, Anm~cia- · 

se oficialmente que as tropas . rus.<;as 
continuam à· avançar · ao -.sul de ZapJ• 
'rozhe, tendo ocupado . cintem · numero-
sas .loca!idàde.s habitadas. . -

· · CONQUISTA DE KOCHUGUN 
.MOSCOU, 16 (Reuters) - As tropas 

russas ocuparam . ,a localidade· de · Ko
chugun, ao:.sul de Zaporozhe - infor
ma.•se. oficiabnente. · 

MOSCOU, 16 (Reuters) ·~ A localt
dade Kochugun, ocupada pelai, .. tropas 
1·ussas, encontra,~se a 13 quilometras _ào 
sul de· zaporozhe. . ·. . . · 

LANÇADOS AO DNIEPER 
.• MOSCOU 16 (Reuters) - A emls- . 

sora local anuncia ·que 9s remanescen- · 
tes · daa unidades·· alemãs . derrota.das na 
ares. de ·zaporozhe foram· ·1ançadas· ao 
D'!rlepér, · tendó per1icido a.!ogado . pelo . 
menos ·600. alemães. 

· LUTA FEROZ EM MELITOPOL . 
· "MOSCO'q, 16 <Reúters) - A _ti'emen
da,.-batalha' que se está tra.\lando "81ª 

Cresbe o· m~vim.ento de,.resls;. 
· tencia na :Grecia 

foram ser1aménte,avarlAdos-' No· ·mà.r · · . :_A_BATALHA DA CRinJtIA: 
·Baltico, úm liav~o,.ta.nque ·· aleri1ão. - de MOSCOU, 16: (Reuters)" -- Já' come .. 
5.000 toh~ladas;-to1·tambeni;-a!un1iado. çou a batalha da Ci'lliléia ·:;;: ·assi11a:1a-

A PROXlMA, :LINHA N4ZlSTA · · se nesta ca:pital, c.omentando. &S _opera~ 
LONDRES; i6 . (Reuters)_ :-' Com· a . ,ções ·que se desenvolvem no extremo 

_ captura de Kiev,· que· está .Iminente, os sul cta·/frente. A.s · dlvlsões aiemãs na 
russos· farão .. retroceder: a linha. alemã Criméia estão ser!aménte ·. améaçad;ls, 
do Dniepet-··i,ara c:i Bilg --- ·éscreve o· em· collSllquenc!a d.a ruptura da ·linha· 
c.)menta.ristá.· militar ,dá Reuter$, · · •. · térrea ·oo · Sébaswpol. abaixo _ de ~eli--. 

ü . CERCO· DÁ- 'cRIMtlA .topol. Os. além~s contam agora a~nàa 
LO.sü;tES, 1:6 (Reu~;,.s) -· -. consi- com ••nicà. rota de evasão: ·a; !e'rrÓvia.. 

dera~se- qu& -o avanf;O: i'U$SO, .na, região .· .. (l,!JX.!liar ,atiayés do --istmo de_ Perekop_ 
de· Melli.upul Já está. constituindo seria. ·até Kherson, perto· ·da ·eínoócadüra:·do 
ameàça· Í\ fuga das forças :alemãs · na Dnteper. ' 
Vri.méia. · 

.. GOLPE· ÓE MISÉRiêÔRDiA 
"Mosc6u; 16- (Reú~rs) ~ 'ó" exerci• 

to rpsso estã.; se preparando , para_ dar 
9 · "golpe· de -· mlsertéordia." . nâ · . Meni/1,
nha. - -esçreve · ,o correspondente' ·esp_e-· · 
eia! .da. Reuters, ao resumir_ .o sentido 
da vigorosa c,féns!va .russà rias P!µléi-
pals frentés de' ,batalha. · . . . 

NAO .TERMiNOÚ A; RETIRADA 
ZURICH, i.6: {Reuters) ;-,-:'. Um porta-

. voz militar· de. Bérum; falà.Udo aos. jpr
nall.stas, negÔu termlrianteménfo· que · a 
retirada dl!-s ,. t'?pas alemãs na Ru.ssla · 

RENDAS 

Exerci cios de·· defesa . civil 
em lisboa 

LISBOA, 16 (Reuters) ·Cónie~a:-
ram: ·-ontem os exerciclos de defe,/a,. 
civil B_alões de barrag!lm ,estã:o fln• · 

· tua.nêlo. sobre. Lisboa, Portei e . óutr:l.s 
cldâdes· p'ortúgue.sas, eiicjÚa:hto• ás.: IÍ.i;-

. terias a.ntl-aereas estão pronta19 para 
entrar _em· acã.o; 

NORTFJ: 
fçitàs"'·à mao. Toalhintic1s de rendàs; ten-·' 
tros de mesa,'.colc:has, lencinhos, gol~s •. _: 
Completo sortimeido e mel~ores· preços - . . 

J 

Só na 

CAIRO, · 1~ (Reµters) """'. 0. léu-na!. .. 
"Helas''. publicad·o nesta· cidade-,.- ·re~ · · 
vela. que, afim de aterrorizai:. a popu
laéãô de Atenas. na Grecla, . o_s ale• 

, 1Í1ães• .. estão fazendo .com qué patru
lhas.· armadas ··percorram· constante
mente( as .. ruas .daquela cidade.· .. 

:c,-iÔQVÉl COil OS · A'.LElll.U:S 
.C.AJRO, -.16" (Reuters) . "'"", I11,forma:

cõ~s;aqui_ rec·ebldas_ revelam que num 
·choque, entre· alemã:es e -gregos/. na 
-provtnêla.\ de Ei;iil'o, · 30 solda.dos ria-

. ·ztstas: perdera·m ,.a . . viciá; . C~!llo· rep;-e• · 
. ~ii,l!~, ,,os alem,es "fuzila,;à.m ~o, i.r-e• 
go_s.; ... 

é· mais baratc, .. 
,.-., +. 

J. 1t0 E: l . .-H-0 - D A ·f-0 ,N,S·.E e ·A 
:, •• ' ! . /" . 

. ' . ~-. 

RUA·,• '.J)~g:'.,PALME(RÁS. - 88 a 9, 
.TéJ. s~407Ó. __ S. PAULO. 
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' 'Quando se "dissolveu" a III.a In
iemacic:mal, : o LEGIONARIO decla
rou .desde logo não · considerar o fa. 
to ·senão como mera manobra sovie
tica para· anestesiar o Ocidente. Pou

. co: depois, os propositos "anestesi
cos", ·' do · Krerrilin se tornaram mais 
nítidos: Stalin começou a · entabolar 
e ostentar boas relações nos circulos 
eclesiasticos, primeiramente com um 
títere por ele· mesmo ·posto na dire
çãci' da· Igi;eja scimatica russa, e em 
segundo' lugar pela visita do "Arce-

. bispo" protestante de York, Agora, 
vem o remate: o ditador russo comi:i
ça a se cercar, não só mais de arqui
mandritas e arcebispos apenas, mas 

· tambem de aristocratas: úm. telegra
ma de Nova York informa que o 
coris:il _geral russo naquela cidade (o 

.einbaixador sovietico está ausente, ao 
qué se sabe), oferecerá um grande 

·banqúete de confraternização a "per
sona}idades. do antigo regime rus
só'\. Foi o· que noticiou, jubiloso, em 

· entrevista dada aos jornais o princi
pe Alexandre Poutiatine, cunhado da 
grã~duqueza Maria. 

(}rã.:.duques, príncipes, arquiman
dritas; "arcebispos'', e, no meio· de tu
<lo isto. ; • ::\talin. 

r. 

''.Coriver"Bão",' dir-se-~. Magnifico. 
Quém sabe se ó deão . de Canterbury 
tambem se.· "converteu"? Pensamos 
que · ha;;erã' ingenuos que acreditem 
nisto. Leram b ultimo artigo que ele 
pµblicouna "Folha da Noite"'! Se-
1·fa interessante instituh· um concur
so para ver quem seria capaz de dar 
uma · telaçã9 completa das perfidias 
que introduziu em seu almiscarado 
trabalho; · Suponho que não seriam 

· muitos. ós conc'urrentes, A avestruz 
é, a ave simbolica do'!l dias que cor-
rem ..• 

· .. Cpnsiâéramos . digna de todo elo
gio :a\atitude do Secretario do lnte•. 
l'ior "do Rio Grande do Sul, estabe-

'(Conclue na ::."' pagina) 

· UM ESPETACULO OE 'FE'. 
"Éste é um dos espetáculos mais 

~J)MERO AV_ULSO 

L CR$0,<10. 

OLIVEIRA 
; . • . ' t>~~totiàere:qfo: . ·. . • .. · . 
· . . ··.. . . . O·'MA.CHADO .E'RANCISCO. ~O~ . .. . . ....... . 

'NUM. ·585 

Celebra a. Santa· lgr~'Ja, .. ••hoie.· 
A heroicidade rl1issibnãria é .a afi rm~Çãó viva da·. catolicidade· ,da·· igreja. ·· .. ;....· Os sacrificios 
e ma.rtiJic,s:, qu.e,<ta·z·~m ôS• santos n~s· missõe·s~ - Dad:Os· ':e .n·ÚÍTlerO'S que co .. movem. 

di'zer.'do Sàn.to Padre, ó problé .. to, ~specia.lrriente na China;., on
de a guerra ca-usa:. milhares de 
vitimas entre os.pais deJamilia. 

t ... dever." pós9o· · p'r~curar qué 
: essfs· i,;ifeliiés :não se,:,v.ej.àm pr:i
vados·· dó·necessario' pà;ra; sua vi~ 

· da :e 'p?.t;a: a· s-ua>edtiêa.çáo; ·. Por 
isso; . que pcas,ião · 111elhor pode~ 
remos achar parà:: CUmprir C';)ITI: 
esta obrigação de \:ari'dade .do 
que aque1a::: que 11os .. ó.ferece/ô 
Santo. -P_adie/com~ a<inst1tuição 

. do· Piá. Universal .das. Misaea? 
Parai'tôçl½s ·~s'ses· orfãos ábàn: 

donadõs,.para. todós. Úsés· asilá• 
'elos ,velhos, .para: e~sés ~-issiopâ•' 
ribs · e lrn'íaos ,'de Cat.i.dáde,. uri1a 
orà:çãô nest.ê, .~i~. e ,,.il;fila1'es1no~. 
ln:•_/; . '. . ' •, ; . • ; . ' : ,: . ,,, , . ' 

E 11ós,: -qtte · temo(,ditiheiro. 
pará .. {antas· coisás,'negaremos 
esta ·es11iola ·em· favor das Mis· 
~çiçs_? tj'i:i1_a oração;'tniia, ~smola 
pa_ra.'' e,sta·: grà11de ol>r; de cari-
G~de! . . . · · ( 

má das Missões. . . 
.. P~rq~e 11ão i1~stiút1~ em cada: 
fan1ilia , catolica a , 
SEMÂNA DAS ECONé>~IAS 
em. favor d~s :ÍVIissões? · . . 

Eó1 diversos países já ha ai .. 
guns, . anos se intr.oduzi.u . esta: 
SeJn.!Ula . de· .Econontia11~ Cada. 
familia, durante a Semana, .pí'í,e 
de lado, pará as Missões, todas 
à~. eco1iôinias, feitas cc:imo prepa• • 
ração aó Dia d~s Minões. . 
· ·· :Familias catolic~s ! · 

. As, Missões e 'os Missionai-io~ 
, espef~m vosso .au:i-Hio, .'..vossas 

econcin1ias: Cristo 1eifo riiendi .. 
go esperavôssas generosidades~ 
Que fareis? . 

E 1tós - Não nos contentemos 
. con1 . ad1~;frar o heroísmo dos 

Missiona.rios e das Irmãs de Ca ... 
ridade. 

~uxiliemos ~·- Missões! · 

. ~ rreoatad.ores que jã. presenciei des· 
;,le que a guetra <.>.ome0ot1 ''., disse 11111 
11regadrir na ignija católica· de Sta. 
l\farüi. dos Anjos, em Liverpool, após 
ru;sistir ao .desfile de mil e quinhen
.tcis<111embros da '!RAF e de outros 

.. : .,-3e~ót.~~~~_i.,ai;ri;ll,g\WV~pH<1tÓs>}"; 
. dé ''a._lt.a,<,iiat~nte; · homens qu.e . toW,'\:' 

rà!ll jia,tte n!I, l;latalha- da. Grã-Bre· · 
ta:í:hi; que se dirigiam à .Missa: de 
a<;ã,o 'de .g1;a.çm, por motivo, do. ter-

. cetro aniverGâlio da B,atalha ·da Grã
Bretariha, Quatro sargentos da. RAl!' 
·ájudáram à l\lissa e os oficJ,1 is ieri, 
dos· Üuham cadeiras na tgi.:eJa. 

:às numerosas manif.estações ,/le 
ap].auso· e aprovação que o. livro ·,. E\n 
I>.ete·sa ·.: da: Ação. Católica", da auto. 

· ria ·do' Dr ··Plínio Con'êa de Oliveira, 
vem· re.cebéndo, ~em se adicionar a 
elo '.'l\lenságeiro do Carmelo'', num. 
11 de seteinbro de '1943, que passa• 

. m:oi; .. a·. transcrever: 
· "Apâreéeu um livro na capital ban

'1eirante. que nierece ampla divulga
ção. Da àutoria do Presidente da 
Jtinta· Arquidiocesana de Ação Cató· 
lica de São .Paulo, o Exmo. Dr. Plí· 
1lio > Corrêa, prefaciado . pelo próprio .. 
·embaixador da Santa Sé em terras 
b1'asileiras, o Exmo. Sr. Núncio Apos-

. tóllco; D. Bento Aloisi Masella, o que 
já vale uma boa aprovação e reco
menda§ão, está. ainda munido de Im
JJrimá.tur da .Cúl'.ia Metropolitana de 
São Paulo .. Pelas credenciais exter
nas · trata-se dum ótimo livro, orto
~oxo, .. repleto de boa e· pura doutrl· 
na, oportimo e de grande utilidade, 
Reálmente ass.im é. 

Não é um estudo completo ~obre 
a. Ação·Gatõl!ca que o autor nos ofe
,:rece; Aliás o próprio titulo indica o 
escopo do livro: defender a Ação Ca• 
tólica; 

'Defender contra que? Contra o êr
'ro, Não. o êrro de protestantes ou 
espmtas, mas o· êrro de alguns· ca
tólic·os, entusiastas até da A. C., que 
·:infelizmente não compreenderani bem 
a orientação. e .o pensamento dos Pa
paii, devido como muito. bem nota o 
autor; à · visão unilateral com que 
encaram. certas .definiç8es da Santa 
·sê e doutrinas da nossa fé. Esta fi-
11alidade aumenta a 1enemerência elo 
livro: • trata;se de nada mais nada 
menos qu·e da PU1'€Za .duma institui
ção· :apontada pelos últi.mos Papas 
como a .táboa de salvação dos tem· 
:pos modernos. 

· Não admira que o semeador do 
joto h.aja ·tentado sufocar o trigo que, 
apenas semeado já começava a os-

' tentar -csperanç~sas espigas. Os ini
migos de fora: os protestantes e os 
·e1í'l}fritas; não ·puderam fazer muito 
mal ao· grande ·movimento católico1 
jâ. que· qualquer um de nós costuma 

· olhar as suas campanhas com qes· 
· ccínfià.nça e s6 pode votar desprezo 
· às, suas teorias. Os inimigos de dea
.tro são bem ·mais .perigosos não só 
. porqÍie percebemos um tanto tarde 
os seus erros como t.-.nbem pcrque 

' :muitas vezes procedem não como Jni• 
migé;>s, _inas como amigos e dos me· 
'lhores, levados aliás por uma g;~n
dé' dose de boa fé, 

O ·autor não se ocupou daqueles 
· ca;tólicos que se colocaram numa po
siçilo de -absoluta neutralida_de Ciil de 

· mâ.l·:disfarçad11. .hostilidade para com 
a,Ação Católica. Nem isto era; de se 
estierar, As -1nauifestações dos pasto

:1-es.:~spirltuais são tão .frequentes e 
tão·',elaras que n,este c~t1Jicos ne~-

i-,· 

se deµ'péfaS(' 1ssp~s .•• <. . 

.Pênsau-'s~·êií1 :Hf<ló',~., 11ão· se 
p_i!úso'u~ ·nJiti:Í '· do~< ntiiô'rú pró

: b~emas, :.'? m~uno ,problema, no 

te:mentê'o San• 
to Pálfre-.·í:>10' . . Qrdenou esta. óon; 
sagração cm ·CCllisideràção à pr&rne::i
sa ·feita por Nossa. bíallhorâ de Fa, 
timà. 

, Chêta:aosEstatlôs Unitlos ulll prela~o.· chinês 
. . .·. . -· . . . . . . 

projeta teconstrtiii; .seu vicariato,' que foi 'destiibidtl:· 
• ., -, • - ... ~. . ' '" • -. • -. • • • • • • .l ' • ,•. 

o· -.Exiho:. ei Revmo,: Mous .. ,càrlos tados Un.idos, Em. companhia de al• 
G~!llerioo •Quinn,. e. M·., Vigário Apos· guns · sacerdotes, monjas e. jov1ms 

· tóllco ,de Yu1dang, Chi11a;. c1reg/i11 1l. · nativos,·· ó Prela~o se refug;ou nas, 
esta. cap;tal ·. ,Mpois de .experilnentar . colhfas- àdjacentes, mal pÍ-o(egldo das 
as, angústias: .da .. destruição · e tlas . ilitempêries. atê que· 0 perigo se eles• 

, c'rueldades dés.encad.eadas •pela guer· vaneceu .. 
·. ra, .. S(!bre seu· Vi caria.to'. •. ' . . . '. · 1'fas .9.000 milhas quadradas· do ter• 

Um-,.anO"··atraz, os Japoneses com- rit6rio de seu·Vicariato, ·disse l\ious. 
pletaram a. sangrénta ocupação do Quinn, .os. ·padres vicentinos ,nian.ti• 

,terrJ;tórlo d·e: i.i.íkláni~. voi alí que . nham ao ll1issões;· em algumas os 
; al~uns ,,aviador-es 'estâdunjdenses ti-. . japoneses' quebraram os altàres, des. 
veiâm :df: efetµà,r . un1à "aterrlsagem troçaram os móveis tomaram consi, 
força.1a depois .do hombardéio, de -'l'O• go tudo O (JIÍe lhes podia ser de maior 

. qüío; hàvendç>' sido àuxniados e. pos, utilidade,, . 
tos ·a salvó' pelos 'mc'.rid~rés dá ré- . ' 
gião; Em'junho de'. 19'42 âs b.ordas··ja- · "Quatro· missões . foi-am · destruídas 
pon.esas · se.: precipltarâm ··sobre. Yu• por completo; das cinco miss.ões .que 
kian!, ao, entei1;ar-s~ do au~!lio pres- não foram. alcançadas pelas tropa!! 
tado aos aviadores;: Os<saéerdotes · fo. : de ·terra, .duas foram .bombardeadas 

,. ràm \sti,bm.etidoà, a tór-turas indescri- do.', ar; sendo, atingidas igrejas e es; 
ttveis e assassinados; mu!.here& de . colas. Para. resumir, tudo está qua. 
toda& . a&, idades e condições 'toram · se perdido nesta região ela China, 
vitila,das El· _mortas;. às igrejas,. os la·· onde· a, hi.stórla. da Igreja Católica 

:re'tl, e_ os ;prédiQ!Fforam f,ric.éndiadps. .. se nm)onta:- a soo· anos 
.',\o ,se çqnfiscarem. os/âlimentos~ ff. . -, 'l"àrê:~ sobreh.\lma.nà. 

0

será. recons• 
.. tar11ni , as' crianç~s· ê: ·oç' apQi~os 3Jíp ,,· truh• e.s.ta obra depois ,da guerra. 

· ri1aior_ désám~aro· .e ilÍdjgêncià, Tudo Estima-se que o custo da, recous, 
:O:fsto,\foi . narrado. e: éoméntadi) ·:. peia · trµção 'dal'l niissões oscífa; •entre · 
ilt;1í(rétt~11, :-.1u;1osa e , secú!llt'dÔ,$ ]jl~~ '509,0QO , a 1,000,000 pe do lares,; ·- '.•.! 
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VESPERAL MONASilCO 
.Acha-se à venda no Convento das Religiosas Benediti

nas, em SQrocaba, Estado de S. Paulo, o novo Vesperal bene
ditino, ao preço de Cr$ 20,00, contendo em português e latim. 
as vesperas de .todos os dias do ano, bem como as Completas 
do Oficio monastico e as Laudes das principais festas. Pedidos 
podem ser feitos ao· endereço acima. · Descontos para os re.
vende<lores. 

COMRNIANDO. ' . 
}i A NOVA IDADE .MÉDIA 

Ha uma porção indíc:os que mani-
1estari1 a preparação de nma nova 
'Idade Média, passada a pi:esente 
-guerra. Não se -trata,· -é evid-ente, d,~ 

, uma idade média. com castelos. com 
· •romances · de: cavalaria. com freires 

batalhadores.· l\las se trata de uma 
Idade Média com verdadeiras cruza
das, com corpot·ações, · com governo 
forte, e, o que é essencial a uma Ida
de l\Iédia, com a subordinação total 
de todos··os valoi·es a: um ideal s11-
1wemo. Apenas este Ideal supremo é 
.antipoda ao ideal qile norteou a ver· 
<ladeira:' Idade Média. O ideal da mi: 
liga Idade Média consistia em amar, 
servir e glorificar a Deus, e sanU
ficar as almas, O ieal da no:va Ida
de Média, em preparação, consiste 
·mu amar, servir e glorificar a huma
nidade; e possuir este mundo, 

·um aspecto flagrante desta Ida,io 
l\Iêdia pelo avêsso foi apresentauo 
pelo sr. Bertrand RnssÉ:l. Como to
dos sabem, o sr. Bertrand Russel tem 
verdadeira paixão pela Filosofia e 
:pela l\latem4tica; ·o q\,le fet 'éom qlle 
ele seja considera:do. utn _matemáti
co pelos filósofos, e .ú1n filósofo pe
los maten1áticos. o,;a, o sr. Bet;trancl 
1luss13!, imaginou.' o · projeto de u111a 
Univers!dadê ·· Internacional, para ser 
o ce11,tro de gravidai:lé espiritual ela 
novà ordem:' pois :o_ equll!brlo das 
sociedades·. futuras· e da própria ci
:vilização .depi\nde do equilfbrlo cul
tural da· humanidade, · Eis ai uma 

'ldéia nitidamente medieval: a alma 
da Idade Média:vivia e se alinwntava 
nas Universidades, que nada tinh:un 
de particularistas, mas· eram univer
sais, em toda a acepção da palavra. 
Alem disso a Idade Média compre
ei1dia que- '·a atividade externa !lo 
I1omem· depende · essencialmente de 
sua ati_tude interior, perante os va
lores fundamentais. Por isso, assim 
éotiio o Estado tem o' direito de cliS
cipllnar aquela atividade externa, as
sim também as Universidades de
vfam disciplinar as atividnrles inte: 
Iectuais, subordinando-as ao ideal rn
premo e éondenando .. os desvios. Por 
isso, ainda, ·a Idade· Média estabele
ceu tribunais da Inquisição, · e teve 
sob tão cuidadosa Viglla,ncia o nnm
rio das idéias, Ora. ,o:, sr .. B.ertrand 

. Russel, com sua Universidade Inter
nacional, quer instituir um controle 
iliteiramente análogo, Toda a eduf)a
~ão, l)O _ tnUllriO fUt\ll'O, d~verá estar 
eàtritàni'éiúe sülfordli:ra4à ã;i,~ d(Üuues 
ria . universid.áde rfüernacioriâ1: os 

-· professores estarão · sob sua fisca-
lização, e os livros de estudo dever:'io 
i·eêéber seu "imprimatur" (sic). 
j\Iais: 'o Estadq qtte se quizer furtar 
4 esta inger6ncia da Universidade 
fütérnacional deverá ser punido pela 
atttoridade iiiternacional, coisa qne 
não chegou a acontecer na Iclatle 
l\Iêdia. 

A Universidade InternaciÓnal rlo 
muito filósofo e matemátieo sr. Ber
trand Russel deverá ter, pois, o mo· 
nÕpólio da ideologia ftttura. Não que 
sejam proibidas. variantes de opinião 
i;;obre certos e muitos a-ssuntos; mas 
·o· teor da mentalidade, a fundamen
tal concep~ão dos valores, deverá 
ser uniforme. Deverá lllesrno haver 

· um organismo autoritário destinarlo 
a destrnir as opiniões falsas - isto 
é, . contrárias à .mentali<lade oficial 
do -munclo - e a propagar as ver<ln
;leiras, que as refutam. O que se po
flerá. conseguir milito mais ericien· 
temente do qÍ1e a Inquisição. coin os 
modernos processos publicitários. 
que · poclem fazer a morte ou a for
tuna' de ·qualquer idéia, Veja-se, por 
exemplo, o nazismo, com seu 111inis
té1'io de propaganda. Más tudo isto 
é cadu vez màls in_edieval. Só a fi. 
nalidade. itltima, a Lntenção primeira 
é que··é _oposta, -

É Interessante notar que estes pro
~essos medievais foram at:erbamente 
criticados e. arduamente combatidos 
até ser desarticulada à ordem cris
tã, irtstitulda pela Igreja_ Agora estes 
mesmos processos voltam a ter voga, 
par:;i :;;er edificado o a:vêsso daquela 
ordem. E_ quantos -não irão na onda? 

"LEGIONARIO" 
SF:MANARIO CATOL!t'O COM 

APROVAC:AO 1':CLJ~St\STIC!\ 

· RcdaçG.o t Admini~t.ração 
.Rtlc' c:lo 8<'n,mario. !9J 

l'elt>fc>ne 4 IJ'J31 
Caixa Postal 147-A 

A~sinaíur,1~: 
Ano •••••..... .. •• • •• . • . Cr$ 
Exterior. . . , .. · ........ , ..... CrS 
Número iwulso ......... Cr$ 
Número atrarndo C'r$ 

25.00 
5fJ,OO 
0.40 
1,00 

Roganios Gn~ no~sos l\"r:h~:.;;ci!~·i ('tl• 

municarl'm a n:!:d:mça rll' seu~ . t•ndc• 
reços. par:.i a C. uha ro~t.:I U7-A. 

Sueursal no Kio: 

Agencia nolic:n~a !:=nl _ /"_rr,rsrlcana, 
"'Asapress" 

Rua S. José n. 49 
!fones 22~43?5 e 4~-tit:37 

Anúót•írn,: 
Peçam tabela, s1am crn;npr,1rnissô. 

Um capelão da marinha amer1-· 
cana :condecc.rado pela 

· segunda·vez 
WASHINGTON, agosto - (INTER· 

Ai\IERICANA) -· Um. Cape!íio da 
l\larinha norte-americana·, que diri
giu a fnga de missio1iarios através 
de territorio ocupado pelo inimigo, 
em tl'ês expedições snce~siva.s, e que 
visitou as unidades da linha de fren
te em pleno fogo, para· ei1corajar os 
soldados, recebeu a ti!Ja segunda con
decoração por atos de bravura nesta 
guerra. 
· o secretario da Marinha, coi·onel 

Frank Knox, anunciou qne foi ·con• 
cedida a Legião do. Mérito a _ e~se 
heroico Sacerdote católico· .o· tenen
te-capelão P. Frederick P. Gehr:ng, 
A citação destaca os serviços por. ele 
prestados durante a primeira fase 
ela luta contra os jílponeses em Gua
dalcanal, nas Ilhas Salomão. 

o Itevmo: ·Padre Gehrlng (oi conde· 
corado ha alguns nleses, 1·ecebe111!0 
a Medalha rla Marinha e do Corpo 
de Fuzileiros, pelo_s,.i:eievantes $er
viço3 prestados em .-Guadalca11al, A 
condecora~ãg __ J~i}Ji:ê,i~fr_ég11e'\. pelo 
almirante Willl~lir'.im -lfâ.lsey, cdman· 
dante· das ror\:aa nà'Vais · no tea:ti•o de 
gt1erra no Pacifico Sul. 

7 DIAS EM REVISTA 
(Çl:mclusão da 1.• página) 

leccnc:lo a iíberdad~ ·c1; Jmprensa tem 
seu Estado.' -Ao 'mcno$ se, pol' aí, Sé 

~nténder .que à. liberdade não degc-
•nerará em: 'licença; . 

A liceriça é um grande mal. E' 
mesmo um mal imenso, Mas, a nos
so vei', não é ·O Unico, A imprênsa tem 
u~ _ Parei social . relev~m~e,. sô_bretudo 
a imprensa católica. E e md1spensa
vel que, está- ultima tehha toda a li
berdade, especialmente nu qµe· diga 
respeito à publicação de aios da Auto• 
ridade Eclesiasticà, como Pasto
raes, etc. 

Para nós, a libétdade da Igreja é o 
bem supremo. E a liberdade de ex• 
pressão da Autoridade Eclesiastica 
elemento essencial e caracteristico da 
libc1·dade da Igreja. 

Consideramos deploravel a11e o sr. 
Cario Sforza tenha preconiz~do 'o · sr. 
Benedetto Croce como . futuró · chefe 
do governo italiano. Croce é conhe,
cido como filosofo· hegeliano, e cm suà 
doutrina se consubstanciavam, quasi 
tanto quanto na 'de Gentile, as piores 
tendencias do regime fascista. Com 
que direito, <);itão, pretenderá o sr. 
·Sforza impor esle nome ao povo ita
liano, fundamentalmente catolico? 

lntencão do Apostolado da Oração para Outubro 
· Que o santo -- sacramento da Penitencia seja recebido 

com frequencia e devotamento. 
Pe. João B. Lehmann, S.V.D .. , 

l\Iuito poucos serão aqueles que 
ioje se animarão a qualificai' de feli

' tes os· tempos que correm. Talvez sõ 
•os incorrigivels gozadores da vida, 
· talvez os empedernidos apl'oveita
d:ires da miséria · alheia, Hoje, que 

. pelo ·mundo inteiro ecôa o grito de 
. dô!', quiçá de· desespêro, diante de 
. uma guerra implaca vel, cruel, gene
ralizada, intermin·avel com todos os 

. seus horrores de carnificina e des-

. trtiição. · 
Não ha homem .que não se deva 

convencer, de que o tempo prescntl, 
~ de pen ilôncia. ,. Penitência" era a 
,regl!,ção do grande precnrsor <le 
Cristo; "penitência" era o brado cl<" . 

· Jesus; "penitência" era a pregação 
· dos Sahtàs Apóstolos;· "penitência'' 

teni .sido sempre .o. lema dos Santos 
. dá Igreja até os nossos dias, "Peni
. tência•; ê. a· linguagem de Lourdes, 
· de .la Salette, de· Fátima, 

A-·pre~enle e horripilanf,i gnerra. 
·que· anos atr~s Re ju 111:avi1 irn110Rsi
v2r P,11) .n,)~~fl_~ ,lH~. (;- a '" . .:{l'éllldP 
';~f':.;:.;ryo~-·t1·1i, l!t-;1 :· .,, ·~, .. , ,,-,; ·a p1,· 0 .:~r 

·e l>u.'bª a•J ,11 111:I", H e.,L~ u1,.,11do l·:;; 

quecido dos séus deveres pàra. com 
o seu Criador, e engolfado nas ondas 
cio egolsmo e do mais frio e crasso 
materialismo. 

Cristo não só pregou a penitência; 
fez mais: deu à sua Igreja um sa
cramento do mesnio nome. ao qual 
todos elevem recorrer, se· aliás que· 
rcm todos sinceramente a paz de. sua .· 
alma com Deus e a segurança de uma 
vida. santa na terra e de g'j-l'ia futu 
ra. 

Não 'ha curso de religião, ·ém qne 
não se fale exuberantemente _elo sa
cramento da penitência, Um clus 
fins principais elos santos retiros e 
rlas Missões é dispor os fiéis a rec·e 
herem devota e dignamente este sai1 
to s:tcramento, a se confessarem.· 

F2 zer retiro. acompanhar as Mis 
~Ges, sem recorrer ao sacrameifto 
''ª penitência, é colher· nozes ôcas, 
ceifar espigas chôchas. 

. "Penitência., é éha111a!lo estP fa
<'l'nlllehto: com ro.1.iin Pm1if Pti<•'n1··s,, 
P <111ro é i1J(••1_11 .. _do P 11fl.p ~~_h"' f1·1111t.; 

;ji.\ naf lu .... 1an, :;c1111H ..!. rC..!id~htü11
1
í.e e.: 

' 'Mysticl ··co_tpQris Chrisl.i'·' F!mi!egio Rosariano para o mês de Outubro 

Plínio Corrêa de. Oliveira 
o Rosario através da palavra de Leão . XIII, o Papa 

do Rosario . e outros- Soberanos -Pontifices.-
A Encíclica "Mystici Corporis Ch~ís'ti"; que ~hchçu . 

de tal contentamento -os que ,anslavamos por um .esclare
cimento que puzesse tel'.mo a múltiplos e perigosos erros 
que circulavam sobr·e este assunto,. não pode deixar' de 
ser largamente comenfada pelo LEGIO~A_FllO, E,_ assim·, 
é a ela que quero consagrar ·as colunas: do ;;Írtigo .de 

Támbe~ no campo teológico, o Sto, Padre Pio XII nos 
mo'stra doi:; excessos contrários . a se entredFgladlarem, 

: Vem agora· a descrição da confusão, feita pela própria 
Pe. ·valentim A. de Maria C.· M. P. 

· pena do Pontífice:. "não só. autores se'parados da verda- • Neste. mês consagrado ao .Sa.rito Ro-
deira. Igreja .. espalham oraves erros ·nesta· matéria elo sarlo cumpre redobrarmos de fervor e 

fundo deste d:a, · 
Co.rpo. Místic:o de Cristo, mas tambem entre os fiéis vão de assiduidade no· é::erciclo · desta san- · 

_ serpeja.ndo opiniões cu in,exstas o·u .de todo falsas, que ta devoção. por Nós tão vivamenté re-
:i:. * ·* .. podem .desviar os eapíritos !la reta .sendq da verdade''. comendada, devoção qu~ ii teve tão 

· .o perigo é· grave, Com efei!r,, riue de rrais ._catast.rófico grandes e beneflcas intervcnçõfl; · ela 
O primeiro comentário sobre a Encíclica consiste em · e/o que ô _afastamento_ dos e~pír•itos "da reta senda da Santissima Virgem nos destinos da nu-

que, sobre ela, não s_e pode· ficar somente em comentá;· verdad·e?" ·se a Fé é O fundamento· dé tod;:is as virtudes, manidadc atribulada. <Pio XI). 
rios .. Quem lêr com atenção o ,texto pontificio _perc;eberá o que de mais triste do que O afastamento c!.ts sendas da Tendo nós oferecido a divina Mãe as 
facilmente ·á extrema complexidade da matéria de que . : Fé? .o alcarice desta. afirma,;ão pontifícia só poderá ser flores do mês de Maio, dediquemo-lhe 
s!la trata,- e a série quaai interminável ·de confusões,· ~lo clev)d.amente mediei.o à luz da própria doufrina ·do ~orpe> tambem agora, os ·'frutos do mês de Ou-
"rros "serpejantes"· -- a expressão é do Papa - ele amfJF Místlco, Diz' 0 Pontífice que "como membros da lnreja tubro. (Leão XIIÍ. Encíclica "Augus-
guldades de toda ordem que se tem procur_ado apoder'ar ,_- ço11tarri-se realmente. só _aqueles. que· receberam'º_ lavacro 
do assunto. · · . · · da·. regeneração e professam a verdadeira fé, nem se 

Precisamente. por isto,· nota-se que o .Vatiçano. te·,e _ s~p·a.ram voluntariamente do organismo do Corpo (místico 
espeetial cuidado ·em· ·evitar .prefext.os para _que.,. ~ri,- m_a.lé, .. , ·ae G'risto), ou nãoJoram del_e cortados pela legít·ma auto
ria de tanta monta, entrasse a "cooper,1ção" ·pe tercei, .rl.dade. em razão de culpas grnvinsimas".· ·,11.fastar-se da 
roa, .desfigurando ao sabor de.·.suas p~éf~rência·s O texto · · .se rida _da ··_vérdade,_ ou da· Fé, é, pois, "não viver neste 
pontlficio, Es~e cuidado transparece sobretudo at~a,vês _oé :corpo .. único,. nem do ·seu único Espírito divino". Os 
dóis Indícios:. 'a tradl!ção diretamente feita pelo próprio· : (irros so:bre o Corpo Místico acabam, pois, produ,z:lndo 
Vaticano, não :ió para. o português como' tambem ·para '·es*e resultado paradoxal: afastam, fazem sair do Corpo. 
outr:)~ ldiom.:s provavelmente, e a cuidadosa ·divisão rio·· '· l\:n~·\jco os que erram. Que de peior? 

* * 
foxto ~til part~~. títulos C s11l;t-tít11los,. cje forma a·. e,vita_r, 
sob pr1lt1;xto de .. m:iior clareza, interpo[açQ.es de te,rceiro.s, 
D!l ordir,'ário, a· ,,,,,lla Cé só. tom à estas precauções c_om 
dOcl!mentos de 011tnde .valor, em que não quer qe_ niod_o . ,Ínf~IÍzrn~nte, o perigo não fica af. Muitos· espirittlS, 
algum deixar ::!Jcrto o me.nor e mais longínquo p,-retexto , ,'iú,~tam~nte-temcrosos de.se deíxarem· en,;,olver por_ esta 
para deformaçô,:n, . · . . · . . . confusão, não compreendem. entretanto que na Revelação 

Ora, se. a 8:i:,ta $é teve receio de. que, a imj;e,icia .· ·, .tudo ó, perfe.ito e admirável, e passam de um explicávél 
OU a p~iX-ãQ c!.:.,;li;Jtlr3$Sem O próprio teXfO 'pontifício, é temor à VÍ_Sta da confusão, para uma atitude de descon
lei]it1rt1ó- c::11e tam':·em nós ncs acautelernós :c~ritri :com.e'r1·; · fiança em -relacão à doutrina a respeito da qual a con
tarios c:ipa:;es .e!~ def.orrnnr-o.·pensamer:ito. dQ S'pqeranó .(usão .. s_e-,e~tabeÍeceu. Não 'que se]arn cegÓs à beleza desta 
Pontífice. -E, ·p.:ra isto; n::ida. melhor do que· fazer-se o. --- doutrina. Mas ...L é 0 . mest~o· Pontífice que fala ...., "con· 
estudo de, quatc;uer comentário, -tendo sen,pre o texto do · i;iderarn esta sublimé dout~ina· como perigo&a, e fogem 
Pllpa .r.a mão, e ctia.nte. dos olhos. Nesta· Encíclica, 'inai's é· del;i como do pomo do Par.aiso, belo mas pro:bido'1• E 
do. cg1e. cm qu;,i:;,Jer outra talvez, oo con-fetitários sãó·fei-' cQni isto. gravemente se prejudica, a piedade dos. fiéis, 
tos, náo para cfü:r,~nsar do.estudo elo texto,'ccmo:·sobre: ímpedia .de se ·nutrir com O substancialissimo alimerito -
tvdo pra lr,:-::1nr a que s.e vá· à própria font'e. qtÍÕ .é a'·:· espirltua! contido na doutrina de São. Paulo sobre o 
palavra- do Vi!Jãrio .de. Crl_sto, · · · ,Çorpo N!istico de Cristo. o Pontífice protesta: contra este 

"* 
. in'fundado temor ela· própria doutrina do Corpo Místico, 
e.o mo. se. intrinsecamente conslde.rada, e em si mesmii, 
tive:ise érro .ou encerrasse perigo, e devesse portanto 

N«~ .se j!'l(lvc c;ue ç:;:sa recom~ndação deve ·f1carna · · ser r.elegada a um· prudente .e_squec!menfo: "Não; os 
ordl'n,_ c'os cc,:~;:i::, v.aga e ._remoL",·r,:·11te cónveí1lêntês. _é: .mlstérfos revelados por Oe'us não podem .ser· prejudiciais 
no_ próprio tc:.:·:o. c'o .Pcin:.iíice, q1.1e ela se funda, ·· · · .... -ag.; liõmen,, nem devem permanecer infrutíferos, como 

O, ::mbinnte ·c,intêrnporâ11co é c!,cio_ de contradições e , t~·sóúro.,enterrado rio campo; senão qúe nos forarri dados 
eritrec.hoques. do:ú,•ini\rios violentos: "enquàrito· :por: Ú111 por .. Deus, .. para proveito espiritual dc;s que piamente 
la.do,_ perdura O. falso racf on~.! i:;1110,- que tem por-' absürdo_. o~,-i::_ontempJàrn" .. 

* * ·* 
tudo .o' que tr.:ü,scende_ .e ,supera a capacidade da razãó 
huma'nn, e. com ele outro ér~o p;;re::ido, o. nati'irallsmó 
vulgar, que não vê. nem "ucr rt:conhecer ha i'g'reja êle 
Cristo senão uina sociedade puramente .JLiridica; por ., :' ·.c~nsütue para nós urri grave dever, cooperar em 
outro, lado. gras~a por aí um falso misticismo i{ue per;· toda a •. linha· para. que a confusão. cesse neste terreno, 
verte as Sagr::idas Escri~uras, pretendendo ·remover· os SeJamo~·.prosélltos ardentes da doutrina do Corpo Mis, 
li_m'ites i;Úangívcis entre as.'criaturas e_·o. yriade>_r'\;: · _ ,.tico,.de .Cristo, E, sob_retudo, insistamos por que todos os 

Em outr_os termos,. notõJ·Slê· no ambiente _ho'd1ern9 :estúcfos·.feitos nesta· matéria tenham· por base e cons-
uma sé~lé de erros' opostos,. é em matéria:· relig'.o~a .~e dâ,. · tarte _ponto de referência - a admirável Encíclica "Mys• 
um_fenomeno análogo ao que se_ o_pserva na p9l1t1_ca: f~,t:n .,· .~iéi. Co,r.poris. Christi", Com isto, cessará qualquer difi
eferto, quer do campo democr,1t1co quer do· tota_l1tar1_0, _ · cu Idade, . .e brilhará serena para a edificação geral, a 
se elevam vozes a rei.vindicar o, apôlo católico. Anansemos_ .. geo"úina·.douírina _da lgreJa_' . 
as doutr~nas. que chegam a nós, confusas' e atdentes, .·. Pa- Igreja! Com~ não compreender, admirar ·e amar 
através dos clamores da luta: veremos imediatamente · 

· . · · - ainda· mais ·à Santa Igreja Católica, clepois da luminosa que_ h_a· erros graves em _ambos, os campos, ·e_ qu_e_. a. _lut? · 
e elat'íss.lma. doutrina ensina.da pelo Santo Padre PioXII 

entre é.les é. uma luta de erros e n.ão da ver_dade contra ' so!>re,o, Corpo •Místicó de Nosso sênhor Jesus Cristo, que 
o êrro. Por· isto mesmo, pode-se perguntar oi-ide está ·d .. · é.-,a .própria Igreja católica! 
mal menor, se de um lado, se do outro, O LÉGl'ôN_ARIO .-. 
de ha multo se manifestou contra O lado das chamadas · · · Jli'-lgreja :Catôlic_a é o maior tesouro que Nosso Senh.:>r 
"direitas", nas quais vê o mal maior. Mas ·não· ·ha 'corno a·eú· a·ós homens. ~ ela o cscrínlo ,e:m que se encerram 
indagar o'nde está o bem, que não-· se encontra ínte~ro . todos os' outros tesouros qué Cristo nos cleu. Não sé! de 
em nenhum dos célmpos. · · · · · coisa mafa ·uh!'ente, mais atual, mais premerite, do que 

· Na esfera poíítlca,. 9 resul1ado fóí claro. Pou,col\ fo. __ incu)car nos,'fiéls uma ardente_ devoção à Santa _Igreja. 
ram infelizmente os catôlicos que souberam ver na ··,Ji!i. · . ,. )õ; 'para . isto, um estudo exato, doei!, metódico, da 
c __ ip· 1-ina_ · ardeip .. te _e_ ... !_._n-étin~}c~_º.n_ ai ã ___ ~n~~lí,vey· ~:u_Jo:r_i~~fe '5tà;.",):"9.cÍf,flc_,~- soJ?r_,e o c_ -~_! p~ M_)~ti<:_? de ___ ,C:_r_isté P?d_JJ ___ c_º_ n_cº. z:r __ er 

· l:(trej(L,a:. vedê:la:ãe,r_a·, '.:t~J,ue'.· d.e' lia.lv.ai;!<ilo. ·.Uns·, procuraramc,·-:,ad~velm-ente, AI ias, pa'ra so'. falar,. d_ps::d~cumef'.llos re-
. a· fórmÚla salvi!5'0fà. n~ __ na;:)srn9. Ol!t(o_S no .comun_isrrio ... , ~n~ê-i;, _temos ainda Õutr.o. ato ·do !Vlagistédo Ecles.iást_ico, 
·outros, nas, J~rmail Í\a:iifi,;ant<1$,, ou nã.& .~qlçhevisantes/ •-: IJi!-'í~o 'iJYlporta,11te, a con!ijcfp_r._at~IJ:,,rn~.?eH.o.,Aa 1>s1.nta lgre
~oucos foram,: ôi,. ~tif 1~ lernl:t1ft~m -~~ icj4~ ;'~~ó num. ei;c · ,jª:: ,é ,!': Pé)stof,al de aS_a1.1d,aç~,,tl·(h~x1po.~. l~e!'{mo,. Sr, Dom 
integra. cau_sa; .111a)un1-.. e~.,:ql o.c1•mque.,.deiectu!',\Se havia• - Jaime de B,fr~os :Ç~am,w,ai,,.!l'J!l':.::9:U.~·:o. !lustr~: Prelado 
mal nos dois lados; ficasi;emos só com a lgre)a, ''.integra doutrina acl':_rca daar;n"'i;a1,:1d!stliJJ.\YJ\!h•ds,,M!,rda~i;ira lgre-
causa" por expj!lênc_ia; :, , , ·; ; ; ; ;'; ·' ~;: ;· ;Ç; ; ; ·: · · ja, p!lhdo: r'>: alcan_oe--dç to,d~-de mo-do.,.a,trae11te, -claro, 

E daf uma tremerlda •CO(<fosão, -l~rts, ,pol'I; amor .à metôdJco,;'.A-;;oberalli!m~f!ist.,fi!il,,.,.J.!mil Jl,)S/Ha ,<1preciação 
autorid<1de; chegaram ,aí:,' fo~alifa\-lsi-110. ôutros,: pór ·amor, .das -caràc~sticas, que,--tornam,,-cla~a" a -.divindade da 
à liberda_de, chegaram até a demagogia. A grande tra, Igreja Católica. ,,,,.·;, ,.; .' .. , ,.,. "' · _ 
gédia da luta entre iiazismo e comunismo, :entre fascismo . . Com :base nestes. dois.,doçu,m~ntQ.S, pocl~·se, fa~er .uma 
e democracia, não foi tanto o ext_r,avio cor1pleto dos.-que· vetdadeira, Gáú!Pªt1IJ.i!. :J:l.~ -)11<?reiy,ento_ de, entusiasmo e 
já eram maus, mas a. rui na,, a confusão; a dilaceração.· · ardor para .cC9!11 a .Igreja de Cristo, por toda a_ vastidão 
ínte~na entre os que· eram bons, · · '.cio territófio· nacional, 

.... ---------------------_..,...·-------,--------------------..... -
e A T'O,"L'I e os 

Comprem exclusivamente smts jóias · e se_us · presentes na conhecida 
J 0°--A L H A R· 1 A 

CAS CASTRO 
RUA 15 DE. NOVP.MBRO N. 26 

( Esq 11ina . da Rua Anchieta). 
• 
• 

• 
• 

· ,V nicqa 1:unce11sionarioa dos A F A 'M' !
l)OS relQgios « E L _E C T R A • 

semp_re a vêssa às cousas cio espi
!'ilo. 

Em todos os témpos a "Peniiên· 
. eia" tem •encontrado. desafetos,· ad· 
V'ersáriCls, • Se ,ião fosse o próprio . 
Santo Padre, o. Papa Pio XII. afinnar 
como ria Flncíclica "i\!Jystici -· corpo
ris" de , data .recente afirma. pode· 
t·ia-.nos ·_parecer pouco provavel.' se
não imposslvel, qu'e: hoje em dia, nas 
próprias falanges·. católicas-, surgis
sem. vozes pouco amigas da confis
süó. A Elnclclfca enumera e 6cindena 
erros· teológicos, provenientes nl-

,l'l(uns da ignorancia, causados outros 
pelo ésqaeclinlmto ou pela mutilação 
rle l)OlltOS fundari1entais do dogma 
crlstã·ô - Ent1'.e êstes erros,, que _bei· 
1•am a hei·esià. fig'ifra: "c<"rto desin
téresse pelo Sacr:.m1ento · da Confis
são, e1nprestando-se· pou0a · importan
cia ai:( ll1ElSÍ110, apertas qnan'do uma 
a-lma está . s9b -'o peso do pecado 
mortal". · · 

Assim se compreende porque razão 
o Apostolado da Oração acha conve
níente ou necessário fo·rmular a in
tenção mensal acihl~ indica.ela. Go· 
mo desejo é da Igréja, que seus Fi
lhos· ·Coinunguem freqüentemente, ela 
naturalmente ,quer, que se coiifessem 
lambefa- fréq11enteÍnente. Aos Reli
giosos e às Religiosas a · santa ·ne
gra prescreve a confissão semanal, 

, l<'unestas serão as consequências, 
que o desinteresse l)eÍa confissão. fre- · 
ctuente pode e de.ve .produzir na· al-
1111). daqueles qné <lo Sacramento da 
Penitência pouco uso fazem, Pode
rào chegar a reccbe,lo ·sacrilcgamen
te, ou facilÍ:nênte. se acostmham a. 
d ver 'em estado 'ele pecado' mortal, ' 
11ão procurando, coo1n _deviam; re
·•rH.cil!ar-se .com De\ls. O .que acon
tece ainda é· que se confessam sem 
,levoção, e sem a cllspos!çãa neces
sária à receb.erem- este santo sacrn· 
111<"11l0.. : 

UM APELO AOS LEITORES 
A ·. Congr~gação' de Sanu'.i . André 

consaúo·,r ·a s1Ía à.tividarle. apostólica 
ao Ensino, teúdO>estâbeleéÚdo o seu 
pr~meim Coiégid· em Jaboticabal, 

. :neste F...stado, !la .. mais cle: .. 30.·anos e 
, fundando ilepqí~ outros .• i;1stitutos 

modelares de eclit~ação cm Rio Pre
to e Bai-retos :' tendo sob a sua res
ponsalrnii:ladê, ,. ·nos ', dive1:sos pontos 

·01icle fixaràni· as ,suai atividad·es. Gi
n~sios; Escolas · Norniais' e Colégios. 

Esta· -·ohfa terri pres.tado valioso 
concurso às familias menos abasta· 

· das e ·até pobres o. auxílio que po
. clem, para que muitas. inoçàs se p1,e
parem convenientemente pàra o car
go de profêssorâs. 

Ultim1qn(!i1te' criou ao lado de cada 
casa dé ensino, tttit.ra · para as pri
meiras letras; porpórcíonando· as 

( 
daí uma série indefi!].ida; de com n
nhões sacrílegas, o relaxamento pro
nunciado na vida. réligiosa e até a 
·própÍ·ia apostasia, · · ' 

Beni · justifiéada, p6is, é,· a· inten
ção· Jormulada e.pelo "Aiiostolaclo ela 
Oração", e- de certo de boa vontade· 
a J1omologaremos com a nossa, e nes
ta unifo1·niidade rezaremos, para q11e 
o Sagtado C.oraç.ão . de ·j,éslis, pelo 

. seu amor que.--te:m· à 1~1:eja; arast~ rla 
sua ·grei o tnau' espfri'to, · que está a 
trnhalhar pela deturpação do con
ceito da. ·-necéssári.a e· fodispensa 1•el 
penitência entre. os fiéis, 'leigos e 3a-

. ccl·dotes. . · 
Levintcmo.s' as nossas mãos a Je

sus, o Sumo __ S_acercl_ote, · pedindo con
serve o bom -es11frito tambem entre 

suas alunas ocas1ao para se 1iabili· 
ta'l'cm tornando aptas ao ~eu trabal!10 
futui·o. ',Já está funcionando cm' Ja· 
boticabar uma secção modelar eléste 
gênero;· e outra iniê:ada em iuo 
Preto; · . · 

Esta obra, neces~áifa e essencial 
para nõs católicos, ·eleve, principal, 
mente àqueles· que têm algum recur, 
so, ser Objeto particulãr das nossas 

· atrn~ões o seú desenvolvimento e 
para isso é necessário; espécialmen
te ne\3tes tempos em qt1e os onus que 
]lesam sobre, as _instituic;ões desse 
g_ênero são 11esa'do_s e quando os re
cursos ordinários , não são ·possíveis · 
1iara cobrir o ":deficit" existente, co
mo é normal nas obras com esse ea-
1·ater sendo nossa obrígação .. ámpara· 
la para que consiga realizai; as suas 
nobres finalidades· educativas 

Neste ~stado de 1;1'ecaried~de ·fi· 
nanceira se encontra a atual obra, da 

. qual fizemos um resumido h;stórico, 
e sendo· para nós católicos de gran
de importancia a existencia no fu
toro · dos professores com. orientação 
católica, o que é a finalidade princl- · 
pai desta instituiçâ.o, nós temos· a 
ob1•igaç1io. de· contribuir para a sua 
existência e é neste sentido que este 
jonuú traz o apelo . daquela Institui
ção aos SCUS leitores, neste dia COll· 
sagrado as Missões. 

<.tMIOll'lfM.a><1ouA> 
J,OJIC)-J.AU1U .,.,, 

tissimac ''). 
Corram os fiéis neste mês de OUtl!• 

bro a reunir-se em volta dos aita.res ri
ca111ente ornados, da augusta Rainha 
e Mãe, soberanamente boa, e como 'ver
dadeiros filhos, teçam-lhe gí·inaldas 
místicas. /Leão XIII. Enciclica "0cto
brl Mens0 "). 

Que brilho ~ que valor não tem aos 
olhos de Deus .este cuncerto unanime 
,te louvores e de oreçôcs que· se elevam 
ja, terra ao céu em todas. as partes' dO 
o;:nundo, nas cidades, nas -vila.;, nas al
deias, na terra,. ,1..> mar e em -t9dos os 
logares onde cnegJu a Igreja catôli· 
ca? ( Leão XIII, Enclclica_ "Octobri 
Mense"). 

com um só coração e, uma· só voz, 
centenas de milhares de almas piedo
sas, vão saudar durante este. mês. a Ma
ria, implorar a Maria. e tudo esperar 
por meio de -Maria, <Leão XIII, Enci
clica '' Octobri . Mense "). 

Essa devoção máriária é ·hoje vulgar
.niente ma-is conhecida pela denominação 
pJética de Rosarlo, pois dele recende 
o suave perfume das rosas e a beleza 
gracil das . grina.!das é, além disso. ele 
é adequado · a honràr · Marià Santi551· 
ma, jul'itamente saudada como Rosa Mis
tica elo · Eden. (Leão XIII, Encíclica 
"Fidentem plumqua''). . 

o mês ao Rosario. no melo ele ta
manha corrente · de sangue que n_ão 
suavisou mas alimentou os· ·Odios entre 
im1ãos, dá-nos oportuno ensejo para 
elevar humildes suplica.s à Mãe da Mi
~ericordia e Rainha da Paz. (Bento' 
XV). 

Nadá maL~ poderoso do que · a ora
ção das creanças, que, num -gesto po
deroso, elev!l,m a Jesus e a Maria sua 
Mf ~. as mãos candidas e inocentes. As 
dezenas do · Rosa.rio qui ·. recitam . todos 
o~ dias do mês consagrado a., Nossa Sc-
11hora do Rosario, transformam - e.ssas 

-.almas pequeninas em grandes ,aposto-· 
los, que intercedem pelo. mundo culpa
do e afastam os maiores castigos. (Pio 
XII). .· 

E ao mesmo tempo· - são essas aberi
çoadas crianças - contas vivas de um 
Rosario m~tico, enfei~ado pela. áuz,, 
ele onde pende o Cristo e de onde cor
re por elas· o · sangue e ·a 'agua brota
dos do Coração do Dfvlno · Crucificado 
"Font;il ele vida e de sant:dade'.', (Pio 
XII"). 

· Nunca julgaremos te. feito o bastan
te para promovermos. e _incentivarmos 
esfa $Ul1ta devoÇ'ão; que, desejafütmos se 
tom.asse na;- Mvoçii,o vérdMelraln~nte 
p~pular ·de· t"rlos :cm lugares :e de · todos 
.os dias. (T.icão XIII). 

Afl'!rNrer,- _,.nos em · vo-lta dos· ·alta
res da augusb Rainha e_'Mãe cheia.-de · 
b~nclade, 'afim de ll1e t<,ccrmos e ofrr
to r11103, como bons filhos, por n1êb do 
Rosario, uma fervorosa corôa mlstica. 
.<Leão XIII. Enciclica. '.' Fileutem pium· 
qú<l"). . 

o ROsario ê altamente apropriado 
r:,,ra .venerar à Virgem que sau.damos 
com o justo titulo de r..osa Mistica. do 
Pa.raiso, onde reina ,c:vmo Soberana, 
r.ureolilda com _ diadema de estrelas; e 
cujo. nome parece presagiar-nos. a co
rôr, de gloria celeste que a Virgem ofe
recerá depois a. seus servos. (Leão XIII. 
Enciclica "Fidentem piumque"), 

Nas epocas dificels e escabrosas, so
bre tudo quando o Poder das trevas se 
a.rroja. lls ma.iores ~-udacias para rulna 
do Cristianismo. a. Igreja constumou 
sempre implorar com mais fervor e per
severança a ·Deus, seu autor e defen
sor. recorrendo igualmente · i Interces
são dos Santos e principalmente a au
gusta Rainha dos ceus e tla terra por 
meio· do sa,to Rosarlo... (Leão XIII. 
Enciclica "Augustis-~imae Virginis "). 

Confiados esperançosamente na.s con
soladoras prome~a.s da Virgem do Ro· 
sario; acolhamo-ncs debaixo ' da prote
ção de . Maria sant!.&51ma e · procure-
1lios amar cada ·vez mais a .ievoção do . 
seu Rosario que os· nossos antepassa; 
dos segµiat.1, não só como remedio :;em• 
pre pronto para os seus tnales, lhas co-
1\1'.l ornamento da sua. piedade cristã. 
(Leão XIII. Enciclica "Supre·m1 Apbs
tola.tus de 1883 "). 

Não percamos de vista. qile a propria 
Rainha do ceu atribue uma gra11de efi
cacia à devoção rosa'rt:-.na, por ser· ela 
inslituida e propagada sob inspiração 
sua. <Leão XIII. Encíclica . "Octobrl
Mense"). 

A grande força pa,ra a defesa, da Igre
ja não· é a. espada- mas· o Rosarlo. <Pio 
IX. Discurso a Peregrinação Francesa -
de 1877). · 

Hoje r.ão · é menor a ·necessidade de 
auxilio divino por meio do Rosario, de 
que qu.ando São Domingos o proclamou. 
(Leão XI1I. Enciclica "S_upremi Apos
tolatu, "). 

Nós, pois, procurando tambem hoJe 
remedia para , males semelhantes aos 
ela epoca de São Domingos, não duvi
damos de que e.sta mesma devoção, de 
que o grande Santo se valeu· para tau~ 
to bem da crls:andadr., naja de, igm1l
mento sei· eficaz para desvanecer as 
calamidades do no.sso tempo. (Leão . 
XII1. Encíclica "Supremi Apostola• 
tus"). 

Segulnios nisto - Inculcando- e en
carecendo esta devoção do Rosario 
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Otuei•u••O"(t-••• 

· Consequências estas por si jâ b,l.s· 
ta,1té lamentaveis, _podem t~r _ e)n s;et_1 
~eqnit<' outras. alnrla Jllàis fllnestas, 

·-:,1111i() ·$f\jam: . o abandono. -completo 

. seus Sa~erdotes, auxilla11do-os para 
que, possam' ·se\' se)llpre .bons· con(,,s
sotes, 'óUmos . guia$. cla_s' álmas, CÔU• 

cios -,de-' sêú ·.devér ·e-· dá rcspousa'bili-

fl O.UIÕ,...,11rhtU-I'•~,. ~l .. qf f,1fn,I),, fA\/ÍÓ·\· , 

_·u.EDMUNDO BOHN l: CIA 1
• 

~a H .. ilka -s~lu~ar: µ!J! c~µfi~são ~ 

: dade que. têm .como mestres. médicos 
· <le , almas _,e juizc.s . .- r,:_l,\e s,iio. di;tis . .:ou-
. ~iência_s, . \._, 

..:.,,,, ·: 
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tanto a. nossa. inspiração, como o_ exem
plo de Nos.<s Fredece1;5ores, que, nas epo
cas mais difíceis para a Igreja, têm re• . 
conido com a n1aior p!edade à Augusta 
Virgem e implorado o eeu auxilio por 
estas preces- fervorosas. ( Leão XIII. En• 
cíclica '' Superiore . ~nno de 1894 ") · . 

Visto que. por um deslgnio da Mi· 
scricordia divina, é Nos dado ainda vér 
a aproidmação do mês de Outubro, 
exoitamos vivàrriente os. fiéis, mais uma 
vez, a praticar os exerc!cios deste mês 
com a ma,ior devoção e a55idu!da,de pos
sive1: (Leão XIII - Eneiclíca D;ut_ur• 
ni temporis _de. 1898).. . . . . . 

Sendo pois. hem reconhecido· que ctta· 
devoção é tão agradavel à Santis81ma 

- virgem e eficacissiti!R para a. defesa da. 
Igreja e do mvo cristão, asslr.1 como 
para obter de Deus gnmdes. hen.et1cios, 
tanto particulares· como · publlcos, não · 
deve surpreender que muitos dos Nos• 
sos·- Predecessores a tenham: rec,,men
dado tanto e honra.do con. esplendldos 
elogios.- (Leão XIII. Encicllca "oéto
brí I\Jense" de 1891 e "Suprem! Apos-
tolatus" de 1883 "l. · 

Entre a,s variBs formas de· honrar ~ 
d i v ln a Virv.~m. devendo preferir 
aquéla.s que reconhecemos ,serem' ·mais 
eficav.is em si mesmas ·e ma·is agi:ada
ve!s a. esta. divina Mãe, temos o :.prazçr 
de especialmente preferir e 1·ecomtn
dar com supre;no · ~mpen110· o saritiEsi• 
mo Rosario. (Leão XIII. Enciclka "Oc-
tobri Mense "). · · 

Recorramos· pois a Maria ·santl.ssl• 
ma com fervor e confiança supllcai1do
ihc, pelos laços maternon 'que a unem 

-intimamente a. · Jesus e a nós, i,mp!Ó1:c. 
ll)OS devotamente a stia assistencia por 
meio desta dévoção· que Ela proprla uos 
ensinou e lhe é tão agradavel:. entii.o. 
com iusto' titulo, poderemos confiar ju
bilosa e plenamente · no patrocínio· da 
meihor da.s Mães. (Leão XIII;. Encíclica. 
"Magnao Dai de 7 de Setembró ·de 
1892"). . . · ... , 

Para que a- fé que nóó pro{essamót nos 
console com seús · otlmos frutos; · é pre
ciso que, pela contemplação dos ··mfs· 
terios do Rosarlo, nossa alma generos:a
Ínente se excite à pra.tica das· virtudes. 
Porque ê uma oi,ra f-,cunda em· frutos 
de sà1vação a Obra de Nos·so· Séhhor 
Jesus Cristo; tal como -se oferece· a h'JS• 

soo olhos é brilha em todas as suas 
partes com exemplos· preciosíssimos .pa. 
ra todos -nós,.. atravez · do Santo · Ros'ii
rio. (Leão XIII: Enciclica Mágnae' Dei 
de 1892), 
. · O Rosario de Maria; Olld() se encon

tram admiraveimeúté !'eunié!ós eien~í;los 
in.sígnes de virtudes perfeit~s. ê , onde 
o· Deus, bom e providente, 'nos. deit' em 
Maria um modelo de todas as vlrtuqes 
apropriadas ao nosso alcance. · para que, 
contemplando-o com os olhos do. penia
mento o imitemos com mais · confia.:nça. 
merece ser manuseado por 'todos- ós 
cristãos. (Leão XIII. F'r.cíclica. · Magnae 
Dei) .. · . . 

... _~To Rosaricr, sendo a. rilalsbelá,,e máis 
fecunda:· ·ctas orações.· desenrilla.m-se· su
'cfaslvámêi1tê ii,' memória. e 'vâ~íí'tê'lt111-
so à· rhedltação,' os principa:s mistêtlos 
dá Rel!)l'lão católica. ·. ( Leão> 1:mr.' Én-

. °'cícüi:fa. ·1.;fa'gnac. Dei° MatÍ'!s) .. ' · · · · 
NÔ' ~osario se contcnipla, tia. _ver

dll_de;_ .?. Jjjle exii,te de rtnis nobl'e,'e. de 
1111> 's ?..fünirnvcl: os 111isLérLs JunC:am~1)
t:iis dO'-·Crist'ianlsmo, pela· füsph:ação_ e 
virtude, c:los quais,' a' verdad~, 'ii, íwíii
ça e a paz estallelcceram no . )rili.ndo 
urna nova: civllização e éonf 'frutos'. os 
un's. prc::;pe:.0i '(Leão XIII. Éncicliéa. 

· "Jui,uuda sempre'.' de p· de Sêteiiihro 
· de lo94). · '· · 

É acllnirável. como estes mistêi-ioo ·éío 
Rosario; tão profundos ·na es.senci;.; são . 
ap1.-csentados àqueles que o redtàm, 
perfeitamente · ao .ilca.nce_ dos esp!rÍtos 
sem instrução. Para estes, })Ois não ila 
ai! dogmas profundos da fé óu 'altos 
principíos doutriri'arios: há fatÓs · qÚe· os 
olhos contemplam e a memoria · retem. 
(Leão XIII. E_ncic!ica Sem':;,e(:>_, 

E estes fatos, po1· serem rcvestidoo das 
suas circunstancias de lugares, de tem
pos e de pé.&Soas, imprime1:n-se tão. pro. 
funda.mente na a,lma que a e(!ificam e 
emocionam. E,' quando desde a intanéla, 
o espirito está impregnado ·da doutrina. 
destes misterlós do Rosario, bastá-lhe só 
enunciá-los para . que, tendo um p,ouco . 
de zelo de vocação, possa perfeitamen
te 1:xircorrê-los sem esforço da. Imagina
ção, mai, aperias .com -, pemiamentQ, e 
Mslm extrair deles com a·bundancia e 
sob os auxillos. de Ma.ria. Santisslma, o 
roclo e a. gra,;;à celest-e. (Leão XIII_. Eu
ciclica "Jucunda ~,emper"). 
ó, Dscd3 · nOooh · 

Os. anais historicos , abundam · em 
exemplos oportunos e celebres, sabch
clo-se que muitos· µersoiiagens; absor
v Idos em funções complicadas e dis• 
pcndi~sa., jamais 0111itirah1. · um só dia 
esta piedosa. devoção: é un,a a.feição re-
1 igiosa. que nos leva instintivamente 
para. a Corôa de 'Maria;" que nos fa.z 
amá-la COIT\O a COl111)(l.llheira. ÍllSCj)a• 
rável da nos.sa viela e nossa fiel prÔ~ 
tetora: que nos faz abraçá-la no com
bate supremo, co_m o .. cloqe . pr«;sagio _ da 
incorrutivel corôa da g'loria;. (Leão 'XIII. 
E_nciclica "Fidentein _piumque"). 

Estamos plenamente" convencidos de 
que. a. devoção do Rosario, se for prati
catja de maneira a proporcionar aos 
fieis todas as virtudes c,ue derlvan. de.• 
la,: será uma fonte de bens numerosos, 
não só para os indiv!Cluos, mas ainda 
para os E,tados (Leão XIJI. Enciclica 
sanctae". de 8 de setembro de.1893). 

ll: preciso .cÓn;;erva1· religiosamente, 
ou 'fazer renascer,: o cos_t\lme de. 'recitar 
o Rosa.rio quotidiana1nente em 'iâmrna ... 
E Maria. San~issl,na, em extremo com
prazida. '.)()lll esses. atQS· de píeda,de, es
tará no meio dessa.s "ventcÚrôsà,,, fa.ml• 
lia-,, como uma boa lv.'âe, na corôa dos 
filhoo. concedcndO•lilCS todOP .·os bene• 
ficios da r,a3 domestica. çomo, prenun• 
cios da p1_1.z celeste e dm-adoura no fu
turo. (Leão· XIII. Enclcl'éa 'fFideentém 
piumque•·.i·, · · · · · ·. · 

Para aplac::ar a: Magestade divina 
ofc1Ídida, . para dar . um remedia, adap
tado. aos males que o mundo sofre, na
da é. mais prnprio · do , que o piedoso -e 
perseverante _exercício .da oração . unido 

· ao zelo· e a, ação ,eia: vida cristã.; e, quer
nos parecer que este'. duplo bem deve 
COl}SCgUil'•Sé _ principalmente .. peJo Rosá
rio _de- Marh,.· Santissi.Íua,, (Le~o XIII • 
Eneiclica· "Magnac 1Dei") .. 
a :ecàe.c . ' ' . ' . " . ,.~.. ; ' ; 
(Do· ''ÍU:c'magcil'O .dQ S.tnto:.-Rosa,ril!'l,).; 

\. 



São Paulo, 24 de Outubro de 194~ 

"DOR", A GRANDE AMIGA DO HOMEM! So~ne Semana Eucruisticã em Jacatezinho 
derrama, com a. efusão do seu cora

. 'ção divino, no local onde ·ela• .se' reali-
· za. 

Sendo como é . a Divina Eucaristia 
Quando o sangue está impuro pode causar feridas in-

ternas em qualquer orgão por onde passa. · 
Ne.sta ocasião é que a "dor" se revela amiga do homem 

denunciando a tempo que a Saude está em perigo: Dôres de 
cabeça, dôres no figado, estomago, rins e intestinos dôres 
reumaticas em qualquer parte do corpo, dôres profundas nos 

.ossos e nos musculos, nevralgias, etc. são o sinal de alarme. 
· Nestes casos os medicos aconselham de preferencia pa

ra o tratamento da Sífilis, o seu granãe auxiliar 

pelo imediato alivio que traz. às dôres e pela fdtma rapida 
·com. que cicatriza as feridas , levantando às forcas dos en-
fermos abatidos e depauperados. · • 

A "Dôr" é a sentinela avançada que nos alerta do perigo 
e o "GALENOGAL" é o remedio certo para vossos sofri

mentos. 
·N. 70 EC 

ESPORTE MISSlONARIO 
'Católicoo ! Outra. vez ai esta o Dia 

· d.as Mls,,0es. Uma vez mais nos vamos 
lembrar com .carinho dos nossos mis
Bioriarlos· e considerar as dificuldades 

. CQm _que eles ·1utam em regiões longin
·quas ·e., inl)Ultas. Neste dia havemos de 
· oterecer por eles com maior gen~rosi
da.de · e·.fervor as nossas esmolas espi
ritus.!s e materiais. E;n toda a parte 
organizam-se em ·pró! das Miscões fes
tas, .. querines~s. represP·, taçóes teatrais 
etc. · Talil_bem aqui na terra brasileira. 
Ell'I varlos outros países, alem destas 
e umelhantes festa.i, missionarias, v3êm
se nas ruas e· à saida das igrejas, mo
ças SOl"l'identes e entusiastas colocando 

. Dil ··1apela dos tra.nsenuntes disth_1tivos 
·n1!sslonario. . angariando assim esmolas 
pars as· missões. 

'Missionarios vão de cidade cm cida
. ele. de aldeia eni aldeia, exibiJ,do fil
.ni.es mlssionarlos. Nas longas noites, ho
. roens cansados do labor quotidiano c!ls
"traem-se com um ,iogulnho de baralho 
e depo.sitam o lucro no cofre das Mis, 
~ãu. PÓr: . tvda a parte yeêm-se cart<1-
ze11, anuncli;,ndo certan,cns de futebol 
em · pró! das. 1vilss'6es. E nestas J?artidas 
futibollstlcas é geralmente o Vigário ou 
i, mlisionario que dá a saída da bola. 
Até se organizam corridas de bicicletas, 
ãs Quais às vezes prestam seu c:mcur
~ ciclistas <le renome mundial Nestes 
pa!Í;e.~ põe-se o. esporte· ao rerv:ÇO das 
Miss~, No BrasiJ isto ainda será dl
ficil. Si. poreri1 ainda não é viavel au
i.illarmos as miss&$ com o.s esµort rs 
em voga: j).)demos contudo, principal
mente nesta cidad~, i:entro lmportan
tiss!mo ··de comercio e industria, parti

·ciP!!,r. de mri "~sporte" sul ge11cri~: dum 
ésporte ta.mbem aq·1i já praticado des-
1~ varlos · anos; mas talvez ainda Jgno
ra<fo· por muitos. Neste esporte não são 

. publfoad:.:; nos jornais os nomes dos 
'{encedores, ném se ll1es conferem · ·pi:e. 
tnios públicament<. aqui na terra. Os 
5eus nomes porem est:!rão escri tt:Js no 
arq·uivo, de .São Pedro e o galardão eles 
_o receberão, talvez · j,i aqui na term. 
m;i.s :certamente depois desta viela ter
t-estrê. porque Nosso &nl10r não deixa 
~el\1 recompet= o que quer que se faça 
ai, menor dos seus. O e&porte a qm,; nos 
referúnos é o esporta de coleciona. sc-

,1os· u~dos. Há muitas pessoa.5. que por 
esporte ou por dlst-raçãc reunem. mui-

. tas· ,,ezes- a custa ,de g·andes somas, de 
trabalhos e sacrif:ctos sem conta, albuns 
pr_ecl_ooos "de selos usados, coleções de . 
trande. valor. e o esporte. si assin po
demos denvmina-lo. de guardar selos 
usa.doe,_, que c:tieriamos mais amplai.,en
té .:por a .serviço das missões. Não. po
rem; 'esse· esix,rte de se fazerem cole
ções·. préclosa.-s,. as quais nem tão pouco 
_pedlmos aos colecionadores. Multas pes-

r~so sera talvez · .n pouco diflcil ou 
abOrrecldo. Lembremo-11cs então de que 
as mi~sões r:ão precisam somente de au• 
xHlo material mas tambem da. ajuda· 
espiritual, que certamente c~nstituem 
os sacrificiozlnhos, -que exige esse tra
balho. Mas que va:lor podem ter os s-e
los usados? perguntara o leitor .. J!: ver-. 
dade. que um selo comuni por si só não 
vale granue cousa,. ~ não ser em casos 

,.. excepcionais. à a. grande quantidade 
que dá o valor e não· seria. dlflcll citar 
bons exemplos de Vigá,rloo e casas: mis
sionaria.~ para mostrar como _somentê 
com selos usados arrecadam mu'.los 
mil cruzeiros. Para que o -selo tenha. va
lo: é preciso tão soment,_, que esteja ln
tato: observem-se pois os seguintes 
itens~ 

1." Só tem valor os selos do::correio; 
não portanto os ,te Imposto ,de lote
rias, esta.npilhas etc. 

2.0 Os selos devein estar bem con
servados: portanto não devei~ estar· 
a.marrotad~s: raspados .ou arranhados. 

· 3-0 A picotagem deve estar comple
ta; i. é. os pequenos recortes ou dcnt!
. cu los .nas margens duS · selos. ·que· f.aclli
tam a separação. de,•em- estar intatos. 
Note-se, porem, que existem vâriof se
los sem picotagem; são cortados em li
nha reta. · · · · 

Si os selos não preenchem est~s con
dições. servem apenas 1wra ~ joga.dos 
fora. Afim de evitar " perigo ·de estta
gat os ~os ac.onselha-se rasgar ·ou cor
tar o envelope. «e forma ·a restai' a 
!'edor do 'selo uma margem· de um a 
dois centímetros. 

Portanto. às pessoas, que · · podendo 
guardar · selos · umdos ainda , não· os 

·g"'aruam. pedimo.~ tembrem-se -das difi
culdades e necessiâades dos mlsslonárt0s 
e neste dia se decl~a;n a part'cipar 
tambem deste "espm:te'' missionar-lo. 

ÀS pessoas, que :wardi.m os selos, ·mas 
não sabem . para onde ma.1da-!Ós, · dei
xa.remos ·aqui um endereÇó onde sem
pre ·serão bemvinclos em qualquer ~uan
tldade. 

RR. PP. Carmelitas 
_ Convento do Carmo 

Rua Mart-iniano de Cé.rvalho 114 Ca
pital. 

S21·vimo-11os deste. ensejo para aqui 
externar a nJ~sa gratidão às firmas e 
pessoas particulares, que tem mandado 
a este .Convento a. sua· contribuição de 
selc1 usados, . .. 0 

• 

L~mbrnmos outrossim · que, da mesma 
forma. que os sel~s. tambem tem vac 
lor o papel prateado, que nos bens tem
po.; servia. para embalagem de cigarros 
e atualmente ainda aparece envolvendo 
algun~ artigos. Não deve porem- ser 
papel colorido. Só o simplesmente pra.o 
teado é que se pode aproveitar. 

. E11cerra-.se hoje a. Sema.ha Eucaris• 
. tica. promvvlda. pelo Exmo .. 'e Rev.ilio. 
s,. ·o. Ernesto de · Paula, Bispo Dlócc
sane, em Jaca.rezíriho. 

As solenldà.des, iniciadas. a 16 do cor
rente com a recepçãó da. . imagem de 
Nossa Senhora Apat·~clda, prosseguiram 
durante a Sema.1H em obcdiencla '. iio 
programa, com · comunhões gerais. hoi,a11 
santas; prei,açóes, benção · do ss. Sa
cramento. e conferencias ~peciais para 
moç,as, senhoras e homens .. 

Dia 20, às 19,30 hs., realizou-se a 
procissão luminosa. . de Nossa Senhora. 

A meia noite de ontem'· para hoje . 
rea.llzou-.se a comunhão geral dos ho
mens .. 

Hoje, alem das Missas com . comu
nhão às 6, 7 e 8 · hs,, haverá sqlene 
Missa cantada às 10 hs., · e procissão 
do triunfo .às" 15 hs., sendo a benção 
do ss. Sacramento, _de . enceramento, 
dad:;1 na pr~ça da nova_ catedral. 

Agradecendo os trabalhos- d~ ttu& 
diocesanos. em favor da Catedral e do 
PalaCÍo Episcopal", e anuncia.rido ~ Se• 
111a11a Eucarlstica, o . Exmo., e Iwvmo. 
Sr. D. ,Erne.sto d., Paula publir.ou· a 
seguinte: 

CARTA !'.\STORAL 

Profundamente s.3nslbillzado · ante o 
esforÇO que . desenvolvestes. · para acu
dirdes ,·e.,;surosos ao . nosso reiteràdo 
apelo, em prd.l · cÍa.s. duas ob1·as tão ne
cessar!M à diocese e· não ·meno,s caras 
ao nosso e ao· vosso · coração, qual:· · são 
a Catedral Dioceeana e o Palaclo Epls
copa-1, els que vimos, confortado pelas 
vossas filiais dedicações, extt:rna:r o 
nosso comovido agradecimento a. cada 
Um de VÓS que com tanto zelo e acen
c!rado esplrito de . fé se empenhou; sem 
medir sacrificios, nessa inedlta .· e inol
vidavel. c.ampa11ha pró obras· diocesanas; 

Não nos pa.ssaram desapercebidos os 
vossos afanosos trabalhos, nem ... igno
ramos . a .soma :wultaw. de extenuan
tes ca=~os que vos custou esila bri
lhante cruzada em cujo termino, . co~, 
berto de suores mas tr.mbem · repletos, 
'de . glorias. ·e. de ·;itorias, apresentutes. 
ao vosso obscuro pastor os frutos opl
mos e sazonados <" ',5 v:>ssas comovedo
ras dedicações. 

o resultado, sobremodo compensador, 
ultra.passou, de multo, -·as voosas me
lhores estimativas e· não du,•idamos 
cnnstitu'sse. como era. de esperir. gra

·ças a. Deus, agradavel e cohsoladorá. 
.,:rpresa. Sabei, r,artss;mos .filhos, · que 
sempre. que as noosas atividades se. de
senvoivem é mõvimentam para a glo• 
ria de Deus e da Sua· Santa °igreja., se 
transformam em cllaves misteriosas. que 
abrem o~ cofres dos. tesouros divinos. 
Por isto mesmo. podemo.s. ·confessa., ,de 
cotação âberto que p~rá nós não foi . 
novidade a magnificencia da resultan:
te dOS ,;oosoo esforços, antes a.gu,,rda
vamoa, certo e com justificada 11fanta, 
a abunda.nela da evlhelta no .campo al· 

· candorado dos· vossos incontavels' e edi
ficantes sacrific~c ·· 

Sim. diletos diocesanos, o sacrlficio. 
. :u é sempre atestado' de esclaiecidO 
espírito <ie fé, prenuncia com absoiuta 
segurança os louros c1r: vitoria, · 

Desva.nccldq, queremos, com 'muita · 
abundancia d 'alma. ágradecer a todos .. 
quantos se. inscreveram : na ·memoravel . 
campanhà. ·pró obras d!océsanas e nela. 
c1ripe11haram. seus , .. e'lllores esforços. · 

Não· podemos 11em· dPvemos salientar 
os que mais se no_tab!lizaÍ:'am, pelo· es• 
torçJ. nessa onda volumo.sa · e hivea de 
dedicação' e 'tra.ballios. poi-quinto, bem. 
o sabem!J,'l, ·todos , stm exceção, dis· 
putaram' com cdificantt alvoroço, a· 
priruazla. por ver , florido de mlmooas 

. flores e povoado de sazonados fruWs 
o campo prodigiosamentce ubertoso das 
suas atlvldi.des. 

A todos, pois que emprestaram sua 
valiosa cooperaç:.::> nessa inolvidavel e 
gloriosa cruzada, apresentamos Oc;fin0 
ouro da n,s.sa imonedoura. gratldã ; de 
par com os votos que dirigimos a Deus 
por que os cumule das 'súas bênçãos 
ma!s escolhidas. 

. Faltaria.moe, no entanto, a wri de
ver de· justi~. se cal9.SSemos,. ,r.l)sta 
nossa modesta carta. pastoràl, . a dedi-

: :,oa,; já. ma·ndam os selos usadoc a cer
t~i congregações rs:agtos.as ou .,_ insti
tutos. .de. caridade. Muito 1:.~111 Que con
tinuem este louvavel trabalho. Há con-

, tucjo _pessoas .. que talvez tenham corres
pvndencia mais ou menos grande, e que 
até agora derain ,pouco apreço aos se
lo:; l1Sãdo~: a· essP.s pesscas vimos pedir 
_queiram .ter a. bondadt: de guarda-los 
_pará as missões. A essas e às que não 
:tendo , ·co1·respo1,deneia, talvez possam· 
"faóilmente 'arranjar sele-~ usados 1105 cs
éritorlos ou reparti ;ões onde trabf.lllam. 

A Mensagem de F atima fran·ça, 

:Instituto · Moderno 
'PRAÇA . DA Sli: N • 163 
- · SAO PAUl,O -
FisC'alizado pelo <.loverno 

UAt:'rtl.UUHAf< IA 
J'AQUltatAI' IA 

· O · Melhor l!!nsino pelo Melhor 
Preço 

Ifa alguns meses que o conheci· 
menlo dos acoutechne11tos de ... iãti· 
ma fez e111 !?rança· rápidos e ·grandes 
progressos, . assim' como. a- devoção 
de Nossa Senhora do Rosário da Fá
tima. 

A Rádio-i\-Ie11sagem de. S. Sant:da·· 
de· o Papa à Nação, Portuguesa, em 
31 de outubro· passado - ·embora 
tardiamente conhecida. - teve en· 
tretan to uma larga repercussão <in-' 
tn nós. A Imprensa rompeu ·.o silên· 
cio sistemático que obstinadamente 
11arecia querer . guardar ·. e vlram.·se 
jornais cl e todas .as cores publlcar 
longos a1·tigos, afim ele informar os 
seus leitores sobre o essenc:al elas 
ma.ràvilbas operadas· po,r Maria. em 
favor de Portugal. 

Os pregadores já não hesitam em 
explicar, elo púlpito. · os ensinamen
tos ela Mensagem de Nossa Senhora 
ela .l<"átima e ao mesmo tempo apon
tar o exemplo dos três pa.storinhos 
viclentes de Aljustrel '- os 'quais se 
tornaram muito populares entre os 
seus irinãozinhos de !<'rança, E as· 
sim 0 que os jornais catól:cos. para 
c;rianças (Almas intrépidas, l\Iaria
l<'rança, etc.) clescrever·am as' suas 
lliografias - tão piedosas como edi
ficantes. 

E1n 28 de março último, em todas 
as igrejas, por ilfalante recomenela
ção élos Senhores Bispos;- se ·fez·. so
lenemente a Consagração· do· Mun
do ao Coração Imacul.ado de i\1aria. 
No triduo que precedeu este ato tão 
majestoso, quasi todos os pregadores 
falaram rias aparições de Fátima e 
comentaram a Mensagem· da Nossa 
Senhora. li:m Lião. no seu magnífico 
discurso· .de encerraniento, na Basf· 
lica· de Fourviêi;.~. S .Emlnência o 
Cardeal Gerlier explanou, largamell· 
te os . prodigiosos acontecimentos ela 
l!'áti•na. . 

O jornal "La. Croix'' publica regu
larmente as "l'llótnlas portuguesas", 
em que relata cuidadosamente·· tudo 
o que· diz respeito a Fátlmà: 

O Senhor Cônego Barthas, .de Tou,,
louse, que já publicou duas obras hn
p_o.r~tej sob,te Fátima (IUtai! ~i~ . 

petits enfants e, "ele colaboração .com 
o llevmo. Padre Gonzaga da h'onseca.· 
Fátima, Mervcille inouie) - não po
de satisfazer a piedosa curios:dade 
do público, porque· as tiragens, na
turalmente restritas pela· c['.ise tle 
·papel, são esgotadas, mal. saem 1los · 
pi·elos. Teve ele mo'nt.ar uma agênciíl 
especial, intitulada Ed_lções-Fátim_a, 
rua Constantine; 3 -· Houloüse: inas 
esta Agência - que edita tambelll 
estampas, fotograf:as, brochuras -
não consegue· atender todas'-as ·en
comendas. Pode111 contar-se 'já . por 
dezenas de 'milhares os exemplares 
vendidos· de eada um elos liV"ros acl· 
ma mencio)l_a<los. 

De tódos os lados co111unicam as 
. Ediçóes-Fâtima conferênclàs sobre 
Fátima, que são escutadas com res
peito e · despertam nãs almas uma 
fé ardente. E é consolador registrar 
que tanto o Clero como os leigos dão 
testemunho 110 bem· profuildo que se 
vai produzinilo na·s àlmas por . esta 
clitusão ela :Mensagem de Nossa Se· 
nllora da Fátima, 

* "' "' 
De· todas ·as regiões. a -mais fervo· 

rosà para com Nossa Se11hora da 
Fátima, parece ser. sem dúvida, · a 
região lionesa. e Isto deve:se,' ·decer• 
to, à publicidade. dos jornais, parti
cularmente abundante. Os de1larta· 
mentos do. Ar<licl1e, da Sabóia, e da 
Altà Sabóia; elo Rócfano. dQ Aix e do 
Loire - são.: aqueles e"!u que âs· ,pu
blicações sobre Fátima são mais pro, 
curadas. 

Lião possui lambem um cenfro, ele 
propaganda da- Fátima. q1i"e-1rnblicou: 
em particular. uma broehura. ·muito 
interessante: do Revmo. Pe. Joiio· !Íà · 
Cruz Castelo Branco: O Prodígio 
ina°udito de Fátima. ' 

As Edições-Fãtimâ teem · já. uma 
Importante su_cursal na Sulça; em 
Fi·iburgo, onde O Secretariado das 
Ohras cio Sagrado Coraçãó edita as 
obras. <lo Cô11égo Barthas. 

Todos os jornais católicos desta: 
reg;ão deram larga publicidade aos 
acouteelmentos de' Fátima; e a· de~ 
vocão a ··Nossa Senhora· começa a 
s;laJ: f1·utos mai·avllhosoa.· ·-

cação ; desenvolvida. . pelo ~vmo, . cura. 
da · nossa., ·cafil).r:d, · pars,! o- exlto · feliz 
d!)S trabalhos realizad0&' Foi· S. ·Revina.. 
a alma.. e o propuJsor, do· -~igt.ntesco, 
movimento, que ·arreglir;entoú ·. a; 'socie
dade toda .. de ·.nÓ&,;a,_ episcopal cidade, 
conseguindo. por . fl!so . mesmo rea;Jiza.r 
a 'aJ)Oteooê 'd& 'tamilia . Jaca.riztiihâense, 
empe_nha.da como, uma. s6 'alma, em 
·auxiliar: o. putor dlpcesano. Ao .dedi· 
cado _Cura. da. noosa Igreja Çatedral, 
l'tevmo;. Pe. Alie.lo Ribeiro ,da Motà; re
servam.o& as nossas me!hotes bênçãos 

·• e os nossos prof\llldos agradeéimenf:OI!. 

· DiÍetos Diooesiinos: 

o sol esplendorosq . que ilumina as al
·n!a.s, e'.,a.. forna!bà ardente que aque
-ce os :corações nas d.a.mas· .do amor 
dlvl.Ílo; prestar~lhe solene culto e pom
Po&l,S homenagens; na apoteose brllhan-

. te, · de ;una Semana Euca.rkitica, é 
atrair os· fµJgores ·das ~ênçãos dlvina.s 
sobre M .almas ·que .se ·reunem,.em tor
no . à Hostra·· consagrada; num protesto 
de profunda· âdoração . a Nosso senhor 
JesUll ·. Cristo ·pre.sente, ainda que en
coberto·· no Àugustissimo- Sa.crnmento·. 

-Ratão . de :sobra., . temos pois,. caris
slmos diocesanos; para nos consolar, 
confiados . em .. que melhor oferta. não 
vos ·poderia.mos fazer em retomo às de
monstrações : da. vossa edificante pieda-

Pareceu-nos, sobremOdo, insuficiente· de; e por·. certo aos desejos· de vos unir-
a. nossa· retribuição dOS vossos -~forçc.s, de~;.-càda vez mais, a, N03S0 Senhor. 
cin proj ·ct.a.s : obra.s ·.diocesanas, . feita. Já prellbamos, por Isso, a. alegria que. 
apenas atra.v:ez de pàla.n-as, a.Inda , que. · -VQI! -en_cherá a alma, ante o alvoroço 
lha.nas e. eloquentes, e por · Isso Iiiesmo, . com qúe ides receber esta. auspiciosa. 
tomos. 'buscar no· escrinio. do. nosso co~· e alvlçarelra· noticia.. 
ração de. ·pastor, -um p~nte que 'PU• . -E&sa,, mesma jÍ,Jegrià,. será,· para nos O 
desse, . de modo •peculiar, beneficiar as: . ,•ivo atesta.dó eia;. boa vontade com que 
_vossas :.rumu · piedosas e boas. Jç dadi- os nossos diletps diocesa.nos,· 'acorrerão 
Vil· prec!osà. que· no1f oferecestes para, o prwmrosos aos· atos todos da Semana 
levanta.ment9 de obras materiais que, · -Euca.ristica, · 
por certos, se1·ã0· monument\'.>s a ates- Seja-nos permitido;, i;;ueridos dlocesa-
ta.rem o. vosso -el!ClàrecidQ e.splrito de nos, diur-vos, com a. franqueza que vos 
fé; e a vossa comovedora dedicação· pa- não é. estranha, que .. somente saborea· 
ra conoseo, 'quererncis, · q•ieridÍ:/s filhos, rão os ·rrutos .opimos ·-do certamen · Eu
retribuir com tiin movimento Intenso carlstico, aqueles que . ativamente nele 
. de vidà espir/tu.al • e _eucaristica.; par~. . tomarem parte, actidlndo· ao convite do 
que, ma.is -e .mais,: se firme em vó.s; _- 0 ·Divino Mestre 'para· o .C'onfession.a.r!o e 
amor de No3So Senhor, presente na· ai.: para a Sá.grada, Mesa. da. CJmunhão. 
vura Imaculada da Hóstia. A Semana . So2')ente esses· se 'nutrirão .. com o ali-. 

. E~carlstica., à. l'Í!alizar«. de 16 à 2, de inento que lhes vigorará as fôrças, e as
Outubro, _.coui desmáda. pompa._,e '-so- .cenderão na escalada. -luminosa da san
lenldade', .els o . presenw t'eg!Ó que vos 'tidade, ' 
.o.ferecemo.s. eni retorno a.os voisó' ·tra- Aos meros expectadores, .pàra. os. que 
balhOs'· e 'dedicações; · · · apenas quiserem einprestar o · concur- . 

, · · só da. sua.· i;,;esenç;1, · a, · Semana. 'Euca.ris-
l;lem etnb11rgo da suJ)llrlor e :alévan,, · · · · · 

tada finalidade com que yo,51 entr,egas- tica se passará deixando-lhes na. alma 
, te8 a:O.S , insanos .trabalh~. e, t,leSados um vácuo· ma.is profundo, que' é ~m-
sacriflci<ili, .é certos, -tr.euil carfssí.mos pre o .fruto· apodrecido da reslstencia 
,diocesa.nos, que ·_aln_· da -a'sslm .•. a.dissl- à gra~ divina.. · ·· Espera.mos pois, co.m o m.ais. . vivo en-
p~ão ·como ·que. nos .envolve eni .seUS' · • 
,•é_us, e·' como que nos róubá .. boa. pa,te ~usiàsmi,, que nem um. dos nossos ama-
do calor· eia nossa. piedà.de'.-' ll: mi

6
ter dos diocesanos queira ser o algoz de sua 

·po. r isso.·. mes1n0.· • qtiê .um.· a :!=>nda. de· .ln.~ propria· alina, .fuglndó il, insistencia do 
· convite amoravei"-cie · Nosso-Senhor. tênS? . calor tlSplrJ~11aI, .sol>ré Vir eqÚl!I · · · · · · · · · 

brar a teinJ)E'"1,tura· da •nossa: vida:.intei Aos .homens· e· aos 1r_i:,ços do. nosso 
rior. · cont,rlbuà. ·. pà.ra àcendet em nós. <iuericio. rebanho, faZPmcs particular 
cada. vez:mals, a.-êlra~à, ·do ainor "d~' apelo, para que sejam' os soldados da. 
Coração l!luca.rlstico de Jesus .. '· primeira. linha, e. escrevam. ·durante'a 

Desvá!ortzàcio seria: todo, o vosso :atu~ -Semana Eucaristica, ·a. pagin-a refulgen-
rado empenho; .,se . ele: apdnas ~- .. cir- . te ',da. hfstoria . catolica· de Jaca:rezinho, 

. cunscte'vesse, na ·orl:iita. 1,do pú:ramente comparecendo em massa ao i:lanquente 
·rna.terl;!,I .-~ 'humano. De. fato, que _vâri- sagrado; na noite glorio~1, de 23 de Ou-
tagem leva.riamos: se, ao. cabo ·ue tan- tµbro. · -. . 
tos suorts . e. ·sacritlclos, v!essern06 a. . Aléin. <iaº intençãà' geral, que é a santi-
con(Jufs~r: os melhores . p,stos · e ·11l~ ''flca.ção cias a.Jmas. dos no~so dloc~sanos, 
vantar .. aglga:htados mooumentos, e nos colocamos especialmente' n~ta. Semana. 
vl'3Semos, nci .finai da. . jornàda, longa e ~ucaristlca. â lnt.enç~à paitlcúlar de pe-
penosa,. c~nf as mãos' inteiramente' va~ dir a peus bênçãos e . conforto para o 
~ias· para nos',-'1,presenta.rmos diante do Santo Padre Pio XII, gloriosamente 
Supremo Juiz? . "Quid ,pro··êst l:Íominl · reinante. 
si m\mdwn· tiniversum lucretur. -arumae -A'ugurancio pleno exito à no&a Se-
vero sua.e:' detrlmentUll'l 'patlll.tur?" . mana · Euca.ristica, e pedindo a Deus 

Fot. wndo :em v1sta. · o vós.só bem , es~ . 'que ei~ seja. i portadora de unia ca u
plritual, ti almeja,pdO proporci0nwr•VOS . da! .de !)ênçãOS para. todas as fami)ias 
meios adequaqos e eficazes para a sal~ d.\: nossa episcopaJ ·cidaile. :de coração 
vação de , vossas aimas. que I delÍberll--'. a!l_erto vos . enviamos . a· e nossa benção 
mos· realmr em nossa- .Séde Ep:so<ipat; Et . benedictlo · Dei Oínnipotentis ·r 
uma solene Se~a.na E,uca.nlstl_ca; nel pie- paternal: . 
doso ·mês de Qut,1bro. consagra.do. à ,Patris t e_t Filil · t et ·spiritui S"ancti. 
gloriosa. Virgem e Senhora. do Santo Amen. . . . 
Rosário. · · Jaéa'reziÍlho, 2 .. d~. Outi.bro de 1943, 

A . Semana . Eúca.rlstlca. é uma bén~ Festa .dos Sànto.s'Anjos. . 
ç~o preciosa. que_: <;>e~ . NOS&!_ · ;Bennçl'. t, .ElWlllS_TO, .,.t!:spo Diocesano 

A HIStôRlfiA CIDADE · DE OUEBEC É UM 
GRANDE.CENrROUE CULTURÃ CAJôllGA 

. Rica . em tradiç'i'io histo.rica1 Que· 
· be~,é uiba das quatro cidàdcs Juals 
velbas do .cont.inente amedcano e 
'um dos ·priricipàis centros· de ·cultu, 
1·a catoliea -do Novo Mundo, 
, i<,oi nas· f)lanicies de ,!\.braão, só

-. bre .o Rio São Loui·enço, que se· tra
vou a batalha decisiva intre os fran· 

. ceses e os pelés .vermelhas, _em .li50. 
Nos primeiros .anos do seculQ·,xyJ, 

füi lugar _on,d~ boje se ~rgu~ q11e_j)ee 
estava .situada a .aldeia . md1à ,de 
Stadacona. l<'Ói arqueº dese111.bàréOl1 
Jacques· Cartier: em.1535 .. _,:os· --pri
mei 1·os. pá.dres. desc(lrain a. tena · elll. 
1603, mas não· ·foi senão· cinco· anos 
depÓis que forani 'ta1Í~lidos os fun
damentos· dá' at~I- cidade. 

,De Qnebec pàrtiriún· os ·heróis das 
orde:1s l'eligiosas que· enfÍ-eniarafo( a 
uiqrte, afim de ciinv·ert.ei-: àó 'ci'istia
pismo. Ôs selvagens. Muit~s: .clelés 
foram. martires. mais tarde canoiii
ziÍ.dos . com·<>; saut~~r 'canadenses, . eu. 
tre os quai-s os jesuitas·:São João_ <lê 
fü.e)!>cuf, São Isaac Jogues, ~ãç, Ga
briel. Laleniant, ,Santo Antonio Da-
11iel, ·São NoeJ Chabanel, São. René 
Goupil e B~o -João de. ta: Lande •.. 

• Atualment.e,· existem ~IU Quebei:l 
23 comunidades · religiosas para. ho
mens. e· 38 cougregações fcmitii11as. 

Aleúr disso, a. cidade· de Q~ebec é 
Uni' "Ccnüo ·.de. peregrinaç~o para os 
dev-otos, catolicos dos· Estados· Uni. 
dos e __ â_o panadâ. Em tbda. 

0

parte; 
monumentos,· igrejas, capelas, ·mos, 
teirós é'êouvent<>s,muitos dor quais 
de' grande -valor historico, procla
mam à religião ·dominante ·na ·gran
de .eidáde · canadense. · 

Á lem 'disso/' na:4 'proximidades· de 
Quebec ·.s~'. encontra fambem :o ·ra. 
moso. ,relie43.rio ·i>atolico de Sainte 
Anne. ·de Beaupre, que é conhecido 
tm toc)o Q .mundo. / 

os-· priucipái~ centros. catolicos .de 
Quebec s~o: Hotel., Dieu I-lospital, 
o pÍ'imeiro· ho$pital do Canadá e· um. 
dos primeiros da America, fundado 
em .1639; O Convento elas Ursulinas,' 

·fundado em 1639; à.' Uriiversidaáe' 
Lavai, fundad;i. 'en1 1852; pelo Pa
d l'é Lavai,~ o primeiro .Bispo do Cà.~ 
nadá., é à .historicà. · Basílica de· No
tre Dame 

Por stigestão:do CardialRodrigue 
Víllen~uve1_, Arcebispo dé Qúebee, 
foram _feitas preees em todas as lgÍ·e
jas da arquidio<iesé pará .que a con
fer,enci:J, aliadà· obtivesse o · mais 
COII]pleto exlto;· 

Sua Eminencia, o :senhor Cariíal · 
Dóm Jeàn-11Iàrié Rodrlgue ViUe, 
neuve, Arcebispo· Metropolitano · de 

· Quebec,. 1iaseeu: em ilfol1treal,: Cana~ 
.dá, 'a ''2 de.novembro·· de -1S83,· _:foi 
edgeado' em-1\f.ont·St.--Lo!lis 0 e •:µiai§ 

· ta!'de entron, no «St. ,Joseph Scho
la.sticat~». em · Ottawa. No dia H 
de agosto' d.e 1901, entrou ·no~ 'O bia
tos· de Ma1-ia Imacubda, ordenan
do-se em. 23 d~ maio d~ 1907. Em 
l93Ú, foi·· elei!o Bispo de GraveJ .. 
hourg.- sendo o primeiro Bispo dessa 
Dioces~ •. _que foi crcada ·pela Santa 
·s~ a 31 de janeiro de 1930, eÓmo ·su
fragaii_ea da Arquidiocese de. R~gi
na; na pt·ovincia· de Saskatcbewan. 

A Oiocése cl~ Gravelbourg tem 
uma:'-))opulac;ãó reduzida e é nm t<'r
,ritorio, de--mi~sões. Contava em l!J42 
coii1 :29.,000 eatólicos, 35 Padres se
culares.' e ·23 Padres regulares, sen
do est!?s. Oblantos de . i.\Iaria Inia-

. culada, E111 28 ne· dezemhi·o de l!JJl 
o Bispo de Gravelbourg foi elei: 
toArcebi,;po · Metropolita110 de Que-

. hec e·âeàdo, Plll 13 . de· ,mar,;:o dê'· 
1.933, Cawlea.!0 presbitero pelo, Papa 
Pio XI, Governa agora o Cardeal 
_Dom .. Roclrigue uma .Arquidiocese 
éotn · um~ · população eatolica de 
5~2.427 . almas, . :auxiltá<lo por um 
Bispo. titular e .:por :1.003 · Padres 
s.ect1lares. Labnta111 na arquidioce, 
se 270. Sacerdotes regulares. Alem 
-disso, ha em . Quebec uma nniversi
rladê 'catolica e 26 instituições de ca
ridade. 

. (ln ter0:Americána)' 

Or. Durval< Prado 
Mé4Joo. oeunata. 

~ Senadu,· t'u·ufo "'•·Jdlo, .ttl 

·i.o anct. • i:iHIU" 6U • U • U 
· U!lsq. da ttuY JoU- ~ôr,m101c-, 

Co111.1 ·.11,ao a; 11,tl tioraa 
.'l'el,1 a-111:1 

DEGRELLE · EXCOMUNGADO 
O .lider nazista. bltlga, Degrelle, 

acaba.:. de ~er. excomungado, _.por mo· 
tivo do seu recente·ato de- brutal van
dalismo, pral:ica:cÍo· cô:utJ;a, a pessoa 

· de. um_ reverendo católico belga,, du
·rante o exercicio dó seu sagrado mi
nis,tério. 

4' notícia da excomunhão foi . dada 
J.lOl' D. Charrue, Bispo ele Namur, e 

· lidá, do. pí1lpito da: c~tedral daquela 
.cidaile, bem como. na Igreja: de Bouil• 
"lon. Como foi. notici'ado, Degrelle 
atacou bru~almente um'. padre que 
se recüsara a ·miµistrar-lhe a comu
uhão, em ·oJ:!edlêncfa às· ordens dos 
"Bispos. belga_s; as' quais vedavam . que. 
fosse .d.ada a santa Coll)unhão a in
divíduos que envergassem o unifor
me. nazista 
• "De acll;do co~ ia d·lscfoÍina. ecie- · 

isiãstica acrescentam.º*· circulos ca
Jóllcos de L(?.ndres, a ·ação do Bispo 
·ae, Namur veni exclqir 'Degrelie· da 
·com~nhão dás' católicos; tanto 00 
poíttà de Vista espiritua.Í , COlllQ tem• 
:po;_aJ, )la ,~oeese·-ue ·Na'Dlut."4 ;i~ 

-s--

Toa os os 
Apreslts para 

C O S-l U R A 
e BORD-A.R 

Sortimento 
constantemente 

renovado 

• Seção de retrosaria 

1.ª sobreloja • 

CASA .. 
ANGLO : BRASILEIRA 

Suuc. <le 

MAPPIN STORES 

• Comprar bonús de guerra · é abreviar a vitoria! 

FALECIMENTO DE ILUSTRE SACER-. 
DOTE DA COMP ANHlA DE JESUS 

Falecau às 14 heras do-dia 2 t élq_ corrente, no C.ole• 
gio Santo lgnaGio, no Rio de Janeiro, o Revmo, 

PZ!, José Maria Natuzzi, 

l•'aleceu às 14 horas do dia 21 elo 
corrente, no Colégio San to Inácio, 
no Ilio ele Janeiro, o Revmo. Pe, José 
I\Jaria Natuzzi, 

Nasceú o Revmo. Pe. José I\Iar:a 
Natuzzi em· Taranto. cidade do sul 
dà Itália, aos 13 de abri Ide 1863. 
Concluidos · os primeiros estudos, en
trou na Companhia ele Jesus aos 22 
d., setembro de 1880, e fez seu no
viciado em Nápoles. Estudou retórica 
em Roma, e filosofia· parte em · Ro
ma, parte em Porto Re •. na Croácia, 
Aos 14 de outubro de 1886 chegou 
a Itú, : onde permaneceu lecionando 

-no cciiégio . São Luiz, pelo espaço de 
cinco· anos, até 25. de dezembro· de 
1891, ,quando .deveu encetàr, o curso 
da teologia na Inglaterra, em Je.t·· 
sey,. Or.denado sacerdote, voltou. a. 
Ilú aos. · 26 ele julho ele 18~5. .Em 
1899, fez o 3.0 ano de sua formação 
espiritual em Angers, na França, Su
cedeu ao Revmo. Pe. Justino' Maria 
Lombardi, em 1900 no oficio de mes
tre d~ noviços, na é:clacle ele Campa
nha (Minas), e em 1903 no cargo de 
reitor do Colégio São Luiz. Em 1905 
passou novamente a exercer o ofi. 
cio cle. mestre de noviços, .Em 1907 
sttcedeu ao1 Revmo. Pe. Domingos. de 
!\leis 110 supedorado elo -Externato 
Sto, Inácio, do Rio. Desde então, : li· 
cou sendo a Capital Federal a sua 
cidade residencial: dela se :afa$tou 
tão somente por motivo de saude .. em 
1916·17. (Itúl e elU 1922·25 .,(São I'au· 
!oh ·mxerceu pelo espaço de 33 anos 
o oficio. de. consultor da Missão Ro· 
màna. · ou Província <10 Brasil Cen
tral. E foi o· primeiro sócio. ou se· 
cretário do .prepõsito da novêl ViCe· 
Provínciá. (19.25-26). Foi tambem por 
var:os anos dlretor de congregações 
marianas, filhas de 1\Iaria dos colé, 
gios Sacre Coeur e Sion, e centros 
do · Apo,stolado da · Oração. Apreciadis· 
simos sem·pre foram seus numerosos 
artigos nos jornais e suas conferên· 
cias. Seus ·últimos e magistrais tra· 
balhos publicados no "0 Jornal dó 
Comércio" do R.:o. versaram. sobre. o 
4.° Cente1iário ·da Companhia de Je· 
sus · e sobre, Cristo· Rei. ·Foi< muito 
festejado,· em 1040 o 60 .º de sua vi· 
da' religiosa. 

"OS SALVATORIANOS" 
Foi recen temente dada à pu bl!ci· 

clacle uma edição portuguesa do li
vro ;, Os Salvatorianos " .. ela auto.ria 
do Pe. Pancracio PfeiHer · S .. D; S., 
superior geral ela Congregação dos 
Salvatorianos. 

Ha vinte e cinco anos passados, a 
8 ele setembró. de. _1918, em odor ele 
Sant,dade. rendia· sua alma a Deus 
0 Padre Francisco. Maria ela Cruz 
Jordan, Fundador ela Congregação· do 
Divino Salvador. · 

Em comemoração desta data, para 
honrar a memória elo santo fundador 
de sua Congregação, os Revmos. Pa
cl.res Salvatorianos · fizor,;:m publicar 
esta edição portuguesa do livro ci· 
tádo, que contem Waços blograficos 
e a· história ela obra daquele Servo 
de Deus. 

O liVr0 ressalta a magnifica per
so.nalidade elo. fu11daclor da CoÍ1gre
gação dos Salvatorianos, mostrah- . 
do a suas alevantadas virtudes ele 
apost!.lô e · o programa por ele tra· . 
!,ado à atividade de seus filhos es· 
pirituair.. Tot;nar conhecido a Jesas, 
Salvador do Mundo, eis a idé:a cen
tral cios Sálvatoria1ios, que· em pou
co tempo se lauçài·am por várias 
partes do g]óbo. 

O ·desenvolvimento rápido da Con
gregação, as suas lutas e •trabalhos, 
o estadr atual de suas obras, tudo 
Isso vemos de maneira p·ositiva no 
livro ora editado· em português. 

Finalmente ainda traz essa obia,. 
em seu último capítulo, um histó
rico da Vida eles Salvatorianos elo 
Brasil; 

Atl'avés das · páginas desse' livro 
ileSCObre-se a Oi1ort1tn.ltlade ; de .CCl• 

· nhecermos mais largamente a obra 
clefses · pios operários de Cristo, en• 
tre ·as quais. ressalta a propagação 
da qevoção elo Sábado elo Sacerdote, 
que· nasceu na própria Congregação 
do Divino Salvador. . · . 

Ainda aos· <1ue se interessam fie 
maneira mais especial pela- Congre, 
gação dos · sal vatorianos, traz o · li· 

. vro instruções sobre a admissão .na· 
quele. instituto. bem como ·para. iJ 

Pia União dos · Cooperadores Salva· ,., 
torianos. . · · 

· Precisa de impressos? 
Oficinas gráfi~s do. 
LEGIONARIO S. A; 

Rua do Semfnario, 199 

Esperanças de alta patente 
Tcheca · 

Viajando pelo Cruzeiro ·-/lo Sul che~ 
g-ou, ilia 20, a esta, capita}, o general 

_Cenek Hutnil,, que vem em .. visita 
oficial. l"alando ao representante . da 
"Asa.press" .no. Iiot.el 1 .Terminu_s, onde 
se encontra hospedado. disse que .não 
haverâ coll\,pso interno ,na Alemanha, 
porque os aliados estão muito bem 
preparados e não cla1ão tempo 'tf: que 
acon,teça. e_ssa. revolta interna. Disse 
ainda, aquele gener8 l, que· acredita 
c1tie jâ 110 proximo ano a Tchecoslova~ 

. <tUia, S.Ua. patria, , esteja . liberta do ;. 
jugo ·nazista._ Esse. oflcíai. deverá dé-: 
morar.-~~- nesta caoital éi:rl'co · ou ui:{ 
dia:s, ., .~• 



DR. ARAUJO LOPES 
DOR DE OABEÇA PRISÃO DE VENTRE 

Neurastenia - Nervosismo - Melancolia - Depressão nervosa - An• 
• gustia - Palpitações - Genio irrascivel - CHOllO - Tuberculose -
. Doenças do pulmão, dos rins, do CORAÇÃO, dos Intestinos - Magre;,;a 

- Obesiclade·- Enxaquecas - Tontura - Peso na cabeça - Diabete -
REUMATISMO - Digestões diCiceis - Pregui~a - Mau halito - Pon
tadas - Arrepios - Palidês - ULCERAS 00 ESTO.MAGO E DO DUO· 
DENO . 

(SEM OPERAÇÃO) 
1\IOLESTIAS NEHVOSAS l!l MENTAIS 

Antes de qualquer operação, mesmo a simples extração total dos dentes, 
· visite a 

;L1NICA MEDICA NEURO.-PSIQUIATRICA 
. . 

RUA MARCONI. 131 - s.~ . SALAS 806/5/4 
Consultas das 11,30 às 19 - Sabados 8 às . 12 

Fones: 4-2208 e 4-9788 ...:.o- São Paulo · 

COMO VIVE O . HEROICO CLERO f RANCÊS 
· ·A revista_ da Legião dos Comba· 
tentes publicou recentemente um ai~ 

tigo. do Sr. M . . R: Christoflou·r sobre 
o· martírio do Clero francês, sob o 
regiruem na;,;ista, disfarçado por Pé. 
tain, 

Transcrevemos a seguir, -alguns 
trechos 'desse comovente artigo, que 
mostra o· que é o Sacerdote Católico, 
' «·os camponeses, - escreve o sr. 

Christoflour - ajudam os Párocos, 
J)ara que estes ·possam subslstir. ·Es· 
se auxilio, não ,pode ser abundante, 
nem frequente, porque. toda 1irod11· 
~ão ele alimentos;. até o último saco 
de batatas é controlada pelo g0ver
J10, devendo• cada· camponês entregar 

. tudo que produ;,;, ressalvando uma 
J.)equena . porção, para· sua alimenta
ção e de sua familia, 
· O produto que assim se· consegue, 
·é distribuido em rações pelo p_ais· -
J)arte, a maior é enviada a Alemn
-11ll.a, para sustento dos algozes do 
catolicismo - entretanto, 0 Pároco 
l'Ul'81 não ,é computado no raciona
mento, de tal s01;te, que se vê obri· 
gado a cultivar· uma pequena horta, 
nos intervalos ·de ·seus ·árduos deve
l'e, do ministé1·to sacerclota.J. 

Em seguida, .fala ele Sacerdotes 
·que tem sob seu cuidado três e até 
:sela freguesias, situadàs -a várias Ie
-guas de distancia: um:i. das outras. 
Para visita-las deve o Pároco perror, 
rer a pé ou à bicicleta, por caminhos 
d:ficeis, varias leguas. todas as se
manas. ':f: d!ficil · encontrú-se pes
soa~ que .possam servir coíno · sacris· 
tãos. ou simples empregados. O andar 

e o cultivo da terra, constituem em 
muito~ casos um dos deveres sacer
dotais, ele muitos Párocos. 

O tirticulista conclue com alguns 
exemplos: "Conheci um Pároco que 
durante não sei quanto tempo só :;e 
alimentava de pão e ar.eitonas; de 
outro, me consta comprava- pã'o ca- _, 
da 15 dias e à medida que endure
cia, comia menos, Um venerável an• 
cião de 77 anos celebm a Santa Mis• 
sa e ensina o catecismo em três 
Igrejas distintas, 'que distam três le
guas uma da outra, por caminhos 
montanhosos. Pois bem. l'ároco real· . 
mente excepcional, em sua resistência 
física e em sen zêlo pelos almas, te1ri 
que recorrer a bicicleta para percorc 
rei· todo esse trajeto durante os dias 
festivos ... Tenho ainda prese1;1te a 
comovedora morte de um ve1ho Sa- · 
cerdote no invemo passado, Contava 
7G anos, e seguia à frente de sua pa. 
róquia em - X - nos Alpes Bai
x0s. Certa manhã, depois de uma uoi· 
te gélida, os fiéis notando a sua au
sência, acudiram a sua humilde 1110, 
rada e o encontraram em sua cama, 
morto, completamente· gelado, · 

Apezar da sun. avançada ldáde, 
costumava percorrer, uns .20 quiló· 
metros todos os don~ingos, para visi
tar seis freguesias, que ficavam a 
seu cargo, pela escassez de Sacer· 
dot_es". · · 

Sabe,se. que .essa falêa de Sacer
dotes na F'rança, é devida em parte à 
prisão de 1.700 Sacerdotes Cra.11ceses, 
que se encontram nos campos de 
concentração da Alemanha. 

CONTRA O RACISMO NAZISTA 
' São do Exmo. e R\>;•mo. Sr. r. 'L. 

' St~pim:c, ·Arcebispo ·de Zagreb ·e. presi
dente da Conferencia. · dos . BLspos da 
Croacia, estall oportunas palavras con
tra. os erros que o nazismo d)ssemina, 
em sua Arquidiocese e. em todo o mun
clo: 

"Que são -as raças e os povos. da .. ter- ' 
ra diante de Deus? · Está é unià · per
gunta que nos dévemos fazer, visto a 
te.nia. da raça se ter tornado assunto 

. <le dil.cussão entre todos oa povoa. A 
· primeira cousa que nos cumpre asse
\·erar é que todos ,oo póvoo nadá são pe
rnnte Deus. E os povos nada são sem 
Ele. · Ele os· olha a todos como sujei
tos a suo. vontade. Justificaram-se as 
11alavras do Qroféta quando ·a. mão de 
Deus castigou certos povos. A segun
t!a cousa a ser weverada é que todas 
a;; raças e povos vêm de Deus. As ra-

ças realm-inte existem, e · aoham-se rio 
Gcn~sis a· maneira como · smgiram. 
Após haver· criado um homem à .:ma 
1magem e semelhança e ih~ . ter insu
flado ,a vida, deu-lhe Deus Úma com
l)anheil·a, . abençoou-os e. disse-lhes: 
"Crescei ·e. multiflicai-vos". 

"Ha. uma coisa comum a todos os 
membros da humanidade -. eles vêm 
à terra e a deixam; tudo· sem exceção, 
traz a marca de Deus, pois somos pó 
e -1<; pó voltaremos. Os·: membros des
ta. unica raça podem ter maior -ou me• 
nor- cultura, sei· brancos ou pretos, se-

- parados ou não por oceanos: padem vi
'\Íc-r no Polo Norte ou no Polo Sul, o 
essencial é que e;.sta é a, raça que vem 
de Deus e· que deve servi-Lo de aco1·do 

poder secular. mas a ninguem é .dado 
o direito de destruir a sa11tidade do ca:
samento que se celebrou de acordo coti1 
a. lei natural, de Deus. Seria, na. ver-
da de. ilusorlo, pcm;ar que a Igreja Ca• 
tolica a.Jguma. ve;,; pudesse .iprovar lllC• 
didas que violam direitOli huinanOli fun- · 
cl.amen tais : ·, 

No mesmo sermão; disso· ainda o Sr, 
Arcebispo: 

"Um dos maiores erros de posso tem• 
po é ter o valor da personalidade' hu
mana. perdido seu significado. A hu • 
manldade acostumou-se à d!mluuição 
do valor da moeda. E isso nada tl11l1a 
de especial,. A lrnmÚnldade tambcm 
se a costumou à dimlntilção do. valor de_ 
muitas outras cousas, mas nenhu1ri sei· 
humano. normal pode concol!dar, sem 
lutar;- com a diminuição da dignlc:!ade 
do homem e seu valor. Todo homem, 
pertença: ele a qualquer 1·aça ou nação, 
traz a marca de Deus, quer tenha. es
tudado numa· universidade européia ou 
caçadt· nas floresta.-, africanas- Ele 1\ 
senhor de direitos absolutos que . n-e
nhum poder humano pode tirar ou-·,.res.' 
tringir. Tqdos eles têm direito à exis• 
tcncia . ma.teria! e espiritual, ao casa• 
mento, à educação religiosa, aó u,so dos 
bem materiais As leis que protegem 
toda uma. comunidade não podem· es
tar em contradição com isto. Qualquer 
violação dos direitos humanos só pode 
acarretar más consequencias ". 

CABEI.OS BRANCOS •• , 1 
Envelhecem 

Faz de:sc1pc1re:cer e: 
EVITA.OS SEM TINGIR 

L E G 1- O N A R J O· 

Solene Novena Eucaristica : · ~e Cristo~Rei 
Na Catedral_ Pro.vi~oria, · séde d&· Adoração · Perpetua;. 

. de· 23 a · 31 do corrente . 
Celebrando a. Santa/Igreja, no, últi· 

mo· domingo de outubro; dia -31;. a,: 
J.<'esta. ·de Cristo Rei; coino 1»'epa1·a
ção · dos fiéis para. tão. ·sr.atisi\ima i!O: 
le11idade litúrgica, deseja o· ExJUO; 
Monsenhor Vigá,rlo. Gapitulau .·que.:_... 
a exemplo· do que já se. vem fazrndo 
na Arquidiocese -, este ano tambem, 
se comemore a mencionada fest!vi• 
da.de com umà· novena de.santas -Mis· 
sas, · -preces especiais e outros· atos 
ele piedade; Reoomenda, outrossim,· 
,s. Excla; Revma.·que -nas ·Paróquias, 
.corno· na Càtedral Provl11ória, (lur~n
te a ·uovena. de Cristo Rei, · çs 
Revmos, Pároco~; Vigários . e de-
mais pregadores exortem . os fiéis. a 
impetral'em . de Deus . Nosso Senhor· .a 
·paz tão desejada para o m1mdo_ e li· 
berdade· de .ação e assistência. llas 
lúzes divinas para o V!gá.l'lo de Je· 
stis CrJsto, o· SS; Padre Pio XIJ. 

I 

PROGRAMA 

NA . .CATEDRAL PitOVlSóRIA 

Sábado 

ll3 d°e outubro - 5.0 aniversãrio 'da 
trasladação . do . sanUssimo Sacra
lnentc da Igreja da ;Boa Morte IJ~ra 
·a Matriz de ·santa. Ifigênia, pelo sau• 
doso Sr, Dom José Gaspar .de Afon11e

_ca. e SHva, então· Bispo ·Auxll_lar, e 
solene instalaçãó óelo· Sr. Dom Dua.r• 
te Leçipoldo · e Silva, de· ptecloa0, me-
'mórla. . , · 

,\s 22 !toras _, Sohme- ·Hora. de 
adoração .. · dos Co11g1•ega.~os Marianos 
cm s,ufrâglo. dó _pranteado ~r. Arce
bispo, Pregará o Revmo •. Côl".ei;o Dr. 
l\Ianuel Correia -~e Ma(ledo~ 

l:lomtncio 

24 (le 01ltubro -. DIAS OAS MJS, 
SõES. - São especia.!mente con_vi• 
.dacias as Zeladôré\S .e Aa-so~ta.·cios J]a 
·obra Po11tlf1cla. ela :rropag~ão da J!'é 
e Obras Mfssióniírlas, · 

Ã& S- ltou.s :_ r,,nssa. Festlv11- ile Co
munhão Geral, ·,celebrada pelo Ravino. 
Pe. :Pascoal ·aenirclo, Vliã.rlo de San-, 
ta tfigênia. · · 

i\s is horas ...:. Solene Hora de ado, 
raç;ã9, .. desth1ada ít t)(ldjl' a extensãQ 
do Reinado ele Jesus Crlsta nos pai• 
ses de, l\Iissão. prega.dá. -pelo Revmo. 
Pe. Aatérlo Pa~coàl, O,M.f'., Vigál'iO 
ele Vila I,eoppldina .. 

l\s 10,45 .noras - Têr(;o, Conte1·êu, 
eia e 'Bênção Sole11e. 

S~9unda,felr;1 

25, de 011t1.1bro - Ol'tlSTO RJ:Jl E 
.AS CRIANÇAS. - Co11.vtdallN(!), ClS 
Pais de, familia. os· l!Jducadores (ja._ 
infançia, · as _Mães Cristãs, as Sepbd· 
ras Ca.t!'.llioas e llS criançà11 em geral. 

Às 8 horas :.... Missa testiv:a de Co, 
mu1;1hão · Geiral,i'cêlebra.da pelo. Revi:no •. , 
Pe. João Pheeney de Call\ii.rgQ e Sll• 
va, Diretor Mquldlóceeauo do '.E.)lliji· 
no R<.lligldso. ·' 

ls 17 horaa - Solene aora de.ado• 
raçã.o, · pregada ·pel<i Itevuto, i'ref fü1-
ni.ualdo. CQ5ta. ·o .. Caril'!, . . .. 

Ãi; 19,45 - T~ri:o, Conte1·ênclá é 
,Bênção Solene. . . . . 

Terça-feira 

26 ele outub1·0 .:,_ cm.ISTO RJ!;I }'.l. 
O SACNRDóCIO . ..,_ J)êdlçad<1.ao San-. 
to Padre, ao .R,evmo. · Cler6 $,011far :EI 
Regular e à Obra dM ,Vocaç<iei. ,Sa• 
cerdotais. . . · · . . 

Ãs' 8 horas - Missa fe$tiva d~ co, 
:n1Ün\lão Geral, celebrada ·pelo nevmo. 
Côneio João Pavl!s!o, Piretor dil-
Obi·a .elas Vocaç;ões. .· . , 

,;\s 17 horas - Solene Hora .ele ado, 
ração, pré~adá pelo Rev1uo; i>e: Dr. 
João Hezencle Costa. Dh·ptor- do Li, 
ce1,. Sagrado Coração de Jesu"s; 

4s 19,45 - Têrço, Cón!crêucia e 
Bênção Soleué. 

QÚarta,feira 

27. de ,outubt·o _.;... ;CRlSTO 11EI, SE, 
NHOR D,\ SAUDE ·m D.t\ DO~NCA, 
.DA POJ3Rll1Zt· E PA l;llQUEZA, .:... 
São especiarméute convida<lôs .os Vi, 
centinos;, Dàmá:;i _ dê Cat'i<;lade; friu~n- · 
dades das Dores, dós Remédios e (la 
Boa Morte. , · 
~s S horas- - Mls~a festiva ceie, 

brada pelo :Revmo.' Mon:;;. Dr. Jo~o B, 
Marti11s Làdeir;i., Arcedh,go do Colen, 
do. Cabido l\1etropoUtano.. · . 
~~ 17 horas - Solene liora. de ado, 

ração, pregada -pelo llevJnQ'. · · Mo{is. 
Dr. Mamiel· Pedro da Cuntia Cintra, 
Reitor ·do Sen\inárlo Central. · . 

ração, · dos · Vicentinos, Operá.rios Ca· 
tólicos, Circulistas e Joc!stas, prega
da pelo Révmo, Pe. Jerônimo . Ver
min, Diretor Arquidiocesano dos Cír
culos Operários.· 

Quinta-te ir .. 

2$ ele outubi·o ;,_ CRISTO REI NA 
DIVINA EUCARISTIA~:·-· Dia dedi· 
cado às Associações· Eucarlstieas, Jr· 
iµandades do SSmo. Sa.cramento, Ado
ra!;ão. Noturna Brasileira,· etc. 

Às lS hora1, - ·.Missa.festiva de Co
n1unhii,o Geral, celebrada pelo Revmo~ 
Cônego .Aguinaldo José GonçalvP.s, 
.Cura, da Sé Catedral, · 

Às l7 ·horas:... Solene Hora de ado~ 
ração, _pregada· pelo Revmo. Cônego 
Dr. Carlos Marcondes Nltsch. ' 

Ã1i 19,45 ...:. Têrço, Conterêncla e 
Bênção Solene. ' 

Sexta;feira 

29 de outubro _;_ JESUS éms•ro 
REI DOS CORAÇOEs;'oA PAZ FUJA 
MISERICóIWlA, · - Dia• especial
mente · dedicado ao· Apostolado' rJà, 
Oração· e, Ordens Terceiras da Peui
têncla · e à conversão dos pecadores. 

ÀS 8 horas - Missa té§tlva de co~ 
. munhão Geral, celebrada pelo Révmo. 
·l\lons; Dr. Nicolau Cosenthío; · Ec()- · 
nomo. Cápltular cio A.rcebispacloi · · 

Às 17 horas - Solene -Hora de ado· 
ração; pregada pelo · Revmoi C011e1>0: 

, Benedito Marcos· de Freitas. . 
Çs 19,45 . - Têrço, · Con!erên~ià e 

Bênçã,o Solene. 

Sábado 

30 de outubro - CRISTO REI l!J 
SUA l\l.\E) SA.NTrSSlMA, RAINHA 
PAS. VtnGENS, - D!a dedicado i.,s, 
pecialmente · à ·J1.1ventude ll'eminlna 
Católica, às .Pias Uniões das · J!'ilh,is 

.. de Marlá, Ordens Tei-ceiras do Car
mo, Confrarias ; dô R<>s;írlo . e Pia 
'União de .Nosso Senhor do SS. Sa· 
cramento. · . . 

Ãs 8° noras -.. l\flssa :re11úva ele 
I 
Co, 

munbão Geràl, celebra.cla-.1íelo J:levmfi .. 
Cô11.ego Dr. · AotõÜio (!e · Castro 
l\Iayer, ' · 

Às .17 horas = Solene Iiora ele ado· 
ração, prega<la pelo Revm(), Pe. Dr. 
Eduardo Robel'to, Oh•e(or· do. D'e<ler1t-
~ão Maria_na Feminina. . • 

.\s ·l!M5 - Têrj/o, Conferênéia e 
.Blnção Sol.e11e. · A1;1 eonferênpfp.s · das · · 
1M5 durante Oto<1a- a novetii, estilo 
a cargo do Revm,;,. Qônego Dr. Ma• 
nuel Correia de Maçe(lo. 

4 Oomlngo 

31 de outubro· - Fl\lSTA DE CJ:US· 
'l'O RliJl. . 

As 8 boras = Missa de Çom1,rnÍ1~0 
·Geral, Mlebrada pelo Exmo. e Revmo; 
J;)om Domingos ele S!ios, Abade de, 
São Bento. 

, Às 10 horas - lllissa Sofo11e dó Ço-
Jen<lo Cabido l\fetropolitaIJo: , · 

ÀS 16 horas -- Procissão triunfal 

Jtu;i 2'1 de l\Jaio, ü0·90-S: Paulo 
~ \ , • tAN-'M _ _. 

'de C.ri.sto· Rei na Eucaristia, presi
clida pelo Exmo. e n:evmo. !\Io11s. Jo~é 
Maria Monteiro, Vigário Capitu!;i,r 
do Arcebispado, 

ll .- NAS PiRóQU(AS 00 ,Ul.CE· 
DJSPADO 

Os fiéis de todas às Pat'.()(Juias 1là. 
A rq11irliocese suo· co11vil1ados a par,· 
tieipar das solenidades desta gr1111,1e 
novena na Catedral Provisória e em 
suas· respectivas Mat1·j;,;es, · e . 23 a 31 . 
de outubro. · · 

No çli11, 31 - Festa ele Nosso Senhor 
, Jesus. Cl"isto .Ré! -·de.conformidade 

com 'o mandato'do SS. Padre Pio XI, 
de 11 , de de2am1bro de .1925, o!! 
Revmos, Párocos, ,Vigários, Reitores 
ele_ Igrejas e Capelães, diànte. do San
tíssimo $acramento· sóleriemente ex
posto, avó.~ as Lada!ohas elo SagradÓ 

. Coração rle -·Jesus;_ de"Verão recitar 
êom · os fiéis: a fó.J'mula· da Consagra; 
ção do (lêuero · Humanó . ao Sacra
tíssimo· Coração clp· l1>R11s (cfr. Ordo 
Divilti _O!icii, pag, XXIV), 

, D~ oÍ·dem .do ll)::nno, M~ns. Vigário 
· C.aPttular. - C(Íria. Metropolitana· de 
_São ·_ P;rnlo; 1.0 .- de outubro de f943. 

(a.)· Cônego Paulo ·Rolim Lotireiro1 
Cl\a11celer do Arcebispado. , 

·- ' 
Temos encargo' de. avisar as As-

sociações lleHgiósas, · VeMi·áveia 
TcrceiJ'M Or<Jer,s e Irmailctadea que 
:não . se inandar.ào convites . parti
culares e deveni .consJdarar esta pu
.blicação c91110 conv-ite. 

·2 ;8· O:,-Ê 1 '0tfT u B R o 
. _' . . . - ~ ',. . ". ."'.:,. ' . - . ~·-· .-::. 

Santos · Apostolo~Simâo ià ;:ludlJS:.::r àdeu 
O Santo . A pMtolo Simão erl!- , 6- .··· quem . pe~:~~;;\~~ 

1

11, N~~~~ Senhor 
rinudo da Galileia e pertcnce1Jte a . porque. só sé manifestava .aos apOô• 
iribu de Nephatali óu Zabulon. Não . tolo,; e nã6 ao mundo. ,Jesus Cristo 
dev(l ser ·confundido com o 01.Jtro a. pispondeu-lh~ que·!>· mUndo não era 
posto lo, Sínião pàrentc de .Nosso rlig110 : rlas J'CVéht~Õ(lS' di yinàs, por 
Senhor ,Jesus Ci-isto. ·' · ser inimigo de tudo o qne é de l)('us. 

71!\lito incertas são as notici.ás que J uda;., evangelisou a· Si ria, a i\r ('. 
· nó_s ct;eg·aram de Siio Síniáo. Pouc,o sopotilmia e a Arnienia. No ano do 
se .conhece. dos seus traba\h9s upos- 63 ·esteve cm Jcrusalcm, tomando 
tolicas. Segundo anticíu-isshnos . )lj~0 parte no concilio· apostolic:o · qn<'r c>lc:· 
toriadores· dos apostolos, Shi1ão e, get1 ,Simão, bispo e sucessor de São 

. v;rngclisou a ilha· <lê Chypre; o Egi- .Tiago Maior. 
'to, a ~burita11ia· .e· outros·, reino's a." Sofreu b ,mart.irio, scgui1<10 algnns 
fricanos. Diz o testcmunh(l de Ni- · autoi-cs na Per ·ia scl!undo outros 

· -:ephoro que O: Santo ç)Jegou até· às ~m 'gdcssa. ~ ' -
· Ilhas Britihicas. · 

Depois duma vida M gloriosas 11 
fc(l1iti<las ativiclage$-.ll postolicas, São· 

. Simão. foi m.a,·tii'isado · M 'Persia, se, 
gull'do · os relatos de S, J ci·ouimo e 
do \' encravei Bê.da.. · 

SÃO JVD4$ 

J!1gcreveu a ultima das. epistolas 
catolicM · quc co11stài11 rio canon dos 
li_vrns sné:ros reconhecidos pela {gl'c
jn. ll,sta epi,,tola, di l'ig-icla aos ,judeus 
convérti<lo~, é,.um apelo aos. éristãos, 
pa1•a' que conservem a doutrina cn. 
·sinada pelos grandes méstres <la 
Igreja, Provavelmente foi escrita' 
antes .do ano 70. · 

. Seg·unrlo crenta- milenar• da Igí·c
ja, os· corpos destes dois A posto los 

. descansari1 na Basílica de ·são Pe• 
rlro, em Roma .. 

São Paulo. 24 de Outubro de 1943 
. 

FEDERA{ÃO MARIANA FEMININA 
NO.TIClARIO 

6EMANA CE CRISTO-REI 

De 24 à 31 a Arquidiocese de S~o 
P,i.ulo celebrará na Igreja de Santa 
Ifigênia a Semana de Cristo-Réi. O 
dia das Filhas de Maria será à. 30, 
constando o . programa .do seguinte: 
missa às 8 horas, de ·uniforme· com
pleto. Hora de guarda durante o <lia 
todo, tendo ·sido as ]'ilhas de. Maria 

. dispensadas d.e. a fazerem 119 4.0 sá-
·bado, p.p._ Às 1 T horas realizar-se-á 
uma Hora-Saüta solene. Nesse mes
mo dià sendo aniversário .da srta'. 
~imesti~a Giordano., : presidente· ,la · 
F. ·M. F., esta Assoc!ação fará ,reali• 
zar, tambern na Igreja de Sta. lfi:. 
gênia às 8 horas uma Missa por ,sua 
intenção. 

PADRE CURSINO OE MOURA 

'A Federação · Mariana Masculina 
convida as li'ilhas de !liaria da li.r
quidlocese para uma Missa ·que· fará 
realizar nci próx-imo dia 2 _ de novem
b1•0 às 9 horas n·o Colégio s. Luiz 
por intenção de s. Revma, Pe. Irineu 
Cursino de . .Moura_. 

ROMARIA Ã NOSSA SENHORA 
DA PAZ . 

Como anualmente fa.zeu1os::·e1il 21 
· de 1Íovembro, pJ .. as J<'illias de .!lla,: 
ria da Arquidiocese farão uma roma
ria a um santuário .de Nossa Senho
ra, sendo, escoihiclq o de Nossa Se
nhora da Paz.' Iremos aós pés de Ma
ria ·Santíssima· neste· ano iln.J>IO°l'Rr-

. uma paz duradoura para a Igreja e 
toda a humanidade. 

60LSA D. JOSlt GASPAR DE 
1 AFONSECA E SILVA · 

contribníções. Mas não· ba~ta:i'!i; era' 
· .preciso que· oraçõ.es,·~ elevassem .àa 

trono .de Deus para -que bençã:os·,co, 
p!osas _ caíssem sobre este movimen· 
to. E foi o que aconteceu ; temos, 1·.e· 
cebido gratas notlcali que e1_n todas as 
Pias Uniões se. têm ·organfaárlo. ho· 
ras·santas, missall e comunhõ.es ge• 
rais, etc. para a campanha das roca
ções no Brasil, campanha tão no1>re 
quaiJ.Jo importante!, . um dos princí
pais pedidos- a •Nosso Sênhor no Cou; 
gre.sso. Eucarist.:co-. · 

.F-0i a .seguinte a contribuição de 
·-outubro: p_· U. Sta. ·Tere;,;inha ele Ili• 
gienúpoljs, cr.$ 2.100,00; Cui·ato da 
Sé, cr.$ 1.000,00; Colégio Sagrada 
Familia, cr.$ 151,00; Nossa'- Senho.ra 
ela Saude; cr.$ 160,00; lpirà1iga, cr.$ 
100,00; . Nossa Senhora · Sião, cr)S 
200,00; Nossa Senbora ,do Carmo-Li
berdade, cr.$ 110;00; Casa da Divina 
Pro\'.idência; cr.$ 1-00,00:; ·vnà Maria, 
cr.$ 85,00; Santa Maria, cr.i 5,00. · 

Total geral publicado. cr.$ ...... ••: 
17.538,60. . 

NÃO . PARAM DE DESTRUIR -
. · O ·" Illustrated Lohdo_n News".· ob• 
' . serva como as igrejas . católicas,os 

hospitais e . as escolas estão sendo 
im1>ied·osamente ilestruidos· .a.fim, tle 

. (JUC seja coucretj;i;ado D programa 
germanico de fortificações no· C)'CÍden- · 
te da Europa, A aludida iiublif::aÇ?O 
estampa. ·várias fotografias qlie .mos· 
tra:in numeroJas demolições levadas 
a: efeito .em' Haia, Nesta:·1oca1ida.de, 

: entre _ cinco témplos já · destl·uidos, 
está uma. igreja_ ·católica declícada'. 
aos· mártires 'de Got·inell~m. a· qúai 

'ficou completamente arrasada; _· 
Em Sportlaan, na Holandá;' o :,µator. 

hospítal dá. localidade, pertencente 
As Fillias ele- lllaria ela Arquidio· à Ci·uz Vermelha, foi lambem cóm, 

cese de São Paul<t bem têói compre- pletamehte demoÍido. -
endido o valor da oração· junto à açãÓ terminando o seu interessante do-. 
em qualquer campanha de· apostola· ctltnentário , o . "Illustrated. ·London. 
_do. Com efeito, já ha alguns meses New_s" mostra como as brutalidades 
te1.11os . feito pedidos para qtie se or- .. .' que os· alemães têm c-ometitlo ·com o; 

·ganizasse esta '_'bolsa_- ele ·estudo~" católicos, ·a pretesto de. execução de 
pa,·a dar mais sacerdote- ao Brasil; a obras· de: defesa;' têm Jev'ànta:d<i uma 
campanha foi bem aceita e de todás verdadeira onda de·. indli~na<;ã.o .e 

· as Pias· Uniõe_s . for~m cliega11do._ as. ódio .contra o opressor nazista. 

A RU~IA SUPRIME A COEDUCA CÃO 
',. 

Um · ano' e sete meses depois que Mas. referindo-nos a Russia, quan-
o ·governo do Mexico al;>oliu · a edil• do foi que o seu goverÍ'io pensou em 
cação conjunta dos sexok, em todo o realizar qualquer cousa bàseada em 
seu tel'l'itorio, as autoridades da Rus- fundamentos cientificas e morais, 
~ia · tomaram· útna atitude . sein_elhan- qúando nunca se ouve falar em moral 
te, supdmíndo esse: sistema ·educacio~ naquele país? · · 
nal em todas as suas ésco!as :secun.;. Justificasse essa· medida pelas pa• 
dadas e em algumas elementares; . ·,1avràs de um diretor escolar da Rus-. 

O diorió "Excelsior", da cidade elo ' sia: 
Mexico, · comentando o ·fato., afirma 
que ."iguais bases et11 que ~e. fundou "Certo numero de ,e;Kemplos. po?er-.-
0 Mexico par:i extinguir à co-educa- se-ia tomar para demonstràr q1.ie ha 
çâo, foram_ empi·e_ gadas pelos pe_ da- uma separação inevitavel en~re·.o trá

baiho · dos homens E: das ·mulheres;,.o · 
fi/:c_Jgos sovieticos que sustentaram as horrteni · deve s_er um soldado. O mt• 
teses cientificas e humanas· de que · a escola. mixta, não cumpria à sua nino deve ser preparado .p;.rà p :ser-
mis_ são". -: _ · , .. : '. · . ' .·._ , ,_ -. · , : > v~çp do·· Exercito Y ennelhq1 · entjuantci 

· ainda . se acha .na escola: E .com a::t 
"Os sovieticos. declaram '....;, conti- meninas?. Elas são ess~ncialmente·· as 

nua "Excelsior" .., que embora. 'Ée futuras mães, A mulher .tem un1a fÍin-· 
separcrh homens e mulhêres na eclu~ çãQ excep·ê~onalmente · 'ilnportante. 
. cação. isto não· significa um desvio Deve · saber ,:Como · cuida·r do~ filhos e 
nos principios da igualdáde de ambos lan~a~los na vida. A' escola ·.deve ,pro-
os sexos. · · · 

.No lvTexfoo,_ a ahoJir,ão da educa_ ~ao · poteionar -a .. elas, pois, uma educação · 
• • diferente da,dosni.pazes" ·.,. E pôr. ilÍ 

mixta, tem sido pleiteada de ha mtíi- vai ele. · · 
to tempo. O mesmo diai·10 "Excelslor", 
em 30 de setembro de 1941, em sua Talvez o educador \;oviético esti• 
campanha p;;n:,i abolir a educação em vessc· · ·pensando no$ s;i.crificios. que 
comum nQ Mexico, escrevia: de.vem ser·feitos motivados pela guer-

~"De conformidade. cqm· as preven• · rn -total.''Com toda éerteza·,o ·mesmo; 
çoçs regulamentares co1·rcsponqentes, âconteêeu no Mexico. 
à população infantil . que periodica~ · · Não· t'esta duvida que· o· sistemâ · de 
mentEl em·ra as çscolas tem a m:ésma educação em separad,o é· digno dos 

·-· idade e todos sabem que as menina~ melhores aplausos, baseado, é 'claro, 
têm. um desenvol~imento mais ràpi- em motivos cristãos, .morais· e ciên-
do que os meninos e que em conjun- tificos.. · 
to, as preocupações sentímentais os Em p.osso meio, medida·. semel!Ían ... 
assaltam inais precocemente". te foi· adotada. 

Voltando a 1943 acrescentil que os A principio, certos pedagog_os de 
pedagogos russos . i ustificaraín a SUil · · 
medida afirmando que os pap· eis de- roça· veementemente·· se opuseram. 

h Afirmaram que a edúcação conjunta- · 
sempen ados pelos horn,ens e pelas era · em primeiro. lugar. umà defesa 
mulheres- nn . vida cconomica do país àos ·dh-eitos comuns . dos hoinéris e 
são essencialmente· diferentes em das mulheres .. Por. oub·o làdo diziam 
muitos aspectos; daí a abolição çla que a co-educação. estiln_ul;nia a côn-

. educação mücta. O jornal diz ainda d · correncia e por conseguinte elevaria 
. que esde 1941 d. IVIexico pronuncia- 0 nivel cultural de ambas as ,partes. 
va-se pela separação dos sexos, afim 

·de' evitar esse sistema. que torna 0 ~ Atualmente esses inàcacos acham que: 
homens frageis e sentimentais e as não .. ha melhor· metodo cjue a educa .. 
mulheres.· mais varonis . e. aindà mais ção em separado, baseada . em . princi.; 

pios "científicos''; . '-'morais", etc. 
porque sempre se pensou que as vfr• 

'tudes viris-,devem, ser cultivadas nos É·· de ~e lamentar: qúe em. nosso 
homens. e as.· virtudes femininas· nas meio, fodas as "iitfluéncias devam vir 
mulhores é não indistintamente· em do elf.terior. Qualquer medida· ad.otaw 

· uns e outras. 

· com asfnormas e lei nMu1·al divina, que 
se arha gravada nos corações cioo ho
mens e foi revelada pelo /Filho de Deus, 

.Jcsu~ Cri,sto, v Senhor de todas as na
ções A terceira co~a; que afirmamos 
é que .. toçlos os povos e tcidas as ra

.ças, que se formaram na terrà, têm dl
·1-eito à vida e a um tratamento digno 
do homem. Todos eles sem dlst-inç_ão, 
sejam membros da raça dos ciganos ou 
de qualquer · outra, sejam negros ou 
europeus clvili;i;ados, ~j;,un · judeus ou 
:imanos, todos têm igual. direito a pro-
11uncia.r as pa.lavras: ' "Pai N051Ío que 
estais no Céu'.'. Se Dew concecieu es
:se direito a todos o.s se1·es huma11os, a 
que ·poder humano é dado nega-lo? ll: 
po1· isso que a. Igreja Catolica. sempre 
condenou e sempre condena.rã toda in
justiça e toda viol,µcia cometidas em 

:nome de teorias sociais, raciais ou 
l1açionais. A ninguem é permitido ex• 
terminar ·as· clMSes educadas da. terra 
;por ser isso conveniente às cJa.sses tra
balhadoras. Nem isso pode &er feito 
--às raças juda!cà ou cigana, simples
mente par serem comideradas · raças in• 
:feriares. Se . se aplicarem indistinta• 
mente as teo1•iru,' axiomaticas da raça, 
haverá segurança para: · algum povo da 
terra? . Ninguem, tem o direito de ma
tar a seu belprazer oµ. de ofimder de 
qualquer maneira os memb1·os de· outras 
1·aç~ P. nacionalidad~s. M:esm:> .o mais 
primitivo dos home;s, seja. qual for seu 
nome, e não importa. -a 1·aça a queA1 
pertimça, traz a marca do Deus - uma 

ÀS. 19,3&· ... Têrçó, Conferência e · 
Bêtição Solene. 

Às· 21 hora$ -- Sol_ene · Hora de' à do, 

CONTINUAM COM AHNEGACÃO AS 
M IS S õ E S NO E X T R [ M O 0-R I EN' T-E 

· · Judas, chaUJaclo tàmbern Ta(leU, é. 
irmão ele- Sãci 'J.'iago l\le11oi·. e .de Si~ 
,I)lão, .. Apostolo;;' t_odoa 'os 'três .. Ern · 
filhó ·de Clcofas: ou· Alfeú e· Maria, 
uma_ das santas mulheres que_ assís< 
tirain a morte do Divino Redentor. 

Durante -a ultima ceia, foi _Judas 

BUENOS· AIRES· CONSAGRADA 

da em primeira . mão por- . algum de 
nós, mormente. se for bás_eada ·, .em, 
princípios catolicos, é primeiro fótte .. : 
mente· combatida .. Porem se o meimo 
for, adot,1do fora dó nosso país tudo. 
t:ntão lhe correrá muito bem. 

alma imorta_l". 
* * * 

"Na semana passada tive oca.siáo de 
"er -muitas Iagri= e de ouvir · sus• 
piro~ de llomens e Jan,enta.çóes de in· 
defesas· .mulheres que v!a.m ameaçada 
de destruição a ·· vida de ,;;-1as · fami!i-;s, 
apenas porque o altar em que rezam 
~e não conforma' coltl as' teorias do ·Na
zismo. Os represe·ntantes da Ig1·eja não 
lJOt\iam per:nanece.r silenciosos sem 
trair a . sua. missão. Tinham· que citar 
as palavras . de Cristo, n_o canlt•~'1XlX 
de São Mateus, verslculc 6: "Que -o 
homem não separe· acf1llo que Deus 
uniu". Hoje, n6/, tambem dlzemo11 is~ 
to em pi.cuco. Oli crime:,; que podem 

iel: ,>:»:-0vadQs, · geyem ~.r ;p~ ~ 

. Informa<;Õe, parciais chegadas à 
Casa Principal· das ~[issõcs gstra1i
gcit-as e111 Pari~- inrlieani q1i'e seus 
ríiis,•onarios cxecutat11 valentemen
te a sua tarefa no l~xtremo ·Qrien•. 
te, apezar de inconta\'eis dificulda
des. 

O Sanatol'io rfo Betania, cm Hong
Kong e a Editorial Nazàrath foram 
fechados desde o inicio das ativida., 
dcs b~licas. O;; escritorios ge1;ais. 
dns l\Iissõcs Estrangeiras em Hong.: 
Kong foram oeuparlos pelo exer("Í
t? japonês cm Setembro de 1942. 
As condições imperantes, a falta 1le 
mejos de subsistenc'ia e os danos ma
teriais sofridos tornaram I tragiea· a 
·'ituação das mis:õt!J!S. O Hospital rle 
oão Paulo e seus anexos - maler-
11idad:-, orfanato e escolas - fora11,1 
parcialmente destruidos. O Padre 
Vireonlodet e mais seis missionarios 
pc!·mancceram em Hong-Kong; os -
demais meml>ros da sociedade par• 
iir11-m pau.1 a Intlochina. 

1,1a Mand1,huria sé sabe - por 
noticias ,.~nviadas no outono de 1942 
- que º Pad.e Rogcr morreu etll 
~ -PQ--~ ~ !l~ §çtemblQ.· di 

um ataque. de ap~plexi1t,~, ~-· qu~ o, 
· Exmo. e Re.vmo, llfons. · Ahgusfo 

Gaspais, yigario·Apostolieo. de Ki~ 
1·in, viq-se obrigado a enviar: seis de 
séus sacerdotes a um: vicari'a lo. vi
:zinho, privado ·de pessoal poi· mo
tivos desconhecidos. 

Noticias' ~indas ela Co1•ea, ãnun. 
e iam que. o Séminarib IiíeI1oi· · de . 
Paiku foi lai'cizadci, sendo. proibido · 
o ensino ·.da doúhfoa çristã; O$ es• 
tuda11tes do Seminário Maior foram 
trasládados para. Gensam, O' FJ::i;nio; 
e R~vmo. }fo11s. Adtian_ 'Lari·ibea-q'. 
Vigario Apo5tolico de, Seout. tem .s~·, 
.rios' temores com relação ao15' fiei$ 
de Rongsan, .oncle ~e acha_ estabeJc. 
jlida a ea$a de .Retil'Os-: dos ºrnissioua
rios r os demais· sacerdotes ela Corea .· 
continuam én1 ·seus postos, à frente' 

. 'C1e Seus 'trabalhO!S1 .ipczar de todllS 
as' difieul_d11des. ' · 

O . Vigario · Apostolic~ de Chu11g • 
I{ing, o·· E:x:ino, é , Re~mo. · Mon9, 

Louis Gantzer, retornati, à seus trà~ · 
balhos dep'ol:!! de q11att9 1uesc_s (11; 

· tratamento . medico em .· Yuriu!l.ufu. 
)l12mnl@tY1ento i.wabelo.aiclo. .1. _ . . . 

. Encadernaçã~ ·de luxo·? 
Oficinas. i •• gráficas. · do
LEGIONARIO S. A. 

AO CORACÃff DE MARIA 
Rua do Seminirio, 199 

A POPULAÇÃO·· CATÕllCA· DOS 
. ESTADOS.. UNIDOS : 

.Segundm o "Ànuá,.rio. CatõliCO Nor, 
tE:·1"mericano" · para' 1943; sohe 'ai ... 
22.945,247 o m'ímero de .catól!cô'S nos 
Estados Unidos,· jncluindo o àlaskà e 
as !lhas de Ha'.val; houv·e· um aum·en• 
to de 389.005 sobre o ano anterlôr. 
De acordo com o Recenseamento de 
19'4(), a. poputação total . é d!l , , ....• 
131.409.881; . os cat.ôJicos represen
tart1, pois cerca de 17 .5. por cento; !la 
36.970 padrés, dos <iuais cerca: de 
1,300 são hoje capelães· junto às for• 
-ças, Espera-se que quanclô à convoca- -
ção estiver . termina.dá,. hája clo;,;e mi
lbões de· homens mobilh:adoii, , que 
terã.<>.10,000 capelãe:i, um quarto do:, 
quala serão padres católicos: - (Do' 
Tue Tablet", c;fe 3 de julbo}. 

O grande diario "La Naclón"· noti
ciou as •nen1oraveia 5clenidades orga
nizadas · para a Consagração da Ar
quidiocese de Buenos · Aires ao Co
ração de · l',~aria, levada a cabo no 
dia 15 de Agosto. Todas as -igrejas da 
populosa capital argentina celebram 
tridilos preparatorios; em qÚ_e diver
sos oradores se incumbiram de expli
car ao povo. a significação do ato da 

-Consagração· e· a orÍgem do culto ao 
Coração de Maria, própagada prbici
palmente por S. Le<Jr,ardo de Por.to 
Maurieio,. s: João Eudes e pelo B. 
Antonio .·M. Claret,. Fundador dos fou
·dres Claretianos. Na vespera da gran
de data cordimariana celebrou-se a 
procissão noturna. de -·antorch~s saindo 

. da praça Constituição. totalmente to
mada pela multidão que desejava 
pr~star aquela· homcnage.,m ao Cora'
ção. , de Maria. Saindo da . Igreja dos 
Padres · Claretianos, passando J:!Or en~ 
tré óndaà de .povo que se · aj<klhava 
à passÍtgem da carinhosa Mãe orlada 
de flores e clareada por ,luzes fulgen
tes, chegou ·até às portas da Catedral. 
Na nave central da màgn_~ca . Cate-

OlJRO-' CAUTELAS -DO. MONTE DE SOCORRO 
- JOIAS USA nÃs E BRILJ-IANTES -

. Compro pagando- -os -melhore» preços, 

f~~~:.!;º~:td!.it°ió _. P ·1,; .1: · M O N A C -~ 
.· 

dral Metropolitana · encontrava-se o 
Exmo. Cardeal Copello, paramér,tado 
pontificalmente para receber a ima-
. gem que entrava dispartindo bençãos 
e sorrisos. No dia 15 de Agosto trans
bordou em delirio a 'éei·inionia da 
'Consagração. O Exmo. Cardeal argen
tin·o celebrou a. Missa Pontifical e a 
seguir consagrou· a Arquidiocere ao 
compassivo Coração cie· Maria. A' noi
,te, em t,Jas as igrejas, capelas ·e co- · 
legio~, repeti-u-se a ~~:pressiva ceri
monia. E Buenos Aires. na azafama 
de seu progresso e no bo:rborinho da 
suas 'labutagõés, ficou sendo rica, e 
brilhante partela das glorias cordima
rianns. 

TANÀGRAN 
Otimo tôrtlfic111,~e 
teminjno eicclusl• 
vamente feminino. 
Mêree de ~eu& hor ... , 
mon:os especial9 . · 
TanasiTan rejuve .. 
nesce a mulher, · 
'l'anagran é o re.; · 

.. ' .. l ___ Íll!lll_m•,d•i•o •u,•d•i<',a•d•o•e•m~ 

todos os, casos de 11hat.lmento. 
ruga·s precoces. envelhenimento , 
pr~maturo. cabelo! brancos tU'l• 
Jes do tempo. Em ·todas u 

clto~rlas. ·' 

SCIENTIFl~AMENTI 
AS SUAS fERID1'S. 
• Pomada 1«:catl.va S6a Se'bast!dÓ 
combale scientilicamente Ioda • 
Q uàlquer . Q!Ieecào. eu toneo . eomo 
selam, feridas em geral Ulcera1. 
Chagoa antigas. E:ezemoa. Erysipela. ... 
frieiras, Rachas nôs i:,ea e n,oa ie101. · 
Espinhas. Herilonoldeá. Quetmadu, 
raR. Erurx:681. Picadas. de· m01qv1101 
• lnseclos veií'.enosos. · · 

r . ~' - -!!9. .. ~~!~~!~!.~ 

liii· . . . . .. . 
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São Paulo, 24 de Outubro de 1943 

federação das Congregações ~,arianas 
Expediente do R. P. Diretor - Novas Diretorias - Con• 
dolencias pela morte de D. José ..:_ Secção de Consúltas 
-- Felicitações e homenagens ao P,. P. Diretor. __:_ 

As palavras transcritas a. seguir fo
tam extraida.5 de um piedoso e expon
taneo dl:icúrso que o Snr. José Luiz de 
Anbaia. Melo pronunciado em uma ho
menagem prestada. ao nosso R. P. Dire
tor. Por falta. de espaço deixamos de 
public.a-:1:> ·na.· integra. 

"Não é poosivel num pequeno e des
pretencioso· irabalho mencionar todos 
aqueles' que glorificaram a yirgen:, com 
~UM · obrrui, pow são legião. . 

Esbocei esta.. sintese n,al traçada, este 
i-eaumo . ma.i. definido. . 

Devido · a grancllo.<;.ldacfo do assunto 
inicio, -tomo Vieira. o faria. : "A se-
11hora. nos AEsistà. com seu fa võr. Ave 
:Maria.."· Sim, invoco a. ll-iaria e vos dou 
a. razão poi: meio· de S. Germano: "Non 
tantum cocli ·haustu anirnae nostrne 
:réspirant, quantum nominis tui protcc
tiono confirmarnur". Não é tão neces
csaria a. respira.ção·-dó ar para. viverem os 
no.ssos -c·orpoo, como· é necessaria. a in- · 
v~cação do. vosso nome, ó Vli-gem, pa
:ra viverem as nSSM. almas. 

Invocai Maria, senhores ,e reccb~
:reis · as suas. gl'á.ças. Sim, Ma.l'ia sendo. a 
,·ida. da nossa virtude nos dará virtude, 
sendo o oai;k\ da nossa perigrinação nos 
da1·á coragem e alentei para as lutas da 
:no.&à _ vida: · . 

Tal é a. hnportancia da Virgem no 
drama que é 'a v_ida de cada homem! 

Entretanto, a Senhora, apesar- dos cs• 
p!endorés: de sua glorla, da pureza de 
sua alma. e do poder de suas mãos ben
:fazejrui; não se orgulhou de dar a luz 
ao Salvador, ao 'Redentor do genel'o hu
màno, más contiµuou sempre nà humil
dade carateristica. de mãe amantissi
:ma. "Vide humllitatem, vide ·devotio
nem. ancitlam se dicit domini qua,m ma
ter elci;itus ·nec · irepent!po exaltata 
prumi.sso est" observa., oportunamente S. 
Ambroslo. Cqnfirmando, diz iBossuet: 
..... et fait · voir ~ toute la. terre par 
son jncompa.ra.ble' modestie qu'on pcut 
être grand sanG éclat.s, qu '011 peut êtrc 
bienhereux ~ans bruit, et tju'on peut 
:trotiveur la vra!e glorie sans le recours 
de la. re1monimée, da.ns la simple te
:tnoignage de ·sa consnlcnce." 

ó clivir.a. luz, Mal'la! Ditoso aquele 
que se abrigar debaixo do vosso manto 
virginal; ditoso aquele que .entrar na 
claue dos vossos protegidos· e dos vos
isos C3ciarecidos. 

Teúdo•voo a vós ele uma parte e da. 
outra. a vosso Filho; diz o amantis• 
simo de ambOs, Agostinho, "Positus in 
medio quo me vertam? Nescio! Posto 
em· meio dos dois não sabe Agostinho 
para. que parte ha de se volta!. se 
Agostinho não sabia. corno saberemos 
nós? Então . honremo-la condignamente. 

Scn!1orcs, ·" O i'na.r "'- diz Vierla - é 
este mundo chc:o de tantos perigos, 
combatido de todoo us ventos." 

"E em urna. tão larga, ternerooa e es
cura navêgação, quem poderia chegar ao 
porto d:> ceu se não fosse guiado de lá 

, por . aquela benlgni.ssima. estrela.'!" "Por 
que meio· poderão ?S navegantes entre 
tantÓs perigos che~r ús praias da pa
tria? pe1-gunta. Inocenclo III e resp-:mde: 
•• Só por melo de_ duas cousas, a nau 
e a estrela., A naú é o lenho da. · cruz; 
e a. c:;trela.?·· A estrela é Maria! 

Está demonstrado, l>enhores, que o 
homem, este fragil barco, não paM re
sistir ao encapelamento deste oceano, 
qu~ é a -vida, sem ·naufragar. Poii ba
tido das tempestades, 'como bem ob
serva Montalverne "quebrado no· meio 
dos e.scolhos, · suspenso na ponta dos ro
chedos, esmagado por seus desi:strr,s 
ralado de dores, fievorado de pesares, 
vt:ima da colera. cele;ite, tinha o homem 
a neee.5Sidade de uma mãe que lhe trou
xesse · a vida, que o tiras.se da rniseria. 
Esta m~. , meus . senhores, é Maria! 

Sim, Ma.ia, exemplo de ternura, mo
dell de 'pureza., ~oube com seu a.conche
go, elevar a moral ,do humano e liga-lo 
·:w · alturas da. g!Orlflcação eterna; sou
be alumiar com a 1uz de sua g<Ioria as 
trevas humanas, _soube com seu coraçáo 
bcnd6$o adocicar nossos jnfo1·tmüos. 

E pJl' isto que o que se faz a (;risto 
deve ser feito a Maria! se glorificais a 
Cristo, glorüicai a Maria.. 

Pois se C1·isto foi o redentor do· ge-
11ei-o !}uma-no, co11.o diz Vieira, Maria 
toi a. corredentora; assim "o que Cris
to sofreu no seu corpo, sofreu Mari,a 
na. alma" e o quà Cristo derramou de 
sangue, dérl'amou· Maria. da lagrimas. 

Senhoí·es, que~ sabe dada. a extensão 
de ,séu.s mel'ecimeii.tos, dada a. extensão 
de sua. gloria, . compara, Vieil'.:, Maria 
ào mar: "O mar não só excede na 
grandeza a. cada uma das fo11tes e a 
cada um do1; 1·ios,. mas a todas e a to
do~, imensa.meen'te;- por wso a. Senhol'a 
:se eh.ama -Maria, que q•1er dizer ma1·." 

Magniflcà. comparaçl;o. Maria ê um 
· mar. mas um mar benigno. que, ao invez 

ele perigo e traiçres no.s 1>presenta do• 
. çura co~lação. 

Mendes) e à. tarde, .:as 1G à11 16 horas, 
no Castelo, rua Conie de Sa.i-z.eda.s n.0 

100, 

NOVAS DIRETORIAS 

A Congregação M'.lr!am, ele Nossa Se
nhora. das Vitoriai:. Me.triz de· S. ]:ran• 
cisco de Paula, em Curitiba, teve ·a gen
tileza de n0o comunicar a. :pos.~e de. sua 
nova. Dil·etoria. que ficou asshri consti
tuida.:' Diretor, R, P. I:!;ldoro Mikosz; 
Presidente, Lui~ Ceccon: 1.0 Assisten
te, Felipe Picheth; .2.0 Assistente, Ma'
nocl Vlcen•,, Teixeira; Secretario, .Os
valdo Guiss; Tesoureir~, Ricardo bio
go Teixe!J:a; Instrutor, 'Oiiando Ber
toldi; Consultores: Ivan Ramos, Luclo 
Razera. CeJino c. compagnaro. . . 

Da. Cidade do Bah·ador, Estado da í 
B.;fa, recebemos um· honroso oficio da 
C. :M. de São Luiz, comunlcàndo-nos. sua.· 
nova. Diretoria, com . a · seguinte · com
posição: Presiden~~- Dulcelino Fr11nça 
Montelr~; 1 ,o Assistent.>,' Eng.º Aie1:a11. 
dre Maia F.0 ; 2,0 Assistente, C(:.r!os Mc
ncz-es; 1.0 Secretario Bel. Volnel Rociri• 
gucs dos Sa.ntos; 2.0 Secretar:o, · Julio 
de Lima. Valverde; Tesourd~, Liberal
dino de Oliveira: Instrutor, Ttc. A11to.-
11io Borges de Carv<ilho; 1.° Consultor, 
DÚrval Santa Barbal'a. Santos; 2.° Cou• 
sultór, Raimumlo ' Françà. . Montefro; 
Ora.rador Oficial, Armando Costa; Bi• 
bliotec::rio, Arquimedes Bal'bosa de Cas
tro; Arquiv'sta. aponta<.or, Heito1• Pinto. 
de Almeida Castro. Num exemplo ·c1igno 
de unitação, de vanguardeiros da causa · 
Mariana. no Brasil, os integrantes des7 
ta. Congreg~ção mantem os · seguintes 
Depa,rtamentos: Jepartamanto .de Im
prensa, Divulgação e Estatistica M,a.ria• 
m.; Caixa ben~ficiente e · de amparo às 
vocações religiosas dos congregaitos ma-. 
rianos de Sã-o Luiz. Para estas Congre
gações e .suas ntívas Diretorias: 1nvota
mos as bençan.s de No=<Senhora.._ 

AINDA CONDOLENCIAR PELA· 
l\10RTE DE D. Josij;-

1 l 

Do R. P. Frei Hildebrando I'.1ithaup, 
M. D .. Dil'etor da. · Congregação .Maria• 
11a do Convent.o de $. Francisco. na e.!•. 
clade do Salvador (Baia), recebemos mn 
COllfortador lelegi•ama de pczanÍE!S pe}O 
pl'ematuro desapa1ecin,ento do . nosso 
ino!Vidavel Arcebl.spo D, Jo~é Ga.spàr 
de Afonseca e· Silva. 

SECÇÃO DE CONSULTAS 

Tendo a .Diretoria da Federação re
cebido u1J\m~mP11te varias .consulta:, $O• 

bre qnestÕPs de intert'sse direto, das 
Congregações, o R P. Diretor 5ta. Fede· 
ração r~OIY~U imtltuir, a partir do pro
}:itno numero da Clrcu-Jar-boletim, uma 
::õecção de Consultu, onde os !ntercs~ 
sado.:; obtel'.ão 1·espostM. éhamamos, 
pob. a. atenção não só dos que nos côn
sultaram como tambe:11 . de todo~ os 
Congre~ados para. esta Secção de gran
de utilldade e orientação, que surgirá. 
já. 110 prox!ino n1.1mero da. circular-bo-
letim. · 

H!LWITAÇÕES E HOMENAGENS .AO 
R. P. ~IRET~R DA FEDERAÇAO 

A Cong!'egação Mariana de , BirigÜI 
enviou um amavel. telegrs:ma· dJ · felicl·. 
tações a,o ·1:l.. · P. Ago.stir,ho Mendlcu\e, 
s. J,, pela. sua. récente po;,se no càrgo 
de Diretor da Federaçãu. 

No dia l O do corrente a Congrega• 
ção Mariana de Nossa. Senhora. do Bom 
conselho e S. Luiz (Coleg'o s. I,,uiz) 
rea.lizou umz Sesslh, · solene em .homt>
nagem ao nosso caro e digno Diretor 
com um brilhanti;55im<> pro;;i·a.ma ,lite• 
ro-musical. 

Tambem a. Arcádia. Gregoriana; no 
dia 14 do corrente, r~al;zou umá Ses
são EKtraordlnaria. para homenageai· 
ao R, P. Agostinho MeCÍkute. D,J be
[isslmo programa !itero-musical ·extrai
mos a esplendicla. oração "Nossa se11110-
ra e a Eloquencia •• pronunc!ada pelo 
Snr. José Luiz de Anhaia Melo, distin~ 
to aluno da. 2.ª sel'ie do ·curso· Classico, 
e que serve de abertura. da nossa, colu• 
na. no numero de hoje. 

IMPRESSOS? 
Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO S. A. 

Rua do Semi na rio, 199 

' 

O "LEGIONARIO" -SIG
NIFICA BOA LEITURA , 

E FORMAÇAO 

LEGIONARIO 

SEI/ Dl/4 INEf.t}UECIVEL 
•. . O DIA DO SEU CASAME;NTO ~ merece cuidiados 
especiais. 

Seja uma linda noiva .•.. e uma previdente esposa., 
cuidando do seu enxoval com carinho e âcerto. 

I 

. 1 

· Aproveite as lindas sugestões ,;_FLORIDA"· 
TECIDOS encantadores, ultimas novidades. 
TECIDOS de qualidade e preços que conviçlam. 

Para o· seu· bom gosto . e para a sua econo~ 
mia, visite 

·,, FLOR 1 DA " t'_ ,. 
a casa :'qcte, tem o que lh'e conveni 

_l,4,.,. ............ , . .__. __ ~_ .. _. ....... _. ________ ...,. __ ..... ______ _;._.,;.. _______ ..;_ _______________ ~ 

~ PROBtEMA DA ACÃO CATOllCA NA AMERICA DO NORTE 
-----~···-·--------------

ESCOLHÕS A,SEREM EVITADOS _NO J\POSTOLADO LEIGO 
A rcccn~ ·Encl~l!ca do . santó Padre 

Pio XII -sobre o Corpo M!stico' de Cris
1 A INl-'LITllAÇAO DO NATURALISMO 

to, a. pai' de uma profunda e iu1t11nosa. - · "Provavelmente em nenhum tempo 
expÓ~içã.b da. .verdadeira doutrina do dcsçle· o· colapso do Imperlo Romano o 
Corpo Mlstlr-0 de Nossc_. Divino Salva~ naturalismo impregnou a, civilização 
dor veio focaliz;lr: uma serie . de falsas ocidental do modo como· o ta\: em nos-

. noçõés sobre a vida ·ascética, A Impor- sos dias, Pode-~ traçar ás origens de.s• 
tancia dada pelo Santo Padre· a.o ll,'ll;Un- se naturalismo, que . vê o homem me-

. to·, deC:lcando·lhe umâ · Enciclkà. dirigi• rament:1; como um ·a.nlmal :;uperiór, nos 

ba~tante. ·Pa.ra 'se tomar um bom ca• 
tólico, é preciso que se entre vi
gorosc:n ··,t: na. vida da graça. E Isso 
requer oraq,;o, mortificação e sacrlficio, 
a frequenc:a dos Sacramentos, todoa 
os quais devem ser !nforrna.dos pela, 
Caridade. 

AÇÃO CATÓLICA ~ VIDA INTERIOR 
da a. · todo u · orbe ca.t~llco, faz-nos en• de!stás lngl~ses. nos . énclcJopedlsta.s de 
trever a exteni;ão e profundid.ade des- F.,,nç11, nos iluminados da, Alemanha e, . "A aplicação de tudo isto à Ação 
res erros. provavelmente mais para traz. nos hu• Católica é obvia.. A Ação Católica. é a-

Apre~ntianos hoje aos, noosos leito- ma.nistas pagãos da Ita.llii, do seculo participação · do laicato . no Apostolado 
res um.- artigo pÜblicado- em Junho de q,:lnze. O que· especialn1ente. nos. lnte• ela. Igreja, sob a direção d11, Hlerar• 
1941 na revista. "Amerlca", de New ' re.ssa nestê momento é o efeito· geral qula.. Isso ~mpllca no desenvolvimento 
York onde .. se i;ode dep1·eender que eles· que o humanismo pagão, ou· o natura-' da -vida. sobrenatural er.1 _cada. um, e 
1~ão eram estranhos a certos çirculos lismo, exerceu ·sobre a sociedade hu• então,. por, esforço ,,rgr,,nlzado, elil . lc• 
da Ação· Óatólica norte,amerlcana. mana., Esse efeito eonsistlu no amorte• var essa. vida. a outrfl,. Ma.s tudo isso 
Tamlr,)m ali, porem, louvado seja Deus; ciment:Q de riossas sensib!lldadee1, em é ,vai;t':imente mais que tim trabalho 
tais erros éncontrara,m oposiçl'.9 da par- relação ao mundo ~-o~renatul'al de Í.tm natural. A graça. é necessaria- pl!.ra ini• 
te dos católicos ~e1-cladetr.a.mehte ciosos modo gerá.!." · eia-lo,. para. executa-lo, par:. perfeiçoa-
da ·bóa. doutrina e fieis às sábia.s, dl- "Vivemos ·hoje em dia. numa. socie- . lo." 
retrizes . tràçadas · por 'Plv ,tI, como O çlad~ que· talvez _S('! acha." mer,os · · in- "Um ponto ca.rdial em todas as dis-
demoru,tra O trabalho que ª seguir f!uenciada. pelOll conceitos .sobrenaturais cus.sões da Ação Cató.rca, portant?, de,-
transcl·ev•mu:;, d& lavra, do Sr. v:ceilt que eni qualquer outra_ epoca desde-- o ve ser: - Em que medida este deter-
W Hantrett: nas.cimento dt;. Cristo.. t,. preocupação minado trabalho de Ação Católica é 

, .· Começa o . articulwt11, por tecer al- dom!na,ntê. de . ÍlO!'so. tempo tel2) s;do o uma . obra. de- grnça?" . 
gÚ1:13 comentarlq.o; sobH, um estqdO- dó' cuidado ·do corpo. A.s cienoias . huma.- "SI deve ser uma obra d~- graça 
Revmo. Padre Johl) E. ··f{.enrdon, ·tPUbdli• _ . llll.lÍ. .§Q __ multipllca,ra.m como protozóa• 
cado na. mesma revista, a re.spei O 08 i .

1
t l d te t d (isto- ê, verdadel~~-i,,1_P."nt:! :·- t1m trabalho 

, ,. , r os, e,.-.os escr or os e pa. ri es e. sobrenatura:J Que sera sohrenatura.lmen-
perlgos da.,~!feç~o Je~l}HdJliAção ,qa- :-_invmtÇ_â?. têm .sido !nundados por _u,ml:";·:.,t~·fecundo, e,' portanto, a,postollco); ele 
tólica., como'ª lnterpretam,Qertos M?a- ; ,_Jli,4]}frf(o_, de .p1a11,s q_ ue Vls!m traze_t Jpi-e_cisa de um_ 3, cousa. sobrenatural, 
d1rs do· lafoafu. 1 

•. ' ' '' ',' '' r n · 1• 1 - f con OfW mater .. 1; conv~n e11c1as ·e.-e 1- idicisa ser rnot:vacto' po;-· c:>nslderações 
· Entr.i.ndo a analisar· a questão, 'diz ciencia meca1l'ica • todas as .fMes de sobrená turals, precisa. ser realiza.do por 

0 autor: ' no:.sa. existencla.." leigos que levem urna vida verdade!-.. Mu5tos estudos soh1·e Açjio Católi-.. 
ca, n~sim lllt; pa.\'ece, se tomam tão_ rame11tlr sobrenatural, e deve ser feito 
preocúµados com. 0 mécanismo qa, Ação Vl\l · PROBLEMA J:AStCO com espi:jto · sobrenatural." 

católica., ou com ,,~ seu.s objetivos pal- , . : . " 0 c,ue é Importante qué assinale-. "Tem sido pa, multo tempo nossa. 
paveis, que · ficam inco11:5cle11tes de ·um mos é . que O esplrito de na_tui·aliamo cegueira.. o · ách.ar que podemo:; omi· 
t..>nno que n~cessarlamentc precis,. dar se infiltrou na mente ., no cora.ção dos ti: uma. ou mais dessas condições, e. 
lui: e substancia. a. tod&. discussã.ó. i o catól!cos ,,unia. e·xtenuiiô que nunca aqui• ainda. assim te;· Ação Ce,t6Hca. Isto não 
tcrn.10 Catiílicc,. l'odew dese.nvolver to-. quer çUzer q11e a Ação Catóilca de mo-latamos devida.mente. Qua11do o 'Fllllo 
da a. es1nc!e de ação para O 'belll CO• d!)_ Deus assumiu a, natureza, humana, do gemi sofra. uma. deflciencla do cara• 
ml!m' Pocl•is mesmo· organiza.r v_o __ ssos· · , _:ter, sobtenatural que U t• ê próprio .. O - Ele - p.,~ a.ss!m dizer ..- moveu o· eixo · 
gru=s com o ma:;imo. _cui_dado,_ .po_ de_ is · que o a.·1tor tem em mente é que ha. r do mundo para. a oetpendlcular. }: na• 
ter cliri:;:entes lnteligeÍltes e cnergicos. tur~za. !rnmana. foi e;evada. a uma. nova um- grâu de naturalismo nos grup::is da. 
M~s si vossos gr11pos não fo1·em p1·0- digillida.de, .a · tillàção divina. Os . olhos Ação Católica · ma.lor que muitos M-
fundn1nente· Catolicos·, não tereis Aç6 o · , · gos (e mesmo sacerdotes) podem lma-~ " d·o homem se csguera.m para, um ob-
CatóUca." jetlvo novo, o mai.s eldvado que a ra• g!nar," . · 

"O católiclr.mo se compõe de varios zãó até entã9 tinha conhecido, e no• 
eJémentos. E doutrinario. P-Jssue um 
principio socia.J rle ·col,esão. Di&põ(! de vos meios ille foram fiados pa.ra, atin~ 
um sistema. , nutritiYo. Podia-~.'!. conti- gir esse objetivo. Cristo nos trouxe a. 

l vida da graça. Mas tem· sido o t-raba• 
nuar a. enumeração doo Yal'ibS e emen- lho aterrado1· 'dos ult!mos seis secú!os 
tos que se acham ~mpreendidos na· . 
noção "Católico". Todos esses efomen- ou mais, fo1·ça.r o mundo. para fóra da. 

pcrpendicuiar · que .ia.lisa toda a, ordem to3, uma vez ou outra, devem ser rea-
firmados,· dear.te ·d,e . filosofiàs e __ mo- sobrenaturo.l.. A ,~orrer,te da his«>ria 

mode1:na está se afastando de Jesus vimentos sociais qU:e , pqssa\n tender a. 
destrui-los ou obscur~-1os. · Hoje, em · .crlSro." 
dia., quando ás potencias do inferno "A[ está, seguúdo- o ,autor, · o lÍla!s 
atacam o Corpo Mwtico ()e .Cl'isto com · bâsico problema,é!a Ação ca~ólica. e da.· 

' uma violencla e uma, ·subtileza quasi <iire·ção JeJga. ·· Talvez. 'tenhamcs muita 
sem paralelo, um elemento do . Cato- ação; mas sé1·á, ela ein grande parte 
licismo deve ser ;.insto ·em relevo com Açã<,. ,Ja.tõllca? Si ela se a-<;ha. prcocu-
rénova.da. determinição. Ê o elemento pada. com ·questões de. -o_rgani~ção, de 
ascético da Igreja." objetivos a colimar, dos meios concre-

toe a serem adotados pS:ra . colhnar es

ATITUDE RO'fARIANA 

"Frequentemente agimos na sui,ost
ção d\'l que · podemos canalizar· os ta.
lentos e energias, tão uteis na luta de 
cada. · dia;' e pensa:n)S que automat!ca-

. mente assim fazemos Ação càtólica.. Fi~ 
camos, desse modo, completamente· · ab~
snvidos com os problemas . mecanicos 
de estl'Utura., com JS metodos de orien~ 

. tação• de reuniõlas, com qu~!li:,óes ele. 
objetivos visíveis, e problemas de fi• 

· naciamento e de dlreçãó. E quando 
conseguimoo um re.sulta., 'o que noe P.ª· 
rece bastante a.preciavel e eficiente, so• 

. mos assàltados interiormente peta per. 
gunta inquietante: - Que e que Nosso 
Senhc.: pensa.-ia de t::do Isto?," 

senhores: certamente por isso tantos 
têm ded-ic~.do suas, ·obras a Maria, tantos 
têm espalhados por sua vez a g_rande

-2:a de Maria. 
Ao terminar, eu vos conclamo apegan

do-me ao grande s. Bernardo:. -"Ipsam 
sequlens no devies, ipsam cogitans non 
erras, · ipsa tenente nem corruis, lpsa. 
protegente non metuis; ipsa, duce non 
ratigaris. lpsa. propitiia · non pervenls: 
et sic ill teme ipso experiris quam me
l'ito dictum sit; et nomem virginis Ma
ria.''. 
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ses objetivos e si . quas! nada. maw é 
dito ou feito, então tal cousa não será ,· 
Ação Católica.." · 

'" A Ação Católica,, achou Pi.o XI ne• 
cessãrió informar-nos, começa. · com .o 
individuo. !;ão é )osslvel. que . reforme• 
mOlj a. · sociedade antes, de individual• 
mente .começa1·inos a nOS§a. propri!> re
forma. E esta. reforma. abra.nge muito 
mais que o viver segundo . as virtudes. 
ativa~. tais COJllO a forta1eza, o relo, a 
caridade positiva para coin o proximo. 
O começo··. dii- reforma, consiste num 
ascétlsmo honesto e resoluto, depóis de 1 

nos capàcitarmos de qu~ não póde ha• 
ver· inc·orpôração do individuo na. vida· 
dQ Corpo Místico de Cristo .sem que a 
01·a,çáo e a renuncia. sejam acrescenta
das à recepção dos · Sacramentos, 

"SI o naturalismo avassala os nossos 
grupos . de Ação católica, de modo a. 
impedir seja abraçada · completamente 
a vida. ascetica, da Igreja, as conse
quencias . com l'elaç~o aos dirigentees 
leigos . não ·são dificeis de deduzir. Ne
mo dai quod non habet '(Não se pode 
dar o que se não possue) •. Nenhum 
dirigente leigo : católico se · niaµterá 
acima do nlvel rotariano, si não procu• 
rar, de to..:o coração, viver uma .vida. 

Se a ela. seguil·es, não desviarás, se 
2, ela. rogares não . desllSperarás. s~ 11e~ 
la pen.sares não. errarás, se ela te go
vernar não ruiÍ'ás, · se ela. te proteger 
não ternerâs, se ela te guiar não fa ti
garás, se ela te propiciar triunfarás, e 
assim. c;:per!mentarãs dentro de ti me.s
mo com:> mercidamente se, deve dizer 
Ó nome da . .Virgem Maria! 

Senhores, este . é o brado mariano dos 
grandes oradores que honraram a Vir
gem com· as primícias de t•m talento 
e . com a. formo::~::ra de. suas fráses; e 
a. ·Virgem· fa de permitir, tambem, que 
n11, mode.stla. do meu afeto e no des•
la.vlado do meu entusiasmo, eu tam
bem lhe dedique estas frases singela.5 
que . por serem dirigidas a. eia. se trans
figurar11-m no· TabÓ1· n,a.ravilhoso das 
ISWl.5 vil'tudes. 

EXl'EDlEl',TE DO B. P, DIRETOR 
DA FEDERAÇÃO 

O R. I'. Agostinho Mendicute, S. J., 
nosso M. D. DiretfJr a. todos atenderá 
pr:Í.zeirosantente. todos os dias excêto 
quai:tas e sábacjos, . dentl'O do seguinte 

. he:rario: de -manhã, das 9 às 11 l!orrui,. 
na .ri.rejà. do Sãº ~Qnçalo (P.raça, JQãg 

REZEMOS PELAS NECESSIDADES DAS MISSüES' 
!. Pedindo missionários: Cristo 

mesmo no-lo ordena: ''Ide a todas ,as 
partec elo túundo, e pregai o Eva11-
r;ell,-1". E contudo, é tão reduzido o 
uümero de sacerdotes !llissionárjos. 

2 Pelos missionários: :.>ara 11ue 
De~s abenç·;e sel!'s , t,rabalhos. Que 
não esmoreça seu espírito, de sacri· 
ficio e abnegação'; que cresça sem
pre o seu zêlo de s:-.lvar as almas. 

3. Que Deus cond.;1za: muitos menf• 
nos pagãos ao. sacerdócio; porqu_e os 
sacerdotes nativos podem trabalhar 
melhor do que os estrangeiros. Eles _ 
conhecem melhor os· costunies, as _ 
liu,,·las, o modo de viver dos seus 
P~iricios. 

4 Pelos recem-batizados: Os ca· 
teq~istas (mestres). · são os · mais 
fiéis auxiliares do missionâl'io .. !>Ias 
0$ trabalhos deles são' cheios de pri• 
\'ações. Os neófitos _ (cristãos con
yertid11s do pag-<1nisn>o) vivem em 
continuo~ per\gos, p.:;•s estão cerca, 
elos rJe paganismo. é rle infiéis. Re· 
Z<-.;l!lOs p,ios catemuJte'nos, para que 
"Deus complete o que .começou ne· 
les" · 

s." Pelos Pll!tâos: Mais de qoo mi· 
lh•es ignoram aln~:a que Çristo é "o 
ca1ninho; a verdade e-~ ''i'ia". Que 
n/.o se oponhan\,à graça i:,.,,'la, mas' 
q1~ com ela cooperam em sua prõ· 
pl'ia 15alva,ç@, Y!r!I, v.a,<1, -~ mui.Iler 

pagã a hora da libertação de sua 110· 
sição social, muito inferlo1· à do 110· 
meru. Os lllellinos pagãos querem g9. 
zar a.; alegrias espirituais dos nos· 
sos meninos cristãos. Os estudantes 
pagãos não . sabem para que . estão 
v-ivendo. Os !requentes. casos de sui• 
cldios entre os intelectuais pagãos 
manifestam a intranquilidade da ai• 
ma pagã. . 

ô. O meio mais eficaz para a sal
vação é a escola. católica missioná· 
ria; seja. escola primária, secundá
ria, ou universidade. 
· 7. Que ·se propague se111pre mais 

a caridade cristã- em seus mtíltlplos 
institutos de be·neficência, . hospitais, 
orfanatos, asilos, · Jeprosârios, etc. 

8. Nos Institutos· Mislonários (se
m 'nários de. missões, colégios, e es· 
colas apostólicas; faculdades missio· 
nárias, etc.) se formam os .futuros 
missionários. É nosso' dever· prover a. 
seu sustento material · e espiritual, 
rezando pela vocação dos candidatos. 

9. Senhor, enviai muitos benfeito· 
1·es em am:!lio àe tua obra. Não é 
para: nós. é para. os teus, Não é obra 
nossa, mas de tua· Igreja. Não é obra 
particular, m_as pontifícia, · aprovad_a 
solene ·e juridicamente pela tua auto-
ridacle supt·ema na terra, · 

Se souher111os rezar e ajudar;. ~~ 
miss.ões florescerão. ' - · 

FREQlJENTE RAZliO DE FRACASSO 
. ~ . 

"É este o ponto de fl·acasso mais fre
quente na Ação . Católica.. Todo o nosso 
ser se· tornolJ tãi> Impregnado da.5 in·· 
vi.siveis toxinas.· do naturalismo que 
tendemos 11,· Cllquece1•, ou a min~alizar, 
o papel es:ienéiàl que <l .. ascetismo de
sempenha. 11a. vida cristã; Talve_z não 
estejamos consêientes · disso; mas · na 
rea.Jidadé sorrios pélagia.nos ou semi-pc
lagiapoo em nossa, vida. dia.ria.. confes
samo-nos católicos, e .&!vez · faça.mos 
tudo que- podemos pà.ra ser como cató• 
licos em nosso· cinhestrp agir hÚmano. 

, Mas porque estamos cégos pelo natura-
lism~, .tenta.mos ser bons . cà.tólicos fre
quentemente por ,meios ·meramentê hu~ 
nianos, tais• como organizando socie
dades. tàzendo conferencias, toma.llclo ' 

. parle em dc~files. Se1·á .. tudo isso bom? · · 
Sim. certa.mbnte, tudo ls.so é· mu.ito bom 
-~ no ~eu uev~d_o a~~ar IJ.UI,$ uão . § 

sobrenátura.l. · E simplesmente não es 
tará em &CU elemento n,i. Ação católica. 
Estará. procurândo dar a outros o que 
ele mesmo não :tem. Sejam quais for.em 
seus talentos para pensar, flf\ar e diri
gir, não estará acrescx;ntando nenhuma 
vantagem. real ao Reinado de Cristo. 
.Pode ser assemelJ;(a.do a um belo auto
movet posto em · serviço para. -traba:Jba.r 
como· a.vião!" 

COMO OBTER OPEliARIOS PARA A 
DIVINJ\ Ml!SSE 

"ll: evidente que a resposta a estas 
dificuldade. repousa. em uma. vida es
piritual mais v!g'.)rosa. da. parte dos di• 
rigcntes lU;igos e rnembr:s das celulas 
de Ação católica.. De qu!l.lquer modo, 
precLsam eles ser despertados para. uma 
compreen.,ãa vital Jas exigeilclas do as
cetismo católico. ~ então eles deverão 
fervor9samerite empregar os grandes 
.recursós desse ascetismo, a, · oração, . a 
mortificação e a recepção ,~Js. Sacrà.
·1r.entos, de modo a entrar na vida mais 
e!evàda la Igreja., como· convem a apos
to1os. Quando chegar esse dia, podere
mos esperar um .nais esplendldo desa
brochar .de santidade, uma mésse maw 
abund.ante de convei·~õe~ na. Igreja da. 
/Wl~l'ica. '! ·-

/ 

EVANGELHO 

LIBER~~LISMO 
\ 

DÊCIMO NONO DOL\ItNGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(S. Mateus, cap. XX, VCL'S· 1.14,) 

Naquele tempo, falava Jesus _a.os principcs dos sacerdotes e aos Farllieus, di; 
zendo em parábolas: - ·O Reino dos Céus é similhante a um Rei que celebroli 
;ui nupclas de seu filho. Ora, ele mandou os seus serv"s.chama1·em os convidados parai 
as nupclas, mas estes nã.o quiseram vir. Enviou· então outros servos, com esfca, re ... 
comendação: Dizei aos•convidados - "Eis que já p_reparei o meu banquete; o!I 

· meus bois e os an4na,is que (inha a .. engordàr já estão mortos; tudo está pronto;1' 

vinde, pois, às nupcia.s" . .,... Mas eles desprezará.ni o convite ê. se foram, um parai 
a sua. ca.5a. de campo, outl'O para o seu negocio. Os restantes prenderam os servos, . 
cobriram-nos de ultrajes .e os mátaram. A esta noticia. indignou-se o Réi, e, CJl .. 

viando os seus exercitos, exterminou esses assassinos e incendiou a. sua cidade. 
Entáo, disse ele. aos seus servos: As nupeia.s estão p1·eparadàs, mas os que ti~ 

nham sido convidados nffe.'> foram dignos. Ide, pois, às encru:,;llhadas e convidai parai 
as nupeias todos aqueles que encontrardes, - Saira.m os ~rvos pelos caminhos · et 
rcuniràm todos os que encontraram - maus e bons - e. encheu-se ele convivas 
a sala do banquete. - Ora, entrou o Rei para vêr_ os que estavam ã: mesa, e viu 
um homem (!Ue não estava vestido com a veste nupcial, e· lhe disse: Amigo, coma 
entraste aquí Sl)m ter .a. veste· nupcial? - E ele emudeceu. - .Entã.o dw.e o Rei 
aos seus servos: Ligai-lhe os pés e. as mãos, e lan~i·o nas trevas exteriores, llndtl 
havcrà lagrlmas e ranzcr, de dc111e5, Porque muitos são os !)bama,do~ ·1i pQU~OS o~ 
cleitoe, 

COMSNT;\Rlô 

Num& época. G'e igualitatkmo, de 
11 ivclamento e proletariza~ã.o. em que 
não ie respeitam . os direitos adquiridos, 
não pela lei escrita, mas pelos -vlnculos 
multo mais solldos ·c1e · uma, tradição ·· 
cultural transmitida de gera,çã(> em ge~ 
rnção, náo raro sa- ap~la. para a Igreja, 
afim de justificar este estado ele coif,f; s. 
El? •. se abo!'receria com' uma diferencia• 
çao dos homen.s, uma distinção entre 
seus ffüh~s, !nní\011 gerados pela mes
mr. mãe. , Na. opinião destas pe&!ioas, 
quem mais se aleg-ra e mais 1uc1·11, com 
este fim de civilização, em qua aa, difc. 
rcnças funtj?,das na. tradição .. sã.o des~ 
feitas, despresadas, odia!;!as é a Igreja.. 
Uma consequencia da destruição das 
camadas sciciais esti·a.tific;adas na. tra• 
dlção ctJltural e famlllar, é um11 nova 
estratificação · (p"!s que um njvelame11-
· to completo: é um absurdo; a. socieda
de 11ão poderia manter-se sem dlferen. 
ciação social) . na, qual toma larga. par• 
te o espirlto a ventureiró, acobertado 
com o a.ureo. titulo de "maior capacida
de". -'- lll, -dizem, ·mais ,iusto que o me. 
recimento, a capacidade seja,m melhor 
_aquinhoadas; e não seja o. ei:iterio e,s. 
tupldo do sangue l'!Ue corre ·nas velas . 
por vezes de beócios, que- diversifique 
a sociedade. - Expressões como esta.5 
·não se atribuem à. Igreja: seria dti
r.iais dar-lhe a paternidade ele. cert;oi; 
"slogam" comunistai;, - M11s pro~ll• 
ram interpretar todas as suas PI'@.• 
ticM, e sua. doutrina de maneira a· con
firmar este ponto de vista: 

* :it * . O Evangelho• dest~ clomlngo pve. 
ce1,ia conc:o:>dar . pl,:-11.'lmonta o:>1.11 ~r,
tes novos expositores dr, Dout-r;r:a (':,
t· \ica. .. - Reunlu o Rei em seu p~h. 
cio, a. todos os que encont.raram ~c'.S 
servo&. maus e bons, sem rlist-lnç:io al
·guma; e isto num gesto' que i::m·r,cla 
um arrepell({·:mento, de unia pdllleirn 
sua a.t!tude, que fôra. · fázc1· uma sete• 
ção entre os convivas do banquete ofe
rr.cido por mo~ivo das 11upcias de seu. 
!ilho, · . · 

Antes de ph~sc;i-ulm,os, lma:;:incmios 
que deve,.,w~,;;: todos nós ségulr ao pé 
da l~tm es!:r, e.titude do Rei da pará• 
bol;i,. Ao c?s;'.:i-,:10s noseos_ filho11, · deve
r'a.mós · en~;-,,,,. nos.sr, casa de todo o 
munao ':H" r.í · qul&sse vir. Náo flzes
semcs dU;:r:ç\c) aJgumn, não atendesse
mos aos· laçc.s c!e ·parentesco, nem a.os 
vinculas de o,mizades tradicionais, nem 
à3 exlg-euch; ele po.s:ção social,, mas 
mist11r::t~,,~:n~s todos n~··me.sma alegria., 

, à .m~sm!, rn,r-!?, flzessemos de nossa. ca
si. um lor;rMom·o publico. :.... Que c::n
fusão ! - Ma~ a· ~onfusão seria o· me
nos. Quem niío vê como · uma. atitude 
des..sas só teria como conseque11cla a 
evaporação mais completa dos la.çoo que 
mll.11têm o qué há de. mals fundamen
tal num povo. numa nação: os laços de 
fam'lla? Quem não vê como este se
ria. o meio .. !Mls apto para· destruir o 
làr, não o lar · ·que é uma . casa ma
terial. mas tudo quando envolvemos. de 
~entimen•;o, ideal, lrnmáno, pes.soa.l na 
exn;-cssãõ - nosso lar? _ 

Já se vê que o que a -parábola ei:i
~ina não é, nfo pvde ser. · uma. lição 
lJolcJ-tevisante. Outro d~ve ser o senti~ 
cto aas palavras de N. senhor.· · · 

* . 
*' }!t .. 

Primeiram~nte, ó coisa .mbida que 
o Rei 11a pa rábcla é o proprio _seuhor 
Deus. De maneiri:. que tanto sua. pri• 
melra resolu~:1::;, <!e selecionar- os Con
yiva.s. era. sábia, corno a outra de ·cha
mar . outros comensais ao banquete. -
Não se ·pocte. pois, absolutamente con
cluir que Jesus Cristo. e com Ele, sua. 
Igreja condenem umit selcçlío social, não 
sejam partidal'ios de uma. estratificação 
de camadas sociais. Outra -consideração 
CJ\!e nos. sugere esta parábola,· é que a 
distinção dà.5 classes socia's não obe
deda ao critêrio da. n1alor ou · menor 
capacidade, de mais ou mei1os ab·astan
ça. Pois, caso· auim .·fosse, não se ex
plicaria o procedimento indigno· dos 
primeiros convidados. Estes foram con-

. vidados. porque .· pertenciam à nobreza, 
· devia.m ~r ·.convida.dos pela situação 
· qu~ tinham .no Reino. - Fol'a.m indi• 
gnos, por : _.-so não · participa,ram do 
banquete; mas, .tinh.a.m o direito de ser 
convidados antes, · a.· eles. ·competia o lu-
gar à mesa do banquete. . . . . 

Desta · atitude ·. do Rei da. parábola. 
deve coricluir-se que a duutrina do E~ 
v:.ngelho, ao menos,· não -é contraria. a. 
uma distinção sociat baseada. ·numa· 
t1.i.dição cultural e famlliar. 

Tambem a segunda. parte .do con
to não favorece nenhuma outra ·eKPli• 
·cação. Poi.s, ê v~rdade que ·o Rei man
dou convida. a todos os qué encontras
sem seus servos, maus e bons. Mas,. an
tes de ingre=r ·na sala.-. do banquete, 
deveriam eles preparar-se. · O Rei, re-

, provando seus primeiros· convivas. nflo 
quis outros. quau.quer senta.dos à mesa. 
Ai em sua sala, . deveriam todos tomar 

· os ares de nobrez.:, se · não · eram, por 
na.scL-:iento, tornavam-se nobres tJOr 
vontade do soberano., Esta, ultima ati
tude elo Rei. energlca e lrrevoga.vel, 
bem demonstra· C{lmo esta,va. ele longe 
de. um p1·01etaril.mo bolchevisante. Seu 
pala.cio era seJ. palacio, e. nele só no~ 
bres tinham entra.é.a, '. : · · · 

Alguém me dirá que ·todas estas con
..siderações não vêm ao caso; pois ·que na. 

· parábola o que se· deve procurar é a 
lição espiritual, sobrenatural, e. não 
cuidados com uns ".biza.ntini.smos" ana.,: 
cronicos. · 

Primeiramente, ainda que · nos limi
temo;; ao puramen~ espiritual, sobre
natural, a pa.rábola fodica ·de modo in

. sofisma vel, uma seleção, . mna, dlstillção. 
entre os homens, fruto, não ckls mere~ 
cimentos destes ou daqueles, 'mas ba
seado só e exclusivamer.te no direito 
de nallcimento. - A parábola que exa
mina-nos indica. de modo claro, que fo
ra.m os Judeus, os primeiros convidados 
para. o Remo de Dtus. e foram os Ju
deus, não porque mais merecessem, ou 

· maio1· fidelidade ,1ouvessem mo,.trado 

do uma 'lição $Obre desigua.ldade na1 
ordem sobrenatura1, concluamos para a. 
necessidade 'de uma. çleslgualdade na or .. 
dem natui·.a.J. 

* 
Mll-5 não ê sô.* O~ · homem .vive ni 

so_cleclade, e é da sociedade que ele 
ha. · de conseguir sua sa-7vação eterna, 
é na. sociedade. que ele bá de praticar 
a virtude, há. ,de santlflcar-s11 para, as
Y.Jgurar , o ccu. Já se vê que 1. interessa 
sobremaneira. à Igreja que M condi~ 
çõw sociais sejam tais que· favor~çam 
a consecução de reu fln ultinio e não 
o im;>eça.m. neste negocio que é' o. nni
co necess.ario - o "tmum 'nece.ssarium•• 
na frase de Nosso Senb,:,r Jei;us Cristo, 

Ora, como imostramou no segundo 
tópico deste comentario, o menospreso 
da etiqueta social baseada. :na. exil;ten
cia. das camad!l,s · sociais. termina en• 
fr!quecendo .se111pre ma:,s• os vinculas 
tradicio11ai:; e fám!llares, que são o 
fundamento de uma sociedade benl 
const!tulda, unica em q\l3 pode o Ca• 
tol!clsmo flurescer e facilmente frutj .. 
ficar E:m frutos de vipa eterna. - Nà• 
clB mais Justo, pois, que, ao comentar os 
S~rados Evangelhos, cuidemos de mos• 
trar c0nw sii,:> falsas as lnterpretaçéles 
contrarias aos lntere.s.ses das almas. 

Este mesmo motivo, e21plica a. tran .. 
qu!la, se1•ena e solenii segurança. · com 
que a Igreja1 numa epec!!. em· que todas 
as tradições de . famllla tendem a. de
sami,recer, mantem ~odo o-·esplendor de 
t.?11a côr¼, ei:ige o ,r-e.speltQ. aClli direitos 
t11 wn.i:Ios no$ g,a11s de nobreáà que r,:,n .. 
sarv2,. ()!1ciE1ndo 11,0 POI!to ele mllntet 
no sêu pr9t.ocolo · as honr11.rills de·vidas 
r , fa:;:ili!)I! reais, 11,lnda ouándo destro
nadr, e.e seus f'.!?l!li'QJÓS. Jj; o respeito a; 
Trafli~ã:> C!tJe estr11-tlficou a. soéiedad6' 
p:it;; q ,.:;:;_;.,,_ br::1n dQ OiinerQ Humano, 

At~ no cçq em gqe tu<:10 é perfei• · 
t<!, !~"- 1!:r~a e.;ci;la socii1,I, poj.s, 011 anios,. 
estes ppiritas b~1Uz,ve11t1lracjes gra .. 
ct11:i111-se por qove côros que se supe1·.,. 
põem, com os varios tit11los de uma; · 
corto real, A sociedade, . _da. terra, . se ' 
quiser ser perfeita, . lmjtu a Jerusa\en.l · 
Cele.5te. -' 

Nest?, epoea. de rc-nfusão de espíritos, 
há muita· gente qµe se escandaliza com 
dout1•1!1,as como e.stas. E· não raro vêm 

. com a. do:itrina. da, Igreja., que não exa• 
m~ a origem daqueles que · se apre .. 
sentalb. à. sµa· porta para receber Qlf 
Sacra.menws. ou depositar .sua. esmola, 

Hã uma · ~nção ge~al que se deye , 
da.r a. todos os 11,:;.mens, pessoas que são 
criada.s à. .. imagem ··,& semelhança . de 

. Deu.,. ,Há_ um a_uxmo· ,..._obrenatural qqe 
se deve a·' todos . ps. ho1~n1, pois que 
todos foram.' chamados p.a~ a. visão 
beatifica no · Paralso. · Uma e et;tra coi,. 
sa a. Igreja jamais negou, nem· ,11u11i:ª 
llâ de· negar. a ninguem. 

Uma. .de.sigualdas:le soo.ia!, · porem, · ~ 
Igreja. .sempre reconheceu, como peccs .. 
saria, . e sempre._ respeito\!, conw ac:m.:l · 
acaba.moo c\e ve,. . 

Em cel'tos casos, qwando esta desi."' 
gualdade rocla.i ';em por oose uma man .. 
clla m~ral: · um uecado ct.,:>s pa.ls. a. 
Igre.fa, por "seu decoro. para a. de!esà 

. d?t familia. · para sa.lvaguard.a, da tracli• 
·ção, em beneficio da civilização, leva 
em co1,ta. o estlgmt.1, com que tal. homem 
viu a luz do mundo. - Jl: o casq, por 
exemplo, dos· filhos. Ueglthnos. JJ: obvlQ. 
que. embora. não tenha. a criança cul• 
pa, nenhuma. no caso, à equiparação · 
dos . filhos i!egltlmos aos: legítimos é 
uma Injustiça. soc!a}, e um germe de de. 
sagregação do esteio d.a. sociedade que ll 
e, familia,. Que faz a. Ji;reja? Multiplica; , 
iµstituições para amparar a. in()CeDDia. 
e\estas criaw;as: mas _ nu1ea desconhe .. 
ce a :m.ancha de que se enodoou. Afas .. 
ta.-a do_ sacerdodo; e se po1' uma. dis .. 
pens~. especial, tomando · em considera .. 
ção um _g1·a11de ·~superavit" .sobre o co .. 
mum das, vocações eclesla.5tlcas, .pei:mt .. 
te_-lhe o aces50 às sàgrada.5 ordens. ve .. 

· da-lhe _ainda a plenitude do .episcopa(!O; 
ou a purpura. ca.rdinalic!a. 

* . * :l( 
Está .. po!$ longe a. Igreja. de njvelaL+ 

todos os• homens na. sua apreciação, 
Nest-2, terra esta. desigualdade só pod~ 
fa.v;irecer. o Reinado de Jesus Cristo~ 
.N?, outra' vida. haverá ainda desigual .. 
dade. · Quer, · porem, a. Providencia, ou~ 
estr, ultimê.. 118. parte que ·respeita aos 
homen~. ·seja. fruto das boas obras. Es .. 
tá, portanto. em nossas · mãos coope .. 
rar com a, graça e conquistar os títulos 
dé nobreza no Paraiso. · 

Como nos ama o Coração Euca" 
, ris fico de Jesus 

O Coração Eucarislico ele Jc:i\.t~ 
nos lllil:Í; a ,ponto de Se fazc;r llOSSl:\ 
Yitima,:cada clia sobre o alta!'. 

· Jesús ·não se conteútou em se imõ .. 
la!' uma· vez por nós 110 Calva1·io~ 
9s homem; continuam a pecar; Ela 
continuará. seu sacrificio, se ofere~
ccrá a, càda, insfonte do dia e dai 
noite no_ mundo inteiro,. ao seu di-. 
vi110 Paé, afim de interceder SCII\ 

cessai-, . pelo mundo culpado. 
O Co_ração Eucarístico nos ama a: 

pónto · de se'tornar o alimento das 
nossas almas pela Comunhão. Por 

. nos ama,r imensamente· é que Jesus 
quer se unii- a nós, esta. é uma ne~ 
cessidade imperi~sa 'púa seu Cora.; 
<;ão e Ele o faz com alegria. Pela 
santa comunhão toma-se então, ver .. 
<ladeiramente alin_1ento de nossas aJ,..· 
mas. Que prodigio de amor da pavtq 
de um Deus! . · · -

Oh! quão grande é o dom dei Co
ração Eucaristieo t .Nada pode suster 

ao Messias; mas. só porque eram Judeus. 
sem consideração, pois. da capacidade, · 
ou do me1t~o; mas só por força. de nas
cimento. - E esta norma. foi a norma. 
de toda a evangelização do mt.ndo. Os 
apostolos. pregaram . primeiro aos ,Ju
deus, e só depois aos gentios, Mesmo 
na ordem sobrenatural, pois, hã uina. 
dlstlnç~o baseada._ l\a. n_obreza de ori
gem. N.·.·ireza qu..i por',~ a pessoa per
der. mas nobre.'il. real.' independente ._da. 
capacidade, · :la conesporide11cia. á gra• 
ça. doo merecimentos. . 

. o ar.lor · do seu· amor, 1iem a frieza, 
nem as iiigratidões, nem os despre-. 
zos; e n~m mesmo os sacrilegios. :Me
ditai sobre c.sse titulo tifo belo <ld 
Corac;ão Eiicaristico. Quer dizer que 
o amor do ·ooraçiío· de 'Jesus e so4 
mente scu'-amor, · concelien e 1;eafü 
ou a Sao-rada Eucaristia ' . 

(Trad;ção de «Le Co;nr Eucnt'is~ . .Ora, como o . imperfeito deve Imitar 
11 que é peneito. na.(Ja._de ® 11,dmirar uue, ti_ql!~~ ":"" J. ~. Loi:t4ioitl, · -~ 
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OF[CíA1S .A. DISJ'O,Sl,Ç.'\O. DO 
.· t.ENmtAL ~lASCAREN.HAS 

,' ; < " ,DE DÍORAIS ' . 
, 'RIO, (AS.APRESS) ,_ Consideran
. éi~ que ·o gencraf João Batista Masca
r.,,has .de. Morais: será. nomeado, den
:tt',o em bi;eve;. para imp,ortante co
lmls~ão, o, 1plnlstro 'da., Guerra passou 
ã s\!a; · disposição va'rlos · oficiais .das 
:ar,rira,s de Cavalár!a, Artilharia, ln• 
:fant;;i,rla .e Engenharia. , · · 
Jl:Xl'ERIENCU:S COM NOVO ·· TIPO 

. D•E ipoNTÉS · 
. RI,;>, CASAP:J'IBSS) ,;-, Tc1•ão i,nicio 
a. ,25, do- correµte,· no. rio Iguasstl, no 
posto. de Un,ião, Interessantes expe
ti~n<lias scde :nov-0s tlpos, de pontes de 
Muipagem ·'para ·o' Exercito. 
. Eii'sa.s d~monsfrações serão realizadas 
l)erânte· un,a' co'mlssão presidida pelo 
cororrel.'Llma de,J:"ig·ueiredo, e da.qual 
:fa.zénv· pa~te os; srs, te,:iente-çoronel 
llet.tlng: de Campos; comandante do 
'5.o. Batalhão d'Él · EngenhelDos; ma
;íoi- l!ernani 'Záim.a., · da Fabrica de 
Cµrftiba;. capitão;Wllson Fe.rreira, da 
Diret·oria .de· Engenharia; e p·rimei

... ro. tenente . Vlrgilio Tavora, · do . 5.o 
'Bàtalhão de ,J<]!,lgenharia. ' 
l•'lCARAO ii.'DISPOSIÇAO DO ESTADO 

, ,: ' . 1 lllAIOR' · . 
J.'qO,. ,fASAJ'.>RESS). -· E\n nota di• 

· 1"1.gii:la. â. ~etoiia clàs 'Arn1as, decla.• 
ra o'·nlin,tstro da Guerra :que os ofi· 
cl/1,is ''.dq 1Estàdo ,Maior . recem-cl1ega
d~s :·. dj>s Es.tád9~ · Unid;s ·e · quo ainda 
nao ,tenham recebido comissão, fica
rão ,ã. dfsp·oslção ·do ·Estado Maior· do 
E~rcifo pára .. auxiliar, os trabalhos 
:r~er:entes â preparação da Forçá 
l-::.Xpeillc;ionar,iá Brasileira. 
DISl'EliSADO DAS SUAS F'Ul\'Ç.õES 

, . .l\"O ESTADO· llIAIOR 
-Rl'O, ; (ASAl'TIESS)' - ,Por ato do 

..._• . . 

ministro da Guerra foi c11spensado das 
funções de chefe do Estado :r.1a1or do 
Exercito, o coronel Zenon Estilac 
Leal, .sendo o seu ·cargo ocupa.do pelo 
coronel José Alves de Magalhães, 
ESCOLA MILITAR DE REZENDFl 
· RIO, (ASAPRESS). - O ministro 

da. .Guerra autorize>u a Comissão. 11e· 
Construção da nova escola militar de 
'Resende, a! entregar a referida· .esco
l.a â fazenda Santa ·111onica;. adquiri<lµ, 
nos seus limites para servidão publ!· 
ca. 

AU'l'ONOMIA ADlllNISTRATIVA 
· UIO, (ASAPRESS), o Quartel 

General, do generai Mascarenhas de 
l>iora.is passou a ter autonomia ad• 
1ninisfrati va. · 

RECEBI.DO MAÍS UM CAÇA 
SUBJIARINOS 

RIO, (ASAPRÉSS) :_·Foi entre
gue em Miami. á i\fi~sãó Naval Bra.• 
sileira, mais un1 caqa sub_rriarlnos. 
'J'rata-se do 13.o, entregue ao Brasil. 
l:ecebeu o. barco o comandante Ha-

· ~oldo Cox: . 
DISPENSADO DO CARGO DE CO-· 

IilANDAN'l'E NAVAL DO XORTE 
RIO, (ASAPRESS) - O ministro 

da Marinha dispensou do cargo de· 
comandante Naval do Norte e de Ins
trutor da Escola· da Marinha Mercan
t~ · do Pará, o comandante· Balista. 
.Viana. 

l'ROXDJ AS PROMOÇÕES 
RCO, (ASAPRESS) - Em dezembro 

l)roximo serão pron1ov.idos. ao posto 
de .capitão-tenente quarenta· e três· 
pt·imeiros tenentes· do Corpo de Ofi-. 
ciais da Armada.. A esse· res!leito: o 
mipitão de mar e guerra .wasl1ington 
Pcrry de Almeida, diretor geral do, 
Pessoál da Arinada,· expedit; -uma cir
cular, dando instruções' â respeito. 

.N· O T A. S E C O N O M I C A .s 
:.A.UM.ENTO. DE, 1(\ NOS. PRODU'l'OS 

, , DA IIJANUIO.CA 
. RICl>, (ASAPRESS) , • :, , Os,. produtos 

<lit, /ma.lldioC"a · Sóri8rã.O·~·- u1fr· a·u1l1ento 
di "10%.' : Â Con1issão, Ex'eéutiva de 
:FllOdfitos·, da ÍllahqjQca, tratou. da. eia~ 
bv,rasã.o do plano.e de· 'arrecarlação da 
'tu:a·. dé il0%. soi»:e ·tais·. produtos em 
t~:do o· territorio nac.ional,. de acordo 
<:om o decreto lei,' 5.53( , · : . 
O. SAL "SOB· CONTROLE DOS RES• 
:l';ECTIVOS GOVERNOS, ·EU. S. l'A U
LO, ·PARA!'i,A, <SAN'.).'A CA·TARlNA E 
·, .,, , . RIO ·GRANDE., · 
RIO,{AS,Ú"RES~) ':-. O Servi~o de 

~ntrole.·do' Sa.i'fi:Íri1<íccu · uma' nota á • 
imprensa ,comunicando que, cin con
sequenéia üos· acoi-tlos fe'itos entre os 
ir:te,rventores dos Estados do· São 
Paúlo, · Paraná, Santa '.Catarina· e· Rio 
Grande do 'Sul com a .Coordenação;· o 
sal ',ilest!nado aos consumidores 'des
ses .Estados. flcàrâ sob controle e;,.-

:i<:Jusivo dos respectívos governos, 
)CE~TEN:A~IO DOS CORRETORES 

, RIO; .. (ASAPRESS) · . A Camara 
Sindical de ·.compra de Valores· ,10 

,JUo a·e ·Jarieiro. com!i111orou ·no· dia 2°i do 
corr'erite, o· ceiüenario·.'dà · criação do 
ofié,lo de ' cÓrrelor em' nnisa ' praça. 
J4rn outubro .de ,1843,, o governo de 
e]1tão, recónltecen<)o a. necessidade de 
'<\íi'cia!izar os ·tl'aballiós da Bolsa de 
Val.ojes, ent.re. n, ·, .resolveu promul
gar ·'o ato que deu gárantias, oficiais 
a..:• exêréiclo· •do Óargo, de corretor. 

. _D_e~tre;_. 3:·s ·-.'?_eri_m:onta·s destacou.se 
"Qmá.. Missa nà Candelaria; c()ngraW· 
làtoda. sendo ·~ficiada•por, Mons. Ma• 
.8&\hães.<: .. , .. . .. . · ·: , . . , , . , 

GASOUN' A R OLEO ·:p A,RA .A 'CO-
·i h º .. ..::. LHlUTA ,oõ· 'J'RiGO .. 

' RIO.· , ASAPRESS) -· Os :1noduto• 
'res >,10 • r:;;·o 'd(), 'Rio Grande .do Sul 
:aJJ>eíiru,11 . para', o· Conselho Nacional 
do .Petn,:~o. afi.m·· de, ser obtido um 
aiiih(n't'ii' ela 'qtiota ile' gâsolinà ·;t 'oleo 
Pará) ã,-· colheità.; ·pois ·são· necessarios 
.:eréa de 400, nÚl' litros de .carbtirante 
J)arà· 'ser feita 'colheita da' presente 
safra.. .. . · . : , .,· . 

O TRANSPORTE ·MARITIMO. 
. RIO;· . ( ASAPnESS) ',:...i. O sr .. Her· 

berf Luiz Kern,. ·delegaclo ,espe.clal, ila 
l.terleração 'das' . Associações Comer
ciais d.o. Rio Grande·. do· Stil, do ce·n· 
t'ro ·aa Iridi:istrlal Fàbi-11 e do ,Sinili· 
qato'dos 'Ari:,,adoies Lacus,tres e Flu
viais do. :mesmo. _Estado, permaneceu 
<ierca ,de 40 ,dias liesta capital. tra
tando dei -interesses. da economia ·suJ .. 
l'.iogran(].ense, regressando ho;e 'para 
o RÍÓ Grande do .Sul... . . 
. :Em e~tre:'ista conc.edida â impren

:i;a, ·o sr: Kern· falou sobre o restabe• 
J.ecimento do. tráfego marltimo entre 
o sul: e, o ,rlor~e •. dizendo ··que. detetllli· 
nados navios de· bandeira,;, est~ang~í • 
:ras que não·:tocavam .no porto do Rio 

, Gra:nde 'do :.sul, . passárão a fazer. es
cala, ali,. especialmente µara carreg·ar 
vinho, fumo. e. outras< mercàdorias. 

Aig·uns destes naWÔs jâ cumwlram 
·o i6ordo e estã~ transportando a· ri· 
queza ··gancha ·para. os dJferentes. por• 
tos nacionais· e. estrangeiros. 
. Po.r outro. lado, ,o sr •. Kérp. conse• 
guju .que ,:najs 3, navios nacionais fa• 
ç:am ·a linha Porto Alegre~Norfe. ·fi• 
ca.ndo; pqrtanto, restabelecié!a essa 
i!llportai'ite :·)inha de cabotagem. O 
primeiro navio deve' estµ,r carregan• 
do· ne.ste momento em Porto Alei,:re, 
trata.ndo~se de. um se1;vi1:o regular. 

Os .. três cargueiros,, permanecerão 
na linha indeterminadamente. A Suh
çom1s11ã:o da Marinha. Merca.nte · , ele 
·1>01:to. "Álegre terá maior autonomia 
e autoridade,'· com a.u torização para. 
e>:P.i,dÍção·de lipénça ele fretà.niento e 
arrendamento ,de' embarcações. 

Ás liceri~a·s, para ·a venda de. embar
~s.,:ões :até 20 toneladas, táinbem se~ 
r;i.ó rirocessa.das. ,pela .. sub.-comissão. 
. A, VITÍCÚLTURA NA SERRA DO 

,,· ·. . JIIAB. , , .. 
RIO, (ASAPRESS)'..:.:. Noticia 0se <1ue 

,º l\:Íinister.io .. da ·.A!l'ricultu~a, nos_ J"l· 
timos 5 anos, pla11tou mais de 60.000 
:..-ideiras em fazendas· particulares na 

,,serra. .do l\Iar,. ji tendo ·sid.o envi
_veiradas, ·nestas' localidades, mais de 
22~:000 viçleh~as. .. . .. · 

·As especies ma.is éultlva<las, ,são a 
N!ag·ara · Brallca··>e · a rosa -be1n -Como 
a: ·.:r.roséateL1Jranca. · 

· As · maiores plantações encontram
so,nos inunicipfos . .de. Pett·opolis, no 
Bstad() do Rio,, e em 'Quel.uz. no Es
tado de São Pauío, semlo tais servi.• 

. ços execu'tados. pela Secção de J!'ru
tlcultura e' Plantas Horticulas, da 

'Divisão de Fomento da Produção Ve· 
geta.!. · .· · . , , .. . .. . . 

. No municipfo ·de Petropolis, ,a vi
deira prod1,1z, em media, 3,, toneladas 
e ; meia' por hectare, Se<ldO que cada 
videira produz, mais. ou''.menos, 3 qui

--10s' _.e -n1~io· .de exCe_len.t.es uva~.as qu~is •• 
,são. vendidas .. a,2 cruzeiros vor quilo, 

11() p~. '' '' 
D.EQUISITADA A l'RODUÇXO DE 

·.ÁJ,COÓL Í'ROéF,nFJNTE DO NORTE 
RIO,, (ASAPRESS) - A Comissão 

Executiva. do Instituto ,10 A lcool e <ln 
Açucar requisitou toda· a prod u~ão <lo 
alcool ·procedente do norte do país fa. 
b1•ica,lo' ·em .' ,'cllstUarias, quer , seja 
anhi<lo ou hld~atapo. .. , 

· · Todo ·o ·.alcoo1, s·erá; en.caminhado ás 
'P.mpresas: distribuidoras·. e· será ·.u.U
·liz~do·: Con'ió ~.carbu1~an:to:;-e111 ·m·isturas, 
.s~gunélo . QUJ)tas oportumi:mente· ·a se-
re-m ··,"ix_adáR •. : .. · .-., ·",, ._ 

Os usinélros reMbáão ·. t cruzeiro e 
·'.40 centavos por··,,1coot··an'hidro, 1 cru
zeiro e ~Ó c,érita v.os y:or ',alcoo) eu tre 
~6 ~:·~~ !;1'ª2,1~, l mi.;!lr'o s :rn s;_mte• 

, . , . 
vos para alcool entre o~ ,e 95 gra,us e 
1 cruzeiros e 10 centavos para alcool 
abaixo de !l2 graus. 

DECRETO SOBRE AS COOPE
RATIVAS 

RIO, (ASAPRESS) - O presidente 
drt Republiea assinou um lon11;0 decreto 
dispondo sobre i,, organização, funcio
namento e fiscalização das Coopera-
tivas. · · 

O referido decreto estahelece as 
c3racteristicas gerais, finalidades e 
forma de constituição das Cooperatl• 
vas., ' 

l'OR'rARTA DA, COORDENAÇÃO 
RIO, {ASAPRESS) - o 'miliistro 

,Toão .Alberto assinou a seguinte por-
taria: ' 

'_'Considerando a n.ecesstdade àe Ser 
assegurado um adequado suprlnien
to em protelnas de origem animal ás. 
aves destinadas ao abastecfm'ento dás· 
populaç.ões, dentro do programa de· 
desenvolvimento da. avicultura, 'em
preendido pelo Minieterlo da Agrlcul• 
tura, resolve: 

1.o - Proibir, pelo espago de tem
po julgado necessario, a criterio. do 
Mlnisterio da Agricultura, a expo,rta
ção de farinhas õesUnaõas ft. allnren .. 
tação <le_ a.nimais e adubos f:~JlÍ'icados 
com resiíluos dos matadouros. 

· 2.o - Esta proibição será man1ida 
pelo espaço de tempo JUigado 11eces• 
sario. a. crlterio do 'Ministerio da Agri~ 
cultura,' ao qual caberã, oportuna• 
mente, autorizar a exportação das 
di.sponlbilida<les". 

BONUS .DE GU,ElRRA 

RIO, (,\$APRb:SS) São PaÚ1o 
contribuirá· com um milhlio de. cru
zeiros de honus d.e guerra, declarou• 
o sr, Sebastião dava!cantl Alhu<Íuérs 
que, clelega,to flscaJ <lo· Tesouro 11'0 

Estado l>a11defrante, referindo á. cam- · 
pànha p1,nmoviila. pelo .,,•espertino 
paulista ." A Noite". · Acrescentou o 
sr. Ca.vakant! Alhuquerque, que l1â 
repercus:sã._o ía,voravcl- ela. Camnanl~a, 
clesile a capital a:té. ao mais· remoto· 
municipio · paulista. · 

· REDUÇÃO NO PRF.{'0 · DOS 
JIJEUJCAJIIENTO~? 

RTO, (AS.~PRESS) - i·éndn entra•· 
<Ío em vigo'r o convenlo entre a. Co
orrl,~na,(!ão' rla. ~ro6i1i7.ar,ão "EC"ono·m·1~a 
e os LahoratoriMJ Farmaccuticos, fo 4 

ram tabelados SOO medlcamentns, ·os 
ctuais sofrerão uma tlirninuição ·,1e 
1 '\ a 20 por cento de seus preços 
atutals. · 

A A(l1J(SH]Ã0 no PnF.o~o- DO 
BANCO AJ,F,i\UO •rnANS

ATD,\NTICO 

RIO, ( AS.\PREÍ'lSJ - O gabinete 
rio · Prefêllo l\Iunlcipal distribuiu 
a seguinfe .comunicação: 

"O pre dio do Banco Alemíl.o 
•rransatla.ntico, bem como todos os 
<lemais vnlores que ·constituêrt'l. l> a"tl
Vo desse banco e outros refertdos nn 

· <lccreto-lel .4,612 de agosto ·de 1942, 
estão sPnrlo liqu_lrlados· de acordó corn 
instru,:ões expedidas pelo Ministerio 
da Fa:zencln. · 

J;: rio mafa elementar ·interésse do 
g·overno optei· o 1na'ximo. na ·:tiquicl_a.• 
cão <lesses bens e dai. O siste1na ado• 
tlldo de procNle-la através ,de Jici• 
taGÕP.S p_ubllcas. A parte qu_e nessa 
liquidação vier a caber a pessoa iu• 
ridica de Direito Pnblfoo ou outras 
pessoas fisicas, mencioriadas ·. no a~
t igo 11. do docreto n.o 4.166 de· rnai• 
ço de 1043, sei,á .incorporada ao pa• 
trimonio nacional, por· força elo. ci
ta.do decreto-lei n.o 4.61Z, de. 24 de 
agosto de 1943: em seu artigo 3:o. 

Em face do estabelecido para a. li· 
rtuiclaQão do acervo elo Banco referi
ro. e de r(ue a Prefeitura teve· ciencia. 
previa, sô lhe cabia o procedimen
to que adotou .para aquisição.'do pre• 
<lio. e nn,s condigões em que o fez~· 
ohtendo-se por cessão .de direito , de 
t>referencia do Banco do Brasil, -re
s111tànte da. concurrencia publica rea-
li,zada". · 

• 
Secretario 

-· FRACOS e 
'AN~MICOS 

TOMEM 

~nho Creosotadr 
"SILVEIRA .. 

Grande -. Tónico 

da Embaixada 
Portugal 

RIO. <A,t,APRESS) ..;. Viajando pelo 
cliner da Pa.n Americail, chegou a 
esta capital o s111-. Luiz Jorge Coot.a, 
Secretario da Er~')aixada ,le p·ortugnl 
uo Brasil. ~stivera1n prese.u.tes ao 
rlesembnrque autoridades e repte
sentantes do corpo co11sular. , 

Fa8;eu. o jornalista 
EdmJmdo Bittencourt · 

lHO, {ASAPRF'<:;S) - Faleceu na 
Casa de Saude ~ Sebastião, o· j()f• 
11alista Edmundo Bittencourt, fund,i.,: 
dor do "Corrtfo da Manhã". 

ii;dti'1unc10 Bittencourt tornou-se ·ce
lebre por suas campanhas dvilistas 
e Mpecialm~nte pela ~ua, campª'nha 

· ás "9a,rt1i,{ !iil~.a~".,., ,.. .:.._.--,--.--.. 

Semana- , da .Aza 
'.\\11~. (ASAPREJSS). -· iniciaram• · 

·Se as comemorá,gões da Semana· •da 
Asa.com disser,tações s'óbre a vldl\, e 
a ob1·a de Santos DumoJ'it .. em todos 
os; eilucandarlos do 1>afs. e a ex:posl• 
cão de documentos. sobre aeronautica, 
nà.· Escola · Nacional de Belas Artes, ' 
11..;troéinada pelo 'Aero CJube · d.o );;ta. 
si!. O dia 19 foi consagrado . â ceie· 
bra.çã,o do· j2,o anivérsa,rIÕ d'o Premio 
Deutsch e,, bem dSSim, á; r.eve.rericia 
á. memoria. de Sintos Dumorit, com 
uú1a expressiva: solenidade junto ao 
tumulo. do genial brasileiro, á. beira 
do qual .' falou o sr. Paulo 'Viana, 
transladando-se, .nessa .ocasião, os os
sos ,de aviadores mortos em ,serviço 
para o Mausoleu da · Aeronautfca, .:A.· 
ta,rde desse mesmo dia, os prometo-· 
re's da Semana da Asa ofereceram uin' 
.cocktail ao ministro Salgado Fl!l)O 
e ao sr. 'Assis Chateaubrland, ·sen.do-
11,:es entregue, no momento, o,.dlplf!• 
1na. de 11 SociO Grande .Benem8;r1to". 
de todos os Aero ÇJubes do :Brasil. 

A 20 houve, em. Manguinhos, fle• 
·monstrações acrobatlcas, . con1 a,. pre
sença .do sr'.. Pr'esidente da Republica 
e ·de altas aut'oridades, · ' 

No 'dia seguinte ....,. quinfa-!elra ·
âs '9 · horas, o .Aeroporto Santos Vu
mo11t foi franqueado aos escolá1·es 
para conhecimento de varias tipos da 
aviões., Distribuirarri-se premias, pot· 
sorteios, destacando-se entre eles, 
VÔOS em a Viões comerciais, destina• 
dos exclusivamente ás crian«;as. 

· Hoje, encerra-se-.ão. as comemora• 
ções da Semana. da Asa com uma. pro
va de planado1:es · e de aeromodells-
1uos, em blánguinhos; a.s· s horas, e, 
ta.mbelll de ·aviões a,• motor, dlSl)H• 
tandosse, nessà ocasião; as taças 
"Ministro Salgad<i Filho", "Assis· Çha~ 
teaubriap.d' e "Ça,:npanha Nacional 
de. Aviação". A·, tarde, terão lugar 
çorrldas 1ío ,Jockey Clube. Brasileiro, 
don1 uni prógrarna-: ·tnteiratnente ded1-' 
cado· A Aero11autica. · 

Homem1gens a simtos Dtt= 
mont e .aos niottos .da FAB· 

RIO, (ASAPl{ESS) ·- Urandes JlO• 
me11agens foram prestadas; é. mcmo
ri;,, de Santos Dumont;' n'o aeropbrto 
q·11e traz o seu nome, e ern ·con1enlo .. 
raçllo ao 42,o aniversario do seu Prl• 
.meiro vôo em 'torno da' Torre ,t,;it'ei •. 
Estiveram presentes âs . manifesta• 
ções, que fai!lm parte da cet·emonl'as 
program9.das da Semana da Asa, !nu• 
meras autoridades 'civis e militares 
ciue tan1be111 · co1npar~Ceram a.o Uenli•· 
tb,io ele S. João B'.atista, e entre ,ela~ 
o ministro· l:lalgado Filho, o ge1teral 
l•'irmo. }'reire, o 'brigadeiro Uerva
sio Duncan o a familia do g1·a11Cle. 

· brasileiro· que se homenageava, pas
,sando~se ao ,.ato de dep,oslta~ão, dos 
·1·estos mortais dl¾ •aviadores , mortos 
em serviço,· no Interior do mollu• · 
monto áo Pai da Aviação". As· urnas 
que. haviam sido depositadas em car
retas, .'.eram puxadas 'por· ai unos elas 
escolas·.Miiltar e de Aeronautlca, en• 

·,quanto bandas dtl musica tocavam 
-mal"cht;1_s. funebres~. ,Clnco ·urnas pe~·
tencentes aos ten<'nte Juventtno i;·on. 
seca, tenente Hlc'Íirdo Kfrk, capltào 
Rubem Meldr· S,iuza, Major J:larbeClo 
e capitão Harold.o l:lorge~ 1,eltão, fo~ 
ram ali depositadas. li'aiou nesBa oca
.slão o brlgadialr,o. tiervasio Dm1c·an, 
tenclo o· iulnisiro d'a Ael'onautlcu: de
positado uma ·co,·oa de flores 110 mau-. 
·soteu do· pioneiro da a viação .. 

Unia · unica brasileira 
oo.··Japão 

RIO,· ( ASAPl·~E~S) · ... A próposlto 
da noticia tlivu!gada por uma agen
cia teleg1•a(léa, ség:Undo a ·qual es• 
ta.vam sP.ndo permutados na 1ndia ' 
Portuguesa, cidadãos brasl.lei,ros por 
japone1:1as, u1n yespertlno · p_rocurou 

· ouvir· hoje, em fonteil autorlzada.s Cio 
l!amart.y, a confirmação do fato. 1,m
tretantó. afirmaram na; Casa de . 1t10 
Branco,. não existir ma,is nn Japã.o 
nenhum·· compatriota a não ser uma. 
.irmã de car.l(\ade ·de rrigerg cearen• 
se,. QUA declarara 'a um ,r-epreseptante 
<liplomatico do Brasil, ser desejo seu 
continu.ar al1 para· sempre,' no cón
vento em·. que se acha,. entr.egue a 
sua. mlssão religiosa. . \ . · 

Viuvas e orfãos dos servi= · 
dores do_ Estado 

RIO,· (ASAPUl!JS:0) - :Oob a pres1-
dencia do snr.'' 1tezende, foi fundada 
nesta capital a "Casa de ,Nossa ·se~ 
nh·ora· da· Piedade', que tem a fina li• 
<lade de acolher as viuvas, e or(ãos 
nece$sltados dos servlclores do J,;sta• 
do. ' · 

Inaugurando o Maus.oleo · 
. ·.· de D. Lente 

ruo, (ASAPREJdS)· ..... ·Foi lnau11;ura• 
do o mauS<lleu de D •. l:lebastião · Leme 
na Igreja de Sant'Ana. ·oficiou ::,; 
Excla .. D, Jaime· ·çaniat·a, Arcéb1s
po 'do ·Rio :de Janeiro, tendo assisti• 
<lo· a· :es~a· cerimonia o t:Jero regular 
e secular. 

Tesouro . . escondido 
RIO,'· CASAPRESS) - O sr.' Jullo 

ela Costa, en1 longa . ·expo~içãO que 
e1wiou'. ao· Diretor da Fazenda .NM:io
nal, afirmou · que . existe escondido na 
!nta do· Raimundo,. na bala do Uua
nabara, fabuloso tesouro.'· O sr. J ullo 
Costa, . em· suá. expo,siçã.o se,- com1>rO· 
·mete .a indicar ao uov~rno, o· ponto 
exato .onde se encontra a referida 
fortuna, · 

·Pata economia de 
bustivel 

com= 

RIO, (ASAPRES) - ' Em virtude 
.de escassez de combustível e para 
que se evitem prej'ulzos aos serviços 
hospitalares,' escolares· e de remo, 
ção de lixo da cidade, o prefeito de• 
pois. de conferenciar com o preslden• 
te dÕ Conselho Nacional do Petrolio, 

1 cleiiberou que· a Prefeitura não mais 
atenclérµ. a nenhum pedido . qué nã.o 
se relaci<:Jhe com a, prestação <H~· ·ser• 
viços a seu 'cargo, anm · de que haja 
maior economia de · combutlvel. A 
!'l'ef~ltura; coni a q_ooperaçãó'. da ?O• 
licla ·civil, apreendel-á. os· carros que 
ni?o exibirem, 'nos parabrizas, 'os car• 
tões de licença excepcional. 

Novo perigo. de invasão 
do , '' Ariofelex. Gambiae" 

RIO, . (ASAPRESS) - Foi consta• 
.tadá: a prei;ençà do "Anofele; Uam• 
hiae' no. Rio Grande do Norte. O go• 

· ver.no determinou que fossem toma• 
rlas ime.diatamenté' rigorosas medidi:i's 
para evitar uma nova Invasão ·Cio 
,Brasil pelos mais ·perigosos· transmis
sores do fmpaludlsmo., Nesse sentido 
os diretores do Servi(!o ·Nacional· Con~' 
tra. a Malarla, da Saude dos Portos 
e do· Serviço da Febre ·Amarela. re• 
cebera.m instruções rigorosas .afim 
de que ·o expurgo .dos aviões,. dos 
campos de pouso ·e ,dos· navios nos 
portos, se .efetue com ·.a maxlmà efl• 
dencia. Essas medidas excepcionais 
já coiueºaram a ser executadas, .sen. 
do de se esperar, (Jij.e :_não mais 'se 
reproduzam os fatos registrados em 
1939' qú:,,ndo morreram •varios mil11a
ll! . '1.§ · llmihiN.11: .. 

Funcfôn~rfo.,.,.,:iú6írt~\' :não 
·podê . s~r .·di~e~r,:de 8ª,n,c9 
·•.·.RIO, :(ASAPRE'sS): ... :.;;;_ e<'.> diretor ge.~ 
,'i-a.l ·da: l<'azendá Nii'<liohal deg,Pa:chan
.'dii um requeriment(!, declarou, que",o 
funciona rio ,publico, não, pode :ser· dl-· 
reter· de Banco. · ,. .,. 

. Os medicos solicitam · 
, gaz91inâ : · 

lÚO, (ASAPRESS) - o Sindicato 
11:!edico do. Ri'Ó; dirigiu . um ofiéio ao 
Presidente do Conselho Nacional de· 
Petroleo, solicltarido . a: · eoncessã:o · tte 

, licença para o tra'i:ego de .aiitomovels 
de profissionais .da . medicina;' desde. 
que comprovem 'aci1ar-se em efetivo. 

. exercício cHnlco, a.sslm · como o ror
necimento .de gazolina, no .11m:1te n1a•. 
xi.mo .'de 150• l!Ü-os por ,mês, para cada 
Um.-

Acidentado o oficial de 
,Gabinete do 'Pt:esideilte 
RIO, (ASAPRESS) -,, O sr. A.ndra-, 

de de ,Queiroz, oficial' de gabinete 
do Pre·sidente da Republica, foi vltl •. 
ma .. de um la)tlentavel acidente a,o 
descer do autoniovel, quando .regres
,sàva de· um passeio, pois tevé o tor• 
nozelo fraturado em virtude de tel' 
pisado em. falso. 

Campanha contra motoris= 
tas· .. ·t11aleducad.os ·· 

RlO, (ASA PHESS),, - A J>ollcta. 
Iniciou energica·.campanha contra. os 
motorista.a. <iue gost;un de dar' piadas, 
e contra os que provocani Inciden
tes nos onlbus. - Foi organizado uni 
ficharia de todos' os· empregados· das 
empresas de. transportes coletivos, 
afim .de ser mais completa a nova , 
campanha de boa educação. Serão pu- .. 
nidos tamhem '''chaufeurs" de . praça,. 
que pratlca.Í-e)tl. abusos. A Policia Ja 
9,preeTldeu -, ceri;a de· tõO autos· de pra~ 
ça por·. ter~m seus condutores ln• 
frlngido determinação 1>olicJal; 

Embaixador . Pimentel 
Brandão 

.RIO, (ASAPRESS) -· Regressou a 
lllontevideu~··a fin1 de reassumir· suas 
funções, o emhail(ador l\1:ario· Pimen
tel Drandã(), delegado' do Brasil ao 
Comité Consultivo de Emcrgencia pa·
ra ·a Defesa. Política do continente, 
com .sede na capital do Uruguai. 

Mantida a pena do ex~capic 
tão Agild0--Barata 

RIO, {ASAPRESS) ~ No pedido de 
·revisão criminal do cx-c;a1>itão Agi!• 1 

do Barata, atualmente cumprindo pe •. 
na na Ill1a i'.;rande, c1ue pleiteou· re
flução. de penas,. ·o. Supremo 'l.'r)bUnaJ 
l\lilitar,. por maioria .de votos indefe• 
i-iu a: pretensão, para .manter sua 

. condenàção nas penas do grau' sub
n,1aximo do art. 1.ô, combi.nado com 
'o artigo 49, da .lei, n.o 38, ·como res·· 
ponsave1 })ela revolucão comunista 
irromp\<la no quartel: do UI 1:eglmen• 

· to de Infanta.ria, da· praia. vermelha, 
em 1935, · · 

Seguiu para Noya Yc;,rk 
RIO. (ASAI'RESS) -'- Em· com\ll!.· 

nhia de sua familia seguiu .hoje com 
destino a Miami,' no Ciipper. da, l'ft• 
na.merlcana; o sr .. José Augusto de 
Garcia· $ousa, ex-dêlegado do 'l'esou
ro Brasileiro, em Londres, que, atê 
ha pouco tempo .•oesempenha~·a' as 
funções ·de. diretor da· Despesa l'u· 

'b!lca. ,O alto funcionaria ,do Mln.ls• 
terlo da :Faze"nda va~ e>;ercer o car
go de auxiliar da , Delegacia, como 
tesoureiro em New Yor)<. , 

Associ.aç~o· Pa'-list, _ . de · 
Combate .ao C.ancer 

mo, '(ASAÍ'HillSS)' .... >o Presidente 
<1a ·Jtepublica assinou um Í:Jec1·etQ, i~i,, 
h1corporan<io á. · Campanha, , Naclona.f 
contra· o Cancer; a Aso'claçãóa.'·PauHs. 
ta de Combàte· ao Cancer, ,que sera 
sub,·enclonada · ,\>elos :-Governos 1ª · 
União e do Estado· de l:lão Paulo:.'. 

O Dasp. não é· contra o, au-= 
merito ao funcionalismo 
nIO,· (AS.~PHl~SS) .... A r'espe1tn 

de varias coméntarfos · feitos ,.ultlmà
mente· .pela. imprensa, relativamente 
ao au·mento <los venoln:ientos do t'un~ 
ciona !ismo, o Departàmento ,AdÍUI• 
nistrativo. do.: Serv.lço ·P:ubllbo dlstrl• 
buiu um longn,'co·munlcado á. Impren
sa, l.10 q11al diz não ser , COI) trari(? 'aó 
aulnento- e· que nâ.o emitiu nen·hu·n, 
parecer '.Confra, pois o mesmo é de 
a,içada, do Presl<lenia da Republica. 

· Pode agravar=se ó raciona" 
mento de açuéat :, 

nrq, (ASAP1:gssj· - '.Palestrando 
com jornalistas o sr. Garbosa· Lima. 
Sobrinho, presitjente do lnstttuto d.o 
A~ucar e rlo Alcool ·admitiu a hivo· 
teso .de ser agrlt\'ado o · racionam<1n• 
to atual de açucar,"·em vista .da dl· 
min_uiçã() de enibarques no n9rdeste. 

Vocabül~riO' da 
brasileira 

lingua 

RIO, (ASAPlt/'lSS), -- O vocabula-, 
1·io da lingua brasileira. está ,sendo-· 
t"\rgnnizado de ac~rclo' con1 a·· Ac_aç]emi a 
. .Portuguesa, na · qual s~ , permitirá 
uma ampla llberdail<;> para· a gtaüa 
de nomes proprios. No mesmo, serJo· 
ainda. !ncluidos os ' brasileirismos, ~e 
uso, corrente. gsta.5 informa.c;ões. 
·1>\·estada.s pelo .sri .Ç\a udio de Souz:,,, 
ela,, Academia. llrasileirà de' Le.tras,· 
dizem que ess.a ins . .tLtuir,ão viu ápro· 
,,.ada.· pela Acatleniia· de Clenclas· (!e 
J.isbôa o, seu trabalho. · .' · 

Recomen,dações à -Guarda 
Civil 

Í:10, . (AS<\P:RES) ..:,. ·"'.rratem bem 
ao publico e façam res1>eifar a lei'.' 
recomendou, em p,ortaria; O lnspecto1• 
Geral da. Policia,· que passa· .a. dar 
Instruções especials á. Guarda Civil, 

, sohl'e a· conduta dos mesn1os; ém ser. 
viço. Recomenda .,ainda a portaria: 

1 - "Respeitem t,0'4as as ."(utorida.des 
e o publico, . pril)'iem pe'la obedienc1a, 
á. urbanidade, zelo e solicitude' para 
com o J>Ublico'. 'l'ermlna.ndo, ê Órde• 
nado aos · guardas que 'façam cum• 
prir os preços d.à tabela de. veiculos -
e todas as d is posições do ·trafego. · 

Bareteamento · do ensino 
sêcundario ~ · · 

RIO, (ASAPHESS) J..· Seri bara• 
·teado Imediatamente o ensiri'o secun• 
clario, :A Comissão. no,meadâ, pelo Mi
nistro ela Educação, afim d.e estudar 
o Importante· , prObl,ema;, a.caba d& 
apresentar ao 'ti.tular da· pastl!I, o re
sultado dos :·teus estudos, •j).ropondo 
varia.s ·medid'as, entre:elas certa per0 

centagem de. matriculas ·gratuitas é 
contribuições 1·eduzidas para estu-

. dantes pobres. · 

Carne de carn~iro do Rio 
Grande· 

RIO, (ASPRESS) - Chegou por via 
marlthna, a prfmelrá partida 'de car-

- ne de carneiro do Rio Grande . do. Sul, 
compreendendo 80 ··mn ·quilos de um 
produto de· otim~ <t'ualidade; Os' ca'r

, nei,ros pesam em media SO ·quilos. pro, 
cedendo da me.lhor região pastoril do 
pafs;, da.· fronteira· bra:Íllelro-ari,en1 

-:ti~ ' 

.- , ;_,, 

Faléceu · o pai do Presidente 
O.etulio Vargas 

, RIO, (ASAPltBSS) ...e· 1-'reclsanJell• 
te ás' 6.1 O ho,:as da manhã de 21; fa
leceu no Palacio Guanabara. ·o úro
genltor (jo Presidente da Republica. 
.O extinto contiva a avançacJà Idade 
de 9S)anos o' iria, completar 90 110 
proxlmo dia ,Jo de Novembro o cor
po "do ilustre morto segÚirá ~m trem 
especial· para .o Rio . Urande dO' Sul, 
seu Estado nataL li:ssa noticia causou 
gran(le. pesar em todos os cir<,utos 

·.desta ca1>it,al, .. a.corre11d(!,,:á. residenda. 
presidencial as ,mais,:11:itas. autor1<1a~. 

,~lés e, pessoa_s.,de,, (lestaJ.:,t, que foraÍ11 
· le\'.a'r,a, ,sua pa)a~1·a, de C()nforto, ar, 

Pr~,iJdente: ,qetuHo .V:ugas, .. pelo gol• 
"11.<'>. qu_e ;i,,9(1}/,t !'.le. so,frer. , , 

Deverá ser exonerado. 
. RI,O, '<ASAPHh1SS) - >A Di\'lsüo' de, 
Orienta~ão e Fl~callzação ·do J:'essoni 
do Dasp, dé~ldiu ·que. o ocupante tn
te.rinb <lo. cargo· pUblico; <1ue convo
ç,ado para prestação do. servião m1-
Htar, não . puder· sat!'sfazer as exi
gencias éstabelecldas para n. concur
so em Que, na forma da lei, for .iJ1s .. 
ci'lto ex-oficio,' deverá ser exonera
do confo~n1e·, estabelece o paragrafo 
5.o do art, 17· dÓs Estatutos dos V'un
clop.ari.os P.ubUcos. 

Estação Provisoria 
RIO, (ASAPHESS) - O prefefto 

He11rlqu0 Dodsworth encaminhou à 
Secretaria da Viação e Ouras Pu bll· 
cal/, para fins de estudos, a sugestão 
rl,o Conselho Nat•ional do 'l'ransito no 
senU<io de ser instalada, no edÍflclo 
da_. Policia M~.riti.ma, na Pr~c;a _.Maná, 
urfla es.t_ação rodbviaria da Capítal ela. 

_ltevubl_ica. 1!Jsta sugestão foi -âpre ... 
senta.~a ·. ao ,Çonselho · N·aeional <ln 
'.r.ransito- pelo sr.' Chagas üàrta, re .. 
presentan.te do 'l'ouring Clube do 
Brasil. 

Invenção para transporte 
' de' feridos 

nco. (ASAPRESS) - o engenhe!• 
ro .Humberto c;usmão, de São l'au-
10,. iílye11tou, u1n aparelho~ por· 1neio 
do qual é tiossivel transformar qual
quer carro em ambulancia, ·A . expe
riencla do Invento reaiizollCse na ·i,;s
planada do Castelo, sob ós .ausp1c1os 

· rla .Defesa Passiva, Anti-Aerea, !nu· 
n\eras· pessoas compareceram ao àto, 
notanclo·s_e a presença_ do cel. 'orozin1- · 
to Rereira · e · do representant'e do 
ministro, Marcondes Filho. , . 

O at>arelho do engenheiro Gusrr--.io 
con_siSte· õe uma série de peças· .. -de 
ferró que possibilita ·a fixação de duas 
pac1iolas, com cobet·tura ele lona, so• 
hre a· capota de· qualquer cá iro. A 
clisposlção do mecanismo Impede qual• 
ciuer abalo J)Or trepidação, mesmo em 
caminhos 'acidentados. o veiculo· com 
padiolas· e tod-0 o aparelhamento ar
ínado uão sofre nenhum dano. O cel, 

· Orozinlbo Pereira, eonfornie. dccJa• 
.. rou aos que assistiam as ex1ierien • 
·elas, considera o invento '1.e gra11o"e 
Utilidade, l)OiS COlll ele poderão SE'r 
imtlrovisadas. --~-numetOsas an1bulan• 
elas,, o'.'que permitirâ 'rai>lda evacua• 
ção de feridos em caso cle' b>etal11a, 
O custo do material encareceu o apa

. relho, elevando o ·p1•e1:o da cónfec~ào 
que.: está . calculado em 4 mil cru-
zeiros por unidade. 

Condenados pelo Tribunal 
· de Selurança 

nro. (ASAPRESS) - o Tribunal de 
Segurança Nacional condenou João 
Alves Brito e Nestor Marques ,le 

Souza, a un1 ano é três n1es"es .de re• 
clusão, os quais, juntamente com ll!á
nuel Gonçalves Brito já falecido· con. 
c,ertara1n a usurpação, dé 1.500 s-"arim
pel~os localizados · em terras do Rio 
dos: Macacos, Cachoeira e Vila· dn Pi-

, riá, munlcipio de V.lseo .no Estad·o cln 
Pari!. Os acusados explo·ravam os ga
rhnp.elros e, de acordo com o' tenente 
Nestor; delegado de 1iolicia e. praças 
do destacamento;' sacineavam os bar
r'aclles dos trabalhadores .. · O tenente 
foi. demitido das· funções de delegado 

, dep~is · d\'>· ·,1,p1,1rad<1, º·"ª , tesponsabili~ 
d<!,de .~a .i!lc.tu~1:ito, 

Pretendem aumento das· 
passagens as ·enípr,esas' de 

onibus · de São Paulo 
nro, (ASAPRESS). - . Encontra-se 

n,t. Coortlcnaç;ãq, -Prestes a ser reme• 
tido ao Conselho Nãcional -ele 1 1ransí• 
to. un1 n1em_orial assinado· por nunio
rosos rePresentantes' ·.das eni.preSas dé 
veiculos.· de São Pat:lo, os quais pre
tt)ndem um aumento de preço rias 1las .. 
sageµs <los. seus carros, No , refer.ido 
memorial, mostram os Interessados, 
á. sitúa1:ão preca ria em que .. se" e,n• · 
centram suas em1>resas, em corise.- · 
qüencia da elevação· do custo .do ma,, 
teria!, esclarecendo c(ue a rerida qúe 

'ObteC111 rião cmnpensa as clespcr.as:· 
feitas com os seus carros; Mos(ra1h 
ainda que ·enquanto as __ e.m1)re_sas (]e· 
()llibus do Rio cobram 10 éenta'vos por" 
quilometro,' em São' PáuLo s·e cobra 
30. e 50 centavos por ,·iagens de. mm-
tos quilometrós. ,· ·· ' 

Aproveitamento de . indivi,.· 
, duos de. capacidade 

reduzida 
mo, (ASAPRESS) ~· o Presidente 

tfa Republlca _assino~. um <ledrCto. aü
tc-risàndn ô Departamento A·dministra
t!vo do S.êrvlç·o Publico a <:stu(lar e 
expedir normas para o aproveita
mento de individuas' de capàcldacle re. · 
<luzida. ll-08 cargos· e fuilções do ser-
viço federal. , . . . ' 

O referido decreto se faz acompa
.t1har de uma .longa c,xposição do D. 
A. S. P. explanando os trabalhos. ela 
seleção do pessoal para o serviço ci-
·vil brasileiro. · 

~00 mil . sacas- de cafê para 
o exercito americano 

mo, (ASAPRESS) - •reve · lugar, 
no Palacio do Catetc, · a ·certmoni'a dP; 
entreg,i ao emba!xador ·Jefferson Caf
fery, d:t! too.ooo sacas. de cafe ,ofere
cidas l'>f'lo presidente Gétuli'o Varga.s, 
em nome do Etasil, ãs forças· arma-
das norte-amerkanas. · ' 

Primeira visita pastoral do 
Arcebispo do Rio de 

.Janeirn 
nro, (ASA Pl'tESS)' . - ' s. ExciR'. 

De>m ,Jaime Ca.mara es,cç,ll1eu a. l)aro
quia de ~aµta Cruz para a stia pri
meira visita pastoral, que se realiza
rlt de 4 a 13 de clezel',i>ro · proximo, 
por ocasião dos festejos de Nossa ·se
nhora da· Conceiçãó. Por vai'ios ilias 
o Senhor Arcebispo administrará. . o 

. santo· Sacramento da Crisma, visitá
rã capelas e pregará. duran~e a nove-
na. · · 

A co==beligerancia da ltalia 
· RIO, (ASAPRESS) -· Comunica-

nos <lo Itama:·Rtf: ·"0 governo brasf• 
!<-iro foi a 11 de outubro. on''iiahnenfo 
notificado pelo general Eisenhower; 
it pedido .do marechal, Dadoglio; 'de 
(iU8 nó dia 13, do. corrente, ãi 1fi hO·· 
ras. (gwt), o' embáixa,,dor da JtaHa em· 
Madrid a1>resetitàra ao embaixador da 
Aleinanha · a declaraÇãO -d·e g'u-erra; d.o 
governo italian.o -ao goverl)O. alemão. 

N_essaS ·condiçõe_s o. governo brasf
le.iro, ainda.· quando as suas' relações· 
c,om o govEãrnO'. Italiano contln uàm a, 
ser rigidás pelo àrmisticlo de 8 de 
setembro, findo. firmano '·tambem .em 
~eiu :horne~ aceita a· . cool)eração da 
Italia ,na ·g·uerra ·contra a Alemanha, 
como Naçã:o co-beligerante, na ,forma,' 

. ª\IOtl!(dl!,_ p~loi. . girren1,ot. ,1,lla.doii"• 

o abono não será provisorhl 
"RIO. (ASAPRESS) · - -Em .declara• 

ções prestada· a um ·vespertino o sr. 
·Simões Lopes disse que a:adminh;tra• 

, ção. não COglta: <le abOI\O 'prÓVlsprlo, 
que .Pudesse· deixar de subsistir de• 
vais dá guerra. O ,aun,enfo ·strá. de• 
finitivo' e virá l)ermitfr um' nl\'el fi,
nari'Céiro 'niais ·etevado aôs .ser-vidorês, 
de àcordri coin sel!,Y,erdadelro· lugar 
na sociedacle;' l(écusóu-se , a !)recisar 
,1uando, e.n trará em vig'or o a.umento. e eêharn~nto ' dos' frigoriii• 

\ 1·:'cos ·Armour ,e, Wilson, 
RIQ, < ASAPRlÍiSS) O · responsa-

vef .·,J·eJ.o !~tOr do· carne::;. informou- á 
';;qs~~:,rÍ·e!lortagem que a Coordena•· 
ção,,:e,111 face ·das faltas· apontadas 

· determinou ó fechamento\ dos frlgorl-
fic<?ã;.},rmour e Wi:sôn. · 

Ccntenario · do Regente Feijó 
O primeiro ce·11tenario da morte ·do, 

:r:i.ekente Feijó. , ·_(JU.e ·transcorre no 
<lia i O de novembro, será cornemorado 
nesta ·ca1>ital. · ·' 

Para organizar o p1·.ograma das .df•· 
versàs sOlenidacles, o Interv,entor Fe
dei'al, ·sr. I•'ern'ando Costif. · designou 
Uma éomissão que é composta dàs se• 
guintes pessoa•: srs •. J. C. Macedo 

·s~ares, 'l:eotónio Monteiro de· Barros; 
Abelardo Veugueiro, ·,\Jtino' Arantes, 
Gorlofredo da; Silva 't'el<>s, Cardoso de 
Mélo Neto, Capdido Mota Filho, Môn-

. so de 'E. Ta,unay e., José ·'l'orres de 
Oliveira.: ' · 

Do programa constara um· pontifi•. 
cai de coriio presei1te, na Ig,·ejà de .. 
São Francisco, · e a transladação dos 
r~StO>S mortais do l;'adre Diogo Antó• 
nio Io'eij&' para a· Catedral de São 
Paulo. ·· 

Casa das Missionarias de Jesus 
· no Piauí 

C.\MPIN AS, < ASA P~ESS) Segui• 
rám, para.. Tere,.,ina·, c·apital do Piauí, 
diversas :Missionarfas. de Jesus Cruci
ficado, que foram lançar, naquela ci• 
dade, as bases para a funda~ão dfl 
uma Casa Misslonario .. 

Coomemôração do,. êentenario· 
· de D. Vital 

' ' 

Com ·as ·beneãos do Exmo. Rvmo,, 
D. Marcolíno Dantas, Bispo de· Na• 
t.11, o , "Cufao de formação da Coil• 
g:rêgatão ll!ifriana de N. S. d11, A.~ 
prese'i1tação e São Luiz. de Üonza.~ 
ga", 1,olidariza11do-se, desde já, com 
as festividades que se, preparam,. em, 

todo o pàís, para comemorar a pas• 
sagcm do.·l.o ccntenario · ele DPM: 
VITAL, a 27 de novémbro de 1944, 
acaba de tomar a iniciativa de pa
trocinar, no ·Rio Grande~do Norte, 
as· festas que se realizarem '·em .llO• 
menagem ao grande Bispo ,desapa
recido. . , 

Essa atitude da mocidade eatolica 
.do Rio Grande <lo Norte vfaa ,não 
soniente homenagear a memoria. .do 
Atai)as.io, Brasileirb, mas afnda, ini
ciar um sadio movimento de revisão 
ca tolica da nosfa Historiá. 

Bsst gesto da mocidade catolica; 
estamos certos, rêpei·cütfrá,. agrada• 
vclmente, em todos os' recantos do 
tel'ritorio nacional ·e ;ervirá de re
bate 'aos. catolicQs, porventu1·a;· es'
quecidos . dos liames que nos pre,n-

.· dem à tignra eminente · daquéla 
grande p1:elado. · 
.: Oportunamente publicaremos<. d 
programa <las festividades qi:ie, nQ 

· Rio Grande do Norte, serão inicia• 
das :t: 27 de novemliro, do ano. eo~-t 

:rente. · 

/ 
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N otí-c·i as d-OS E,s ta d os Carta de um sargento americano, relatan

IEl.IROS•E CINEMAS 
.PROGRAMAS :DE HOJE 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

· AlH-AMBRA :....: Mêu filho · não se vende, cc-:n Richard Carison. - n. 
· ·· Aventuras em Hçlly,vood, com Chêste1· Morris. - AMG', 
ART PALAC[O' _;_ Tarzan o" vl11gador, com Joh11ny Weismullcr. - APA. 
BANDEIRANTES ;___, A mulher do padeiro ,com Ralmu. - M. . , 
1/>IRANGA - Irmãos em· armas, com Allan Lacld. -- K 
M'ETIW - Sua· ci·iada obrigada. com Richard Ca.rlson. - R. 
OPE!t.il. w Noite_ do pecado. com Charles· Bôyer . .:... R. 
RITZ - S~mpre em meu coraçi\o, com Gloria .warrcn, - APA. 
PEDRO II<.;.... A Ilha da vingança, com Ray Midlet-on. - R . . 
Sá.O -BENTO - Cavaleiros de_ Nevada, com Charles Star1·et. -- A.MC, 

Loir-lnha -do Panamã, com.A11n Sothern. --APA, 

SEGUNDOS EXIBIDORES-

ESTADO DO RIO 
:IIELIIOfi/1.ME~TOS El:ll NO\' A. 

l•'llJBUllGO 

NrTEROI. (AS,\PI:lsSS} .;... A elita• 
de de Nova. Fri1Jurg·0, uma das mais 
rrocuradas pelos Yeran!Rtas carloea~ 
1.tnra nte os mises de estio., ·sempre foi 
,•_itima .. ,de ,-;Ta.ndc-s inundnçôes, que 
lhQ trnze111 ~l'an<les pt•cjuizos. Esso 
(H'ôblC'ma, rlndn. . ,1 sua - ·aom1'.>I~xtda.J~, 
Y81n ~wtu sôht~âo tlesdo- () tén1po étrJ 
Jnj\)erio.- 'por ,e.uvol.vt:'r -unla s·érie êno1·. 
;no <l<l <ll[iculàncl~s: · 1,ri11C!J)alme11Le 

-ile miturcza _tecniea. Ag-orit esse pro• 
hlema, cstfi. sÜndo esL1ulaclo e Obras 
eoMideravd$ ·serãc, . tel~a$·· atlm . de 
permitir o · rapl<lo -Cõcoadourô •la~ 
11i.;·uas-· nns grandés f\nclfé'ntes, sendo 
essc·s, tratmlhos di_rig-fdos pélo e11,i-e• 
llhelro -l!lldel,l'ancl'o elo Gol~. Assim 
que tc,~111.lnf>m os trabalh-os qlle estilo 
eencro riali'l.i<do~ no· norl.é· flumlne,n./ 
se, Sc1·tl0 inic-ia.dú~ os tl'ahnlhú~ f)m 
Nov·a I-'ribur,u;o. ·'J:;ssa cHlarle 1:>o!><-sUu 
uni l,cn, flC"Sl'llV-oh·fdo .J)a'J'(jllH lnaus
tl'i"n!, vos~uillclo,., altlli rte nl11nerosos 
out,003 esta l.,cleclmehfos fal:Jrla, dtl im• 
l>Ot"trlncla, a mn lor· fabrica· clt, ren,lus 
do ·p:,_fs · e ·,a• unlcá. fohl·lea de· 'rlló da 
Ameriua do Sul. · 

IIODO\'JA lllO-NO\'A Jl'(tJUUllGO 
'NJ'l'J::IWJ, <A:OAPHWSS1 ·- "Os lt'a· 

l1a\hos ua ·cs(l'acla _dtl l'Odagétn l)UO 

liga Noya L~.'i'íbur~·n a 'c:aplt~t :<1a lte• 
JHI blica está tet1do o_s · _Seus t.raOallú,;-; 
u1tima<ios., .J.:;~:-ii{ todo via' t.om grando 
im_portanchi ot:ononllca, pois ·_po_r 0la. 
são trans1)orladqs grandes qua1Hidadcs 
de, rnercad,;iri!\S ~· 01:0.-Iulos hHlustriaiH 
de u\na· grande e riCa' rl:'gL3.o .e poss1 .. 
llil:itarã.· .o m~is l"a.pldo ~.1b:u~téctmo1Hü 
dc-ssaH capi t:iis. <Jo1ú ÚSfiEt··éouovia, No• 
nt,, l•\ril.Jurg·o virá. a fw·r· ·Urir." dos 111ais 
ric.08. celeil'.nfS: ·flu.minetl8,ts' tf-. O.a seus 
pi·o.dUt_os 1 não. só _ag-rlcoia.S: 11uta· tam
bt)lll os inclu~lriais, em·, p_oucas ho.l'êHi 

ser.ln eutreg·ues -aOS celltro~. co'n5umf .. 
dores. . · ," . . .. · ,_ 

lll,JSS l, llG Pll-1:\ '1'0 IH1J A.·N ORA 
UOS lll,JJS 

AN(Ht,\ llUS -.1:)>IS, t.~S,-\PH(J;SS) 
AM/i,'RICA.: - Sempre tua .. com Deana Durbln. -APA. 

. .Aço· da mesma. tempera, com Edward Arnold. - A. 
ASTURIA - .Casablanca, com Ingrid Bergman. _;_, R. 

Cor.ações paipitantes, com Johnny. Mack. Brow11. - -A/lfC. 
AV!'EN!DA - o princtp~ e o .men,ugo. com mrro1 Flyn. - B. . 

· BA;BILONIA .... -.Vida,contra .vida, com Burgess Meredit11.-- APA, 
8RAS/L.-, S_urgirá a aurora. com Ralph R!chardscn. - AMC'. . 

Idl!io em do-re--mi. com Judy Qarland. - A,WG'. , 

· - ~sta velha. cidade ,foi outrora. 11111H 
for~a e<!onumle>:. de prhilell·a orllem, 

, - ttri11ct11alnH·nLe. 110·, .te-111110 do ·tn11-1erlo, 
. Sofreu· grnnde .·d\l'clliilo Côlll a liberta ... 
· çiio · dos- eacra vos, .tendo .ficado, mes• 

... •. n,o, .e111 comt,ic>to auandoho. Val ago,a 
110:-.-sa uru~ cl1cont.raritlo 110\~oa catni-

~RA4 POLITEAMA ·- .Cairo, com Jeanette Mac Donald. - APA. 
~R.OA,PW Al' -- Moleque 'l'ião, com Grande Othelo .. - AP.A, 
CAMBUC/ - Id!llo a muque, com ·Robert Taylor. - R. 
·: . Espiã fasci11ac!Ora. com Boris Ka.rlof. ~ AMC. 
CAPl1'0LJO' - Cora.gein de mulher, com Margueritte Cl1apman. - APA • . 

' · A incrível Suzana. com Ginger Rogers. - APA. 
CARLOS -GOMES ~ Em busca de ouro, com Charles· Chapl!n. - APA. 
CASA ·v.ERI,)B .:... .Jornada de parnr, com Orson Welles. - APA. 

• , ·:e·1or!Bbcl!I, dómcstica ó be ,e. w1h" Artfrnr Lake . .;.... -A: · 
G'lNEl>fUNDI - Va.rios filmes de curta .mêtragem: 
COLISEU.· - · Fruta coblçtda, com Diana Barry1r,ore. - APA. 
· Mulheres com azas, ~m A,tma Neagle·. -' APA. 
COC,OMBO - Contrabando cté guerra. com Margaret Linctsay. - APA. 

Sargento- Imortal, com Henry Fonda. - R. 
COLON - Tio Inesperado, com Anne Shlrley. - APA. 
. Luz que se apaga, com Ronald Colman. - R. 

. CRUZEIRO - Paixão oriental, com Gene Tierney. - I?,. 
· · ', · Idilio cm do-re-mi, c0m Judy Garla11cl. - AMC. 

"ESPERIA - Mulher de cabeio vermelho. com Claude Rai11s, - r~. 
' Intrigas desvendadas, com Dennis O' Kee[e. - AMC. 

-. _FEl'JIX _; De que se trata, com Leo Cat'l"illo. - APA. 
_·. Casei-me com tÜn anjo, com Nelson Eddy. ~ R. 

GtORlA - Pela patria, com Bruce Be1met. - AMC. 
'JIOLLYWOOD - Para sempre e um dia, com Merle Oberon. - AJ'il, 
. · :Coragem de mulher ,com Marguerit Chapman. - APA. 
tDEAL - Namoradinhos da fuzarca, com Gloria Jean. -APA. 

O segredo do professor, c·om Richard Carlson. -- AP,{ 
Mulher ciume11ta, com Roscoe Karns. - AMC. 

1 RIS - Qs !llhos ele Hitler, com Tim Holt. - APA. 
• ·'-Saúgue -de -pantera,: com Simone Simon. - R. 

,,,,-,.,,.:l'?iratas-clci-p:•ado-,.--com Tim Holt. - -AMC. 
·_ ~UX- - li: a vida 'contil1ua, com Ronald Colman. - AP.tt 

. _l'arol dos espias, com James Craig. - APA. 
: ~IARCONJ. - Amor de unüi. espiã, com Robert Taylor. 
_- · · _Noites de 1'1.llllba, com Toh1my" Uorsey. - ,!PA. 
.. :ntoDERNO - . serenata azli~ com Georgll;, M01itgomery. - li. 

· Sombra. ela morte, com J:(,alph Belamy, - APA. 
Dz:los diabolicos, com i.eív Ayres. - APA. 

Ç)BERD_/.N - Sherlock Holmes cm Washi11gto11, com Basll RaLhb1foe. - Al,fC. 
Cuidado cóm as sãias, com Don Ameche. - APA. 

!. \,QDEON (Sala azul) - Adcu& meu amor, com Rosal!nd Russel. - R. 
,,,, · Olhos da noite, com Edward Arnold. - AMC. 

(Sala vermell1aJ - Cls11e negro, com Tyronc Power. - D. 
Vivemos âs pressas, com Lyn Bar!. - AMC. 

O.Lii.:EPIA ~ -Fala Manilha, com Lloyd Nolan. - APA. 
·· . Volta ao lar, com Danielle Darieux. - D . . 

· P.AliAlZO -..:._· Caminho do· ceu, com Celso Guimarães. - · AP :1. 
. Suspeita, com cr.ry Grant .. -APA. 

· l'ARAMOUNT - E a vida continua, com Ronald ·colman. - APA. 
, . Trem do diabo, com Van Heflin. - AMC. 
_l'ARATODOS .- Cairo, _com Janette Mac Donald. - APA. 
·, - - Tra.quiha enamorada, com Gloria Jêan. - APA. 
.PAULIS'J'A - Para semper e um· dia, com Merle Oberon. - APA, 
· · O irmão do Falcão, com George sand-~rs, - APA. 
.P.il.ULIS2'ANO -. Uma noite no Rio, com Carmem Miranda. - R. 

Contr!l, lei, com Victor Jory. 
· PENHA - Correspondente em Berlim, com Walter Pldgeon. - APA. 
·· O misterio da gata preta, com Guy Klbbêe. - APA. 
PIRATINIGA - Chetni!:~. com Phllip oorn. - APA. 

Eilt[io casa ou não casa, com Harold Peary. - APA. 
·RECREIO (Lapa) - Duas semanas de prazer, com Bing Crosby. - A. 

O policial desco11hecido. com Cantinflas. - R. 
~ECREIO ALapaQ - Duas sema,1as de prazer, com Blng, Orosby, - A; 

O jovem Mr .Pltt, com Robert Do11at. - A. 
REX - Bonita como nunca, con1 Fred Astaire. - APA. 

. . _Alô belezas, com George Murphy. - APA. 
:- RlALTO_,- Ao.toque do cla1im, com Wallace Becry. - A 
· · · Lldia, com Merle Oberon. - R. · 

ROIAL - cauta co1·ação, com Ja11ete Blalr. - A.l\!C. 
Aloa, a ilha dos encantos, com Jean Murat. - E_ . . 

ROARlO - Coquetel de estrelas, com Bob Hopc. - R. 
ROXI - Casablanca, com.Humphrey Hoggart. - R.. . . 
-, _co_raçóes pa1pitantes, com Johnny Mack Brown. -'- A.l\!C, . 
-SAN_TA-CECILIA - C01·respondente fonomeno, com•Bob Hor,e. - li,. 

Então casa ou não casa. com Harold· Peary. - APA. . 
SANTA HELENA - Ao diabo com Hitler, com Alan Mora.bray. - A.PA,· 

Mela volta volver, com William Tracy. - APA. 
SANTO ANTONIO _;_, Fala Ma11llha, com Lloyd Nolan. - APA. 

Voltar ao lar, com Danielle Darrleux. - D. 
. SAO CAETA!VO - Canção dos bainos, com Hugo dei car1·il. - It 

Cavalheb·o do sul, com Frank Morgan. - A, · 
SAO CARLOS - Solteiras ás soltas, com Rosalind Russel. - APA. 

Bambi, desenho de Walt Disney.-- A. 
SÃO GERALDO - ca.ça ao 1ni!}ligo, com Marguerltte Chapma11. - A, 
· Sell unlco amor ,com Joh11ny Downs. - APA. 

. Sif.O ·JoSE' - Sete dia:, de lice11ça, com Victor Mature, - R. 
Bodas no gelo, com Sonja Henle. - APA. 

:_ Sli.O LUIZ - Correspondente em Berlim, com Walter Pidgcon . ..,_ APA. 
. . Arriscando com a sorte, com William Gargam, - AP A. 

. :sJ.o PAUlO - Missão secreta na China, com Bob Prestou. - APA. 
Farol dos espias, com James Craig. - APA. 

.SAO PEDRO - Sempre tua, com Deana Durb!n. - APA. 
· :Aço da_ mesma tempera, com Edward Arnold. ·- A. 

UNl.VêRSO - Sargento imortal, com Henry Fonda. - R_ 
Contrabando ele guerra, com Margaret Lindaay. - APÂ'. 

vzt,A PRUDENTE - Três cavaleiros do Texas, com Joh11 Wayne. ,- A. 
_ Nas_ suarrns do Falcão, com George sande1·s. - Al' .. '1, 

TEATROS 

·-BOA VISTA -:Boite Russa, com Cesar Franzi. - APA. 
SANT' ti!{ A - Uma mulhe.c_ do outro mundo, com Dulcina•Odilcm; - n. 

EXPUCAÇôES DAS COTl.(;ôES 

A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por todos, -êmbol'a som p1·0-
. veito moral. 

B. - BOM FÍ!me que pode ser visto por todos com proveito morat 
Bi>iL _;. BOM PARA ADULTOI'. - Filme Q.Ue pode ser visto com pl'ovcito 
. moral tão somente por adultos. 
AMC. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou cenas pode impressionar o publico infantil. 
APA. - ACEITAVEL PARA ADULTOS ~ Fllme que pode ser visto. tão 

. somente· por adultos embora sem proveito moral, 
R. ...- RESTRITO - Filme que pelo E>nredo ou cenas deve ser estrltainente 
. reservado á pessoas de solida formação moral e religiosa. 
D.-' DE~ACONSELHADO - Filme que pela grave 1nco11vcni11enc!a do enredo 

ou· cenas, deve ser evitado por qualqaer publico. · · · 
.I\! .. ~ MAU - _Filme prejudicial para qualquer pilblico. 

NOTA: -' E' Importante que o espectador não se contente com a simples cota
ção do filme- ou da, peça. ele teatro, mas que proc;tre .conhecer pelo 
n;enos algUlls detalhes da critica. Isto just.lficará· uma cotação que 
afirmada, sem nenhum come11tarlo, poderá parecer Injusta; e so
t?reutdo, com· a leitura de uma analise que põe em rr;e;vo os ele
mentos bo11s e maus do mme o espectador pouco .'f pouco, édur,ará 
sua, .conciencla e aprenderã a julg._r PIJT si mesmo os ,outros Jilmcs 
que lhe forem ap1-escntados. · . 

~----------------.._.,.._,_,•w-.-:-... w .. ,-------..a 

' nhos do prosperida-de., .Ang-ri, doa Reis 
é hoje _Ulll 1-!"rnn<lo· i:>orlo. ·MHilôl!s rl;, 
tonelt<•ias - <fo· lllét'~adol'las transltalll 
t>Ot' klis anulilm~)He, 'l,JôlEts 1llôtler11rts 
ln~tuHt(!Üés ·po1·U1:-1tia8~' v·u1dt-1.s 'tlH plr1• 
nicle ele Uo!Hz; ter1·11s ·.-1..- ~lato Uros~o. 
e ~1'111as Uerals, ·No _curéêtlte ano 11 

tntluslria 'de ppst~a to1·nou·.se de im
\)11i;l:lncb1 ,1::_ip1Wl. ·n10\.·irnentat1do mi• 
11\ares lle 1,rar.l'.is. Al~(umas, fahrlc:ali 
ha.,·1a.111· rcc'J,~ldo, ·devido·· às ~xlt~:Cnciuf-1 
do Servlco eh, Pesca e Ctt,;:a.' .. to,l11vla, 
j;t se tnl~inl'anl suhs a:tfvhládeS. lilx1e~ 
tem em ple.-no funclonn.111e11_to <1uatrn 
fabricas do <>OllSHVas do p"lse. O 
mniot 111~rcado ,~onsumi<lor .dos pt·o
-clut"l.l ê São f'.'lattto; ,01Hl<-!ó se consotn~ 
lllRÍJ do 80 pnr ("êll!n <hl ,pt•ot!UCilO, 

RIO GRANDE.DO SUL 
AS 11.1,;1., :'li tc1ViS IH] nn'l\JB'l'ROS 'u,\ 
A(illiCIJLTUllA J•,~1 l;IIUGU_,UA"'i\. 

PültTU ~, J,c;G H~ 1 \ ..\8APrt.ESS),. -
u t;1rnhal..xador Ua.ti~ta ·J.,uz~rdoí fala!l• 
-do -uo r..::11res .... nt:ante d;t· ·'A.Sa.p~·ess'' 
e reflli'lndo,se á. reuu IOo dos· Ministro:< 
1Ja .;\g.rlc11llllra ,10 Hras_il,. Argentina, 

';·Uruguai· e J'Ja111-1g·uai. el11 -Ur_ugutduna, 
,-·tliss" '-qu~:·-iie'B~a·!v con re1·enohl" · .,fura-m 
, \,e'h ti l"arlos pr;Jhfen-.us ·'cioruull1:s' da: ·eco-' 

1101111a ruraHafil·''-Oo!l'<·rei;pét_tl1·oe :pllf. 
ses, tendo ·sld~,,:·1t,;Í;i',\\litül<H -'nt~'tfülíis 
para futul·i>S ~ê"11 lcf\\(ll itie"11t:t,k;' ,_., ~iíé' ···\) j .. 

l'à<' u,meficiar. !'ÍS JiílHlí~i)é;) ·ué- v-i\1a 
desse~ quatros r,afses. 

(),\,'!t \ ÃO ~-4.ClOS;{i. ,-~·,!: 
PUlt'l'u Al,8GlU~. !7\:;iAf'ltESS) 

· NI) .,m1ie11ho de focll!t,,t·,;' c,ql_l<>tãçllo 
do Carvüo '·Káêfóíúi1,- '.f,~,núii. ·r~t.úiÇfa ... 
das a.s oLi.:as ele· <:<.,ns(r'.uçiâo "dO')~a:1n~l 
du entrorwamuuto, lia: ·estr!ida.. dé i~•.r• 
t'ú ,laeul alé as lniuai; ·_do ·_L'eão. ··n'es• 
te 1,:stu<lo. O or~amentó aprÔvaao'··'1\á. 
ra.. c~~as obras prevê ·:unui. inü>otta:.n•., 
ciu._ de H.7-11.080 cruzeiros e 90 ceu-
ta. vos. . 

'l'lHUIJNOll O "JU,ACli-OLl'l''' 
'PORTO AL8GlU~. <ASAPHESS) -

,\ JJii-etol'la da Defesa Passiva ruan· 
dou cessar o 11 black-0Ut' tHt o'ria ina
rillma da oirlade de !tio Grande. 

A CElliSllltA 'l'IllLl1l<'OlHC.A 
ARGEN'l'Il\A 

UllUGUAIANA, {ASAI'HESS} .;._ A 
censura telefonica exercida - pela l.e· 
publica Argentina obrigâ a todo o 
cicladâo que dc,sejo manter palestra 
tclefonica com Buenos Aires a fa· 
zcr \150. exclusivo de lins·ua castelha~ 
na e, ainda 11/10 satisfeita, com essa 
medida a Compahhla 'l'elefonlcá. ar
gentina_ c1uer. obrigar sé fale em tal 
lini;\la. mesmo de dentro do .. terrl
torio brasileiro. Muitos comorcla_ntés 
doSéjando trntar de negoc!M urgen
tes tem telefonado a Buenos Aires e 
têm si<lo lnterrompldo1s peia céllsllra, 
com a advertencia de <!Ué deviam ra
lar o castelhano. Niio atendido o pé• 
<lido, à Companhia argenllna corta às 
lis·ações. Á vista <listo a AssMlagil.<> 
Com,ircial desl_n cidade dlrlgitt-sé ao 
Embaixadol' Hodrigues Alves sollcl• 
tando seus bons oflcios afim de impe• 
dir a· contlnna.ção elas réferldas exl
g·oncins, -O Embaixndor acaba ae· te
leg1·afar á Associação Comércial lo• 
cal acusnnrlo o recebimento do l)ro
testo e d lzendo que sendo Improce
dente. realmente, a Interrupção hav_i
cla. anterio,rmente, havia se <li.rlglclo ao 
Diretor dos Correios e 'l'eles·rafos _ar
gentinos, para solicitar-lhe a bonda• 
de ele fazer ceflsar ess~ inconveniéll· 
te (Jllé afeta as relaQÕé!I· comercl:i is 
dos uois países. Ai;uat·da-se i.tmã so• 
Iução satisfatoria parà ô caso. 

PARA" 
CJ~i\SllllA 'l'EATltA~ 

IlELJC::11, ( A$APRJCSS) _.,_:: O Deip 
vem exercendo energica fiscalização 
nos teatros, tendo proibido a exibição 
d:t artista Decy Gonçalves. 

A O V O G A D.O ·S 
llr. Vicente Melilo 

Praca d" !Sê,_ u • ~.o II nu" 1 • rs11 la U& 

Ili:. l'lini;;-~êa de Oliveira 
.Hua t.1u1nt1no- Hné11tuvli., ·IH • il.o 

All ar_. l,;alll• iti - 'féÍ. ~·1t11i -- -~--------------·)- V Í a l1 O 'J e 11 e i 
t! 

J. N.· Cesar tesse 
.t.1hu1tndo• , 

L,:o. d• M IHrlourofa, 23 •• S11la 1111, 

JJr. 1''ranciseo P. Reimão 
Helmeister. · ·' 

Rua São !:lento, JU - 1,o · ancl11r 
Sa.la 8 - Tal, i•l6U - ti,. ,,UíLO 

Dr. Carlos Mor:ies ·de Andrade 
~lua llt1>1•mto <lnn.i~-nt. u • to ande 

S1Al'1 &8 - "Ieli a 1PH. 

MATO GftOSSO A -M A z º N As do a Santa Missa celebrada na Sicília 
. ESTUDOS SOBRE OS SEL\'ICOL/1.S 

CUIABA. <ASAPRESSJ - Encontra• 
Sê nêste Estado o sr. Harold Sch'úitz, 
<lo Sercl~o Nacional àe Proteç/ío nos 
!ndlos, que está real.Jzàndo · u-m lnte• 
ressnte inqueritl ·sobre a lingu1:t, usos 
e costumes dos indios matogrossen-

. ses, O sr. Harold tambén\ -{ilmRrá os 
lndlos, stias lo.vôUrRs, criação ."e 1,ro
J1rledadés, aMlm como fará a grava
~ão sonora dà. sua li ngua é dos ·seus 
cantos. 

M I N AS G E R,A 1-S 
llll!íSIO-" AnlAS Dl'l JESUS 

cnu~;nr1c;Aoo 
Bltl.0 llOR!ZONTK !ASAPl:J~SSI 

- Côm rlt:!stlno a Terezfna u.as·sara•11 
IJ01' e~tll ca11ttal oito misslonarios .(1', 
Je8Us Crucificado. as quais pretendem 
runàar m1 1:ll.1Jlllil rio J.:J~tado- ile Piaui. 
um' patl'ôcinato rli,stlnado ao ré.-,olhl-
1llél1tc, e educaçãri· de criança& orf.ls. 
As. mlsslonarlo,. vieram de _Campi
lH\~. nó ll]stado do São P11 u lo, on,1~ 
·tem sua· nrn,trlz .. ''iàJi,,rii.o até Plrapo
r1<, de onrlé seguh·ã-o seu tlestino 1io1• 
via nuvtaI .. 

fl(.\ll.l,;NAGH,:nl: .\ 11m.~JORIA 1)1:J 
. DOM JOSlll .. 

"BELO HUIOílllNTB, .lA/Ú.PflElSSl 
O Instituto da Ord~1u dos Advogrulos 
·de Minas Gerais µrcstarft, cm dezE-in• 
bro pro,;lmo, uma homenàgen1 postu• 
ma a .D, José Gas,,ar. de t\tonse'ca ~ 
Silva. co1nomorando ao n1tH:Uno tem· 
po o primeiro aniversario da Pnstorn l 
do A1·ceul~t,o de São Paulo, CJU<l ten
ta repercussão obteve nos meios oa • 
tólicos e- j.uridlcos elo pais. 

RIO GRANDE DO . NORTE 
. MAIS U~l- C/1.SltliOt 

N,\TAI,, (ASAPHt,::,;) .- EM:\ .sE-n-
do an1inclüda a prox1ma inaugurtc
çfi.o dO ºCf.lsino· de Nata)". 

G 0·1 A' S . ' ' -

i,;scnr+onw u·A 1uJJi11r,;1i · UE" l!..
i.0P,111:li·1· (!Oll.l'QHATION 

GOIANIA, IASANtilll:iS} ..;.. A Rub· 
bcr· J;,evelopment Corpo1·atlon Insta• 
l011· no municlpló ele Co1•um1Já um éS• , 
critorló para ootnpra da borracha. -do 
mal\i;Ílbelra. l!lm co11seq11e1lr.lu, foram 
lnt<!nltlflcarlós os. t-rabn.lhos rla expio• 
t-açâo das t1ta11g1li1elras all exl•tén• 
te3. aunienta nI'Jo collslchira Vdme11te a 
<i11a.nll<laélo da horra~ba l'lxtratd.ll. As 
lamlllàR ·ela hotTaeha aão enviadas pa• 
m o eiK·-rltorlo daq11eht em\)r'esa ,, 
d,tll,. por via ·a.irelt; pal·a a~ fa brlc;vi 
de ritaterlal. llellco dos illstauos Uill-
do~ · · 

JO,o AN-l\'I1RSAlllO Dlll tlOIANl/1. 

GOÍ.'\NIA, dSAPRESl:il - No dia 
H de outubro será. co111'•morndo·. nes· 
ta c;,.pltal, <i· primeiro decenio_ do lan· 
~anre11lo da pedra rundnmental ile 
Golania, a mais noYa Cl!,Pltal br!',si
leira.1 L>l veI·sas solenidades ser à.o •. pú1· 
esse moth·o, realizadas nost:i_ cidade., 

J,IJI/HA· 'l'J,:l,llJGltAl•'ICA 
GOtA.NIA, (ASAPRES) - ll. major. 

L:indrl Sale• rletermtn1,u o inicio tia 
ccinstrução-··da Unha telcgraflca entre 

· esta ,•at>ltal ,;. a ctdaõe .de. Anavoiis, 
. IÇsta linha t<,rft .enorme lmportaÍ1cia 
nas comuulcações de Goia"nla com o 

··resto .,;., pais,. encurtàndo dlstai1eias. 
A pre(elt\J\'.a'e o povo: d_e: Anai,olls es• 
tão tÜÍipOSÍO!< á ,. COC>~t'ÍÍr ,. s·ob toclil !I 

·as. -fo1•mas. 1,a~a a !'eal_izaçíi.o do . em
. ··t,r~1r<llme11to. 
.~·,t,,:,;-_._.,':'i.:'-' 

.,,,e,_,,; P A R À N A' 
.:-~ ·; _,,-,,.-; (-\ ". .. :·' f • . • • 

A.S VOL'l'AS .COM·. A. l'OLICIA 

MANAUS, (ASAPRESS) - A "Tal'• 
de"· desta capitál publica ·tim telegra• 
ma segundo o qual a· pollda -de Rio 
lfranco: terrltorlo · do· Acre;- ·lrttlmou 
o· 41 prÓfesSor• · Vasconcelos, Celebf~ 
ocultista, e·nvolvldo· ultlmame1ite t:m 
dl've-rso$· casos de· ''chantage'\ nestrt. 
capital. a dél~ar irnfdÍatam<lnte aqué· 
la capital como elemento perigoso 
que é, eni VÍSla d~ :Jão ter apÚSéllta• 
do dô<:umentos de identr<lade. 
.. JOH,\'ALIS'l'.\S AJIERIUANOS 

MIi.NAUS, (A8,APRES$) ...; Ko C<>!l· 
sulado ·n·ort<a•amerlca.no · desta, caJJltal 
realizou-se um cocktail .oferecido 
aos jori,allstàs, ao c1ual co111iiareceu 
grande numero de pessoas e decorren
do. num ambionté de cordialidade. Os 
jotnà.listas americâ.nos visltara)11 o' se
ri ng;iJ tjé "i\liritn, plantado nos arredo-. 
res da citJn.de sob 01·ientac;::ão racio .. 
na!. · oncle ous·ervaram A extr'âi)ão e 
<letumação !lo latPx. Os \·isltanú,s éS· 
ti_veram. no te1ltro Amazonas, e Rd• 
111iraram-se da ln1110nencla ·a.quite• 
tonlca ela hospedarJa dos 1mlgrantes, 
di l'igindo-se d~pois· ao po.ri"o fiutua_n• 
t~ da "Manaus Harl:Jour", O Interven
tor . íerle1·al concedeu ·uma entrevista 
aôs ·jOr.nalistas am_ericanos, tén<lo 
011orlunidade lLa focalizar a 1;aisagem 
economica do vale_ ama.zonlco em face 
da ~nerra,. que ll\ÍpÚÍSlonada pi,Ja Cô•. 

taboraçi'to norte-americana, tem a 
µosslbii'idade dé- um maior aproveita
mento. A palestra ·dQ fnterveritor fe• 
del'al révestfu•se dé. extraorclinarlo 
significação, evidé!lcÍitndo•se, alrn• 
v,5s da13 palÍJ, vras que o lntervento,•, 
c11te o <Íes<rnvôlvlment.ó da batalha d:t 
p1;oduçào .tem sld<> feito êoni o 'auxi
lio dn Í)als anilgo O~ \'lslt1<ntes éstl· 
v~·1•11_m ~m. Po111 lt Pela dá . óndé. éstá 
S6tH1o construido 'o áero,io"r·to, devén
do e111barcar ainda hOJe· para Porto 
Velho .. em: avião espécia!. 
conmtM ntsco As PJ.,A.NTAC'ôllls 

. OEl :JUTA . 

MANAUS, (ÁSAPHE88) - A Assç,
ciação Comerclul. de -Amazona$· en
sriou um relatorio do [nterventor ~-e
·,-teral; ponderando que a~- plantações 
de juta és(e itno- ·éstã.ó coi:réndo rls
·co, devido ·âs .ench~ntes. suc"esslvas, o 
que possi-Velltte'nte vtrã· "t·erittlr- · êob1·e 
as naces8ld,Hles · dos ·,parques. ·1ndus
trii<(s ele Siío. Paulo é Pérnan1bucó, 

PER N·A M B U C O 
\' \J P.HlA os rnSTA nos UNJD08 
t) M.HO(t JliRACY ll,\CL\LÍ-lAtlS· 
llli:Çll<'l<l, (ASAf'l{.l!JSS) .,_ Deshtn:t

<lo pa•a esta~lar nos U:8ta<los- Unl/los 
emba·rc-ai-(t p~í·a aqtiélê pâfs, na pro• 
l<imt terça-feira, o .major Jur'aey .Ma-
1;-:dhãea, antigo governac1or, da Bafa.. 

PAR A·I B A 
t;Jx l'l,ORA{.'ÀO l)t,) nttll/Íl:RIOS 

.JOMJ· l'ESSO.~. < ASFRESS1 - E:s
t:1,> e1\l 1llé11a pr-01luçil.o, ·11·0 munlciplo 

· 1.le ·santa Luzia. trinta tnlna·s de Sche, 
lita. />Ujó r,rorlnt"' é toda adquJi'ldõ Pé•. 
t.o·s Estados Ut1idoá. 

l:tééente111en te foi descoberta: umti 
· ricri jasldà dé hingsténló,- -à.· pou_cós 

q u_i-iorn~tr·os pitrà · a· exfrá,;:ão. ê_rn ii:rü.n• 
<lés 11uarit1Í:!aàes, dessé ·tttinério estr.,. 
tegic_o . 

' A'LAGO·AS-
soLmAm,wA ,Ji~··l·o sitl\'uolt 

- sA l,I\ZA.lí 
•. ~i.\'CBI<\ . (,;\:!L'<PRESS). -- ÁT>OlBll• 
((_o· a atltudii. d~: Po:rtugàl. cedêl\dô "º" 
aHaâos -à'~ ba.sés dó!! A!:OréS, a éOlo, 
nià. .l11sa_ aA·qur enviou ao sr. Anto; 

J,:~Ji',1!;,ÍUIO S, J~XCIA. ·u: ,\j;n~rt•fo . rtló"'-OJ°lv"éiril:' Sálazàr Ô seguinte l"• 
GONÇ'ALVES leg-rama:. . . . 

, · · · · '"A cÓkmla portuguésa õe A lag-0118, ,.: .'tlúftl'l'lflA, <ASAPlrn::SS) - 1-Jncon-
t_ra•s!! ,en·féÍ'mo· nesta capital D. ,\l· t<1m11mlo conh<>olmen1o, t><)r ilif.erlll-.,. 
bertô·- ·JoM Gonçalves; Bisp<J d.e Ui- cllo rla lnJPt'ensa, ·,1.., · hlstorlclt atitu• 

. beirii,o:- PJ'éto; lià. pouco chegado a· €S• rle de •Integral fidelidade d()s c.<om-
.ta .oldade.- U lt]uStre enfàt'mó tem si--, .. perante ·secuiar a:llan~l'., a11ré~"'1_,,a-,1a 

lH'omisi:ioa ela nossa r•uéri-dn: Patrla. 
do -mUHo _visitado, I!. v. J;;, t1n1011elro sct,iitro .das ,trndl· 
nrnpgnci:ssAÓ 1)0 . ''Lf~GJÍ>NArtto" cionals honra e gloria ,te Portui;;al, à. 

GURJTIIlA, (ASAPht,;SS) - Um nossa pleua solldaríedad_e.-_ 
m,itutino local transcrove _com desta· 
c1Úe um artigo publicado pelo ·orgãn 
catollco · de. São Paulo "O Leglonario·, 
íntltulàclo: "Que se acautelem as fa
milias catollcas · contra --a chamada 
"educatl'.o sexual", 'l'raz ainda .,..,,ri/Is 
instru<:ões pontlfl.cais .sobre o deUcado 
problema. · 

A divulgação dó aludido 11.rtlgo foi 
multo bem re_cel,ida pelos catollcos. 

C t AR A; 
C/1.lllPA Nll.\. CON'l'lt.\ o mvóncro 

F'ORTAT,l~ZA, IASAPRES$} ·- A 
União dos Tnteleotuals catól_icos õeà• 
ta cat,Ital tnlcloti ,uma serie <le•cot:tfe, 
t'cncias anti-di vorclstas, _ ten/1<:i, sido .o 
prlméirÓ conrerencista o bacharel Ara• 
ken Carnélro. \ 

O, FUSllAMENTO- DO PADRE CORDONNIER 
. ,, Silo numerosos os mêmbros do Cle

-ro bel~, que durante estes três ultimos 
an~. ca!ram de1·rubados pelas balas do 
pelotão de exócução. ó uniéo crlitié que 
se lhes lmpltta foi cumprir sous deveres 
apostolicos e pa.trioticos. '' Com estas 
palavras. o "Noticioso Católico Inter
nacional" Inicia a -descrição· do barba-

. ro a.ssM.slnato, êle que foi vitima o 
Rilvmo. Pe. B. Cordonniei: velho e ze
loso Pafoco de Hênrl-Chàpélle na 1·e
gião fronterlçá, de Eupcn é Malm'édy 
(Oeste dá :l:lelgical. 

"com ã chég-:!dá., . do sr. Hitler ao 
poder - c_ontlnua. aquele periodico -
sua -propaganda rea.li.sou · uma lntensà 
campanha entre os · habitantes de lln
guil, alemã quê resldla-m naquela região 
belga.." :l!l11tretánto os · nazustas· Jamais 
obtlvêrà.m maíorl.à na.s eléiçõt.s gra
ças em .grande parte à oposição dos li
deres· católicos chefiadOIJ pelo Pe. cor
donn!er. 

Por eate .motivo, depois da i11vàsão 
ale1t,ii., . ó .Revmo. i'e. Co1·doh11lér foi 
colocado sob especial vlgilancia da ôes-
tapo. . 

Ts.l fato : .ão Impediu qm o velho Sa
cerdot.é,, ·velafü.~ pelas almas que !;hé 

foram e' ;1fü das,' protestasse sempre .con
tra. il, .:epomção de setis conterra1.eos, . 
Qtte Jram enviados -aos .encargoo. da · 
industria alemã. 

·os nazistas como rtão tlveiisem • atgu- . 
me11tos para fazer calar o Fe. cor
dÓnnier .se irritavam. muito. Aliás, 
sempre que a forçá . !)rUta do ,~gã
ni.smo se choca éom um aposwto inte
ligente de Nosso Senhói, ó résuJtà,ao. é 
o mesmo: Nasce o· furor cegÓ que pre
tendi! wassâcrar tudo aquilo . e "tôdos 
aqueles que 11ão íoi possivel corróm
})Cr ou lludir. 

Pe. cordonnler foi uma das muitas 
vitima.s que ··o Clero · catállcO já ofere
ceu nesta .guerra. ã. sanha bitlerlsta. 
como tlves$e recebidó. em sua, 1•estden
cià, aviadores àlladõis. que famlhtos ba
teram a .sua. po!'tà, dltto áé. · apróvtltou 
11 Gestapo para sem mais .'delongas exe
cuta-lo. t.ntes · de morrer,- e.inda reuniu 
forças para, cõndénar à brutalidade de 
seu• assassinos: _ ," __ 

"A caridade :ensina a da.r hosJ>itali
dado a-0s que- a. solicitam, sem olhar o 
pr<1ço que Isto· nos,-passa custar", foram 
suas ultimas palavras. 

De acordo eom noti.ciás provindas 
ele Nova York, fornecidas· pelo N. 
C. os habitantes "em. algum. lugar 
rla Sicília" Sê reuniram aos solda
dos estadunidenges para ·()çlebrar 
com feno1' a festa. da Assunção da 
Santíssima -Virgem. ;t'farra a bislo- . 
riit sobre as sicilianos e 3.000 so-lda· 
<los e' marinh~iros eatolicos. uma 
earfa do Sargento Frank 'f. Bresliú, 
<la Paroquia de :::ianto 'fomaz, Apos
tolo, à sua tia·; à senhorita Effie 
Hicks, da Paror~uia de .Santo Anto
nio,· em BrooklJ·n. Diz assim: 

"Assistí à ruais .bela e impres~io
nante ;\lissa nesta· manhã, festa da 
A~strn~ão. 0ficiarnm o Sa11to· Sacri
füiio três eapelnes 1trilit-ilres. 'No 
<·entro do altar levantara-se · ama 
imagem <la Santi~sima Virgem. ró
cleada de castiçais;. apat·ecia mag-u-i
ficà e radiante, como :Mãe dos ceus 
e da terra. · 

·"A 'Missa começou após· unia pro.
e1ssao desde a _ rua principal até o 
ai tar; eoiriovfa: contemplai dois· co
roneis ,como ajudantes dá . JI.Iis$a, 
pl'Ccederam ao desfile as bandeiras 
pontificia é americana; quando che
garam ao altar, foram colocadas à 
dit·eita. Não rne envergonho dh:cr 
q tre as lagrimas assoma_ratú a meus 
olhos, lagrímas de. ufania e <ion.ten
tanie11to. D_e conténta111e11to ao saber . 
que eu era um membro -da verd:idei
ra -lgreja; de iifania, ao consi1lera I'. , 
c1úe lutavà pela bandeira sem macu-. 
la das Listas e das· i'Jstrelas, 

"Nosso capelão revestiu-se d~. 
sub-diacono; Havia uns 3.000 ho
men:1, 'enfre, soldados e mariti:h_eiros, 
e muitos dvis. A: mafolia dos iiolda .. · 
dos_ réeeb-eu a Santa Comtlllhâo1 _ato 
qu~ aos civis Jf!freceu ímpressionãn
te: Era. e:draordinario, de· certo .mo
do; que ·os ·_nazistasf prim~iros oeµ
pa11tes;, ,fosseni anti-cristãos; e que 
nós :oúti·os;. conquistadores, ~.chegas
semos ,e .ajoe!hassemos, com o mesmo 
respéito e a· l!ie:;1na. referencia. que 
os . 1nórado1ils, ailte o mesmo Deus, 
Durante o · caminho _ao passar nos
sos caminhões ·pelas, ruas, recebía
mos cálórosa recepção,. couio · talr.ez; 
nenhum outro 'soldado recebeu:. sen
tia-me orgul!Jõso de ve-.,th-: . -nosso 
unifo.rmé. · 

"Um, dos 11ossos-- home11s, que po5-
_sue· bela voz, cantou a "Ave :Maria" 
e o "Senliór,eu não·sou,digno"; e-

. à _ benção, o .. SaI_utarís'~ e' Q "Tau
tum Ergo". Quando se dau _a Ele
vaçíio, foram rJevadas ;__s. bandeiras 
co.110 · um sim!wfo de que· .,1 cruz e· ~ 
batideira p-at~a são para nós as eou, 

. ·.sas· qinf ~stãci acima' das demais; ,e 
. sàcér<lofe pregou'. belo-. sermão; em 
-que '1~ediu a proteção · . da_, V}rgem 
Sanfüsiilia;. que nos levasse._ a todoz 
sãos e sal voa ao3,, nossos lares. Já 
podes imaginar nossa l\Iãe Santissi
:ma r~eeb-errdo de tocfo:3 nós nà sua 
grande festa a botnenagelll de. DOS· 

sos co 1·acõcs" • 
~ ·-,1 

lNOllClAS 00 INIERIOK 1 
C A.CH O E 1·R',A 

FESTA DE SANTA TEREZINHA · 

Rea!lzou·x este ano coill toclá a pom
pa a. festa em hm10 a · df 'gloriosa e que
rida san~lnha das Rosas, à. qual ?be
deceu o segulnte ·pt=ogr!..ma: · · · 

Dia 3; após a- solene novena · pn:pa
ratoria. houv~ às· 6 horai; primeira, 

· MiMá:, às 7.3ô horas Missa festiva,. ten
do hàv1do n'ume'rosa comunhãó Geral. 

As 10 heras Miisa · Cantada. s'J1e11c, 
tendo · ocup:.do e, trlbuna Sagradá. o 
conceituado orador Fe. José .. Maria da 
Silva. Ramo~. · · 

A ta.rde. sa.Ju bnponente. proc!.ssão, 
tendo l)éréOrrldc> llS ·ruas· do costume. 

A ·entrada do prestlto' religioso, ocu
pou msis uma vez õ pulplto·_-o cons~ 
p!cuo órador Pe. José' Má.ria _da. Silva 
namo!I,, estbnado I'.ároco de Caça.pava, 

O Revmo Pá.roco. Mç,ns. Dagoberto 
Palmeiro de, A:reveclo e -os festclrõs' snr. 
Joaquim . Moreira.- B:1rboza- e snta. -.Sul
tana · CMilta não poupa.raro esfilrços 
para dar cf el{J)létidOr tl.s fcstMdadeés, 

Foram: nomeacios fêstélros · -pará 'o 
,1·ox'mo ano ç, · ·sur. Et·a.1m" Pompca 
Pinto e ·ª sni-ta. Pr~ra.: Àry iiübéiro . 

SEMANA _DA CRIASÇA 

Ttvé este ano, p<1rt1eular carlr.ho a 
comemora~ãd da. •·r::eniana: da Criança", 
que sob ·ô patrocínio dn_ Centro. Muní
clpal d:!. Legião -Br,:?.slWra. de Asslsten
cia, cuja Pretl<knttJ Profa. Maria. José 
Vieira.. dé umn. clê<liCi.Çr..0 lmp;ir, t®i" 
se mostrado 'dfl um'l · cficiencla. lnvul- -· 
gar· e ta11to vem realizando eir. · prol · 
das F'am!lias do noss, i:, &J!àados, ten• 
do mais 1.rr.a vez pate:iti.ado nossa afir• 
matlva, com a rcaliza.,~o dessa semana 
que~ ob~dece'tl o s~gulnté' programa-: 

Dia. 16 - rnauguraçãJ da. Semana da. 
cr:,a.nça; Abértura. do conéÚrso de !:to· 
bu,t~z Infantil, Preleção "A -, criança · 
Bra.slletra",· - no .Ll',cta1·10 ''Rainha. 
San tá Izabêl '· a11êxo, a Santa· cása lo-

ca~ias 11, 12, . 1a - Visitas das v_ariJ 
classes do Grupo Escolar "Dr. Eva.n
geli.sta Rodrigues· as .d!versas depen
denclM do ·Asno l'tOSlla Senhora de P'á• 

,tima e .Sát,ta casa. cc.mo. sejam: La.e
. tario, J:trdim da I11fa11cli, Sala . da 
Criá11ça.. Abandonádà, havendo· por oca~ 
sião dessas visitas farta. destribuiçáo de 
B~rtbons: · 

Dia 15 - Instrutiva Sessão .Cinema-. 
tografica. no Cine Independencia.. 

Dia 16 _ - Illaug•.ira.çã.o do "Quebra 
Jejum". E essa modalid!l.de · de assis•· 

. tertclá que a par da ·"sopa- Eseola.t" 
muito · cortttibtiira 1>ara. a · ))roteção à 
intancia um· t,i.nto · subnutrida de nos
sas F:scolóS. Foi álnda inaugurado o Oa• 
binete Oe11ta_rio "D. Anita Costa'\ ter
minando as solenldadei, dess_e dia com 
animado Jogos Infantis no ca_mpo de 
Espottt. do. c. F. P.. 

D.la 17 -- Dia da elevâção tspirltual, 
Encerramento da ·semana da Criança, 
co11stou ê.SSe dia de· Missa FC!àtlva com· 
cantlcos pelas crlanQas do Jardim da 
Infanclá, apôs a Santa Missa foi ccr
\'ido café a. cerca de 300 · cl'lanças. 

Foram conferidos 9 J?remios a concur
rentes do Concúrso de Rôbustc~ no va• 
Ior de tr~zentos cruzeiros, 'wiaram nes

. sa óéiL9ião da pa.Javrà. os Sl'tl.$, Dr. Ray. 
n1Ú:itc!o N. Rangel dl"gno medico chefe da 
sa.11ta - Casa (,, o · Prof. ·Agoatltihó :Ra
mos, Preíeltó Mt11Jlcipa' · · · . 

Procedeu~se ·. ê1l"Í. seguldà( a . benção do 
terreno Ollde será, brevenl.tmte construi

' do o ••orfanato santa Liiizá. de Marn-· 

htc-". falmm nem;a cca,ião 10 snr, Be
nedito É .. R •.. AI\'és iÓcanssaYel Prove
dor ·da' •Santa. e.Li. e a. conceituada 
orador~ Pr_o!~. _ Joà11a. Ro5sa:ti. 

VALlOS"' DADIVA;, 

Para comemorar mais -dlgnamm1te a
. semat11t da~ CrlaMa. foi· )11.str1t,utt10 ' 
2.000 cru:t.ell'ós pelo e. M. ela L- B, A. 
~-elas segu!nfA!a: lmtitutç&s_: uioo , cru• 
Z<!iros. à. .'Maternidade e 500. crt11.A!li'Qs ao 
Lacta.rio e Sa.la da: crtânç:i;- Abando_na• 

· da reapetivamente. · 

PRECIOSA EFgJ\fERIDE 

·Transeorrl!--- amanhll. o , 51.o aniversa• 
t·io da otde~ão · sacerdota.r do (j.uerldo 
e venerando capelão 'dli, Sa.nta. Càsi. 

:desta, cidade Fe. Joot Mada..Brandi. 
Sua Revma, para comemorar tãc -

gratã l!ferner1cle·tol 111,Bam.lié&-de Apa- · 
t·êctdà onde jímto- rtl!.- Virgem ·cantis.;: 

. SÍ\ll& celebrará o Santo .Sacri!lcio: . 
ãrev& éiírémos â1io, ·c1e todàs as ho

mén~gena, Que O verteraitdo• SaCl?rdOW. 
for alVo. 

:MOGI- DAS CRUZES 
FES'.1'~ DE: SANTA T~EZl?nl"A. 

Co1n grande • sç,Jentda.de _ rea.!lzou•se 
M !g;-l!Ja do carmo, 11? dia:. a -do- cor
rente,' a , festa de. santá. · •reresinha. do· 
M'.erurio Jt>Ílu;;, Foi precedida. de· wn .so, 
1eije Trléluo pregado; durante , o qual · 
usaram d& palavra. OS: Ftevmó:t. Padres 
.~reis .Ber1.ardo, Domú1gos · e Hllarião, 
do Carmo d s; Pauto, os .quaú, ,propu
zeram · á comtderaçãó, dos :Mis as· vlr
tud«s · éla Santinl!a de . Lisieux, inci• 
tandd a todos à imitação de· si.a beia 
vida,-1'.irlncipalmente, pela infanpla es• 
plritua!. - No dütnltigq;. dia. da festa, , 
houve &Olene Missa cantada. com co
munhão gera.l ·ctas Associações: Réllgio- · 
·sas e · immerosa. a.ssiste11c!a .. 

Pela. Assocla.ção. das Dama.s dt Cari
dade; canonlc.attu!nte ereia- ni muma. 
igreja. do ·_;::armo, 101 · realiz&da, duran
te . euas Sôlé!lldades, . a. festa.. da.s riêta-
· !a/1 d{) . santa. .Teresfnh!' eujo : result11do · 
reverteu ein favor dos · pobres socorri-
' dos por'8'8& •benernél"ita:~1ação, há- . 

, pouco fundada . mas já tão cri;dol1!- da. 
gratidão . da., _pobreza. abandonada · des

. t , 'cidade. -- A tllrde,- rea1iz.ou-~ ,o
kne Proolssão com· 11, · imagem . de San• 
t& · T~re&lnha. · · 

FESTA DE SANT.\ TP:BESA · d' A VILA 

A veneríi.vel Ordem Terceira do Car
mo celebrou eni sua. proprla. ~éja,, •no 

- dia 17 deste mês, a festa. de sua glorio
sa. Fadroe!ra e :Patrlaca, Santa_ Tere.
de Jesus. Em preparação a. ,essa. data, 
hOuve tim · Rét!ro pregado para os Ir
mã.os ·tia, ~idem. Ourante:'.três ·c1iàs e 
Revmç,, Padre Frei Modeatb10, O, F. M. 
Instruiu os mesmos _sobre· o cumprimen
to de seus den1·es .e especial' sobre a 
ob5él'Vanc1a. da ~gra..· varias veu:. por 
dia, gra.nde numero, de Innãó& áflula.. 
à. igreja. })8.l'll,- ouVir ., pata.vra. douta. e, 
convincente dó piedoso. Rell~oso, 

SábMo à nóite hóuve rece-pção de 
"11ovos Irmãos, e no. domingo,. durante a 

M!.ssa. de Contunhão geral, 'fOl f~ita a 
renovação cios votc.-s, · realizando-se,. â 
tarde, solene Próetssão· qu& términou 
com Sérmli: é Bên~ãO -~º Sa,nt~1mo. 

Indicador.·· Proflssiollal 1: N U E N ~H E lR O S 
. ·. ~ .. 

. . 
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CAMlS.AtSOB MEDIDA 
com os mais· bonitos .tecidos fabricados no Brasil 

QUALIDADE-

SEÇAO DE 
ALFAIATARIA -

Sortida com finissimas 

Casimiras 
t r o p i e a i s'' 

e linhos 
nacionais e· ingles;i,s 

-*-
C·A P AS 

IMPERMEAVEIS 
àa mais perfeita confecção 

DISTINÇÃO - VARIEDADE 

t 
ANO XVH li 

São 'Paulo, 24 de Outubro de 1943 
li 

NU~. 585 

Confiscado em Porto Rico· um 
carregamento -de· drogas.-

WASHINGTON: 23 (Reutérs). :;_ 'Fo! 
r.onfiscado e1n Porto Rico um cirr~ga• 
mento de drogas e p1·oduto~ farmiu:eú
t!cos germanlcos ,1um .tot&l süper!or 8 
100 milhões de .dolares; p1·ocedeµ~' d&. 
Química. Bayer, de Bue11o.s · Aires,_ · 

E:.se carregamento . ia, ' para, a Véne- · 
:mela. e .. constituiu .o maior . golpe ' até 
agora. sofrido pelas · organizações, · l3àyer 
d.isfarçada.s · na : nação· vene~elana. · , . · 

Os nazistas o~õem encarni~a~a mas inutil resistencia na Ualia 
O VIII' Exercito consolida as posições -:ocupadas - Prossegue o avanço do V Exercito Ocu.: 
pâdas Piedimonte d' Alife,_ Allfe · -e · BaràneHo ... Perspectiva de serios 'encontros Desconfiança:"' 
dos nazistas noJ italiano$ - · Reforços chegados a Gãbraltar: -' Pla,no para· prender Hitler - · Os 

.· nazistas· __ saqueiam a ltalia, 
Q; 9":' ,ALIADO· · NO ' NOR'!'~ DA 

AFP.ICÀ, 'ú (Reuters) ·_ Texto cto 
có·munlcado de ontem -·do Q. G. Alia· 
di>:'' .. '. ' 

"OPERAÇOES ·-DE TEHHA - · .NO · 
- S_e(or do S.o Exercito as p9slções 
·conquistadas. éstão sendo . consolida
das". e as_ :patrulhas continuam atl

·.v_as. contra. a cambiante 1·eslstencla 
1til111lga .. · 

O. 5.ó Exe~clto prosegulu no avan
co rul'(lo ao . ·norte, a despeito dos 
contr;,.-ataques 'inimigos, que foram 
repelidos. 
· :~S .r~tàguardas inl_ml$'aS estilo _atl. 
,·as .-e··_ demolições · em g1·ande escala. 

·.têm sido ·e11contradas;. 
Piedll'(lonte. d'},,.li!e ·e Allfe for.am 

captura:das. 
OPERA.ÇõES .. AEREAS - Bo.mbar• 

dea,!ior·Eis: ))e_sados das forcas. ·aer.eas 
do :,i:io1·?~sté :·aírlcáno · atacaram i>n-

tem linhas_ fereas; pontes_ e caminhões 
em ·l\Iontalto :dt Castro,_, Acquapen
dente .e Orbetello,' acel'.tando ·1mi:,aétos 
d_iretos em muitos vontes;. e_·a ésc·o1-
ta de aviões ·de ·.caça ·derrubou ._seis 
aviões Inimigos. ·Caças-bombardeado. 
rés atacaram pateos ·_ferrovlá.r ·os em.. 
Skoplje, na Iugoslavla, atlni;lndo. de
postitos _de, locoinotlvail. · BombarÍle_a
dores leves e· medlos ataeà.ram·' a areà 
de Bivaque de Cassl_no: Ca~as:.e · ca• 
ças bombardea_dores .estiveram so-

. bre toda. a .area de :,batalha, atacan• 

'Em frente ·ao 8.o-Exerclto, que se 
extende dO'_macisso Apenino ao Adrla• 
tico1 registra111-sé ... vivos e11contros e 
atividades. dé patrulhas. Entretanto, 
desde, a ca1>tura de _Pentaela.to não 
ocofreu- nenhum ,choque de _tmpor-
tancla, . . . 

LOCALIDADE OCUl'ADA 
CAIRO, 23 (Reuters) - Baranello 

foi ocu_pada pêlas · tropas aliadas -
informa a eínissorá_ local. 
OS ALÉiU,\ES. PREVl'l:U O PERIGO 

EnI ROMA 
FRONTEIRA FHANCESA, 23 (Heu
ters) ·- Anuncia-se que as· famill'as 
alemãs · que -residiam · em Homa já 

.-foram evacuadas para o terrltorlo 
gerr:ria_UfCO. I 

DESCONFIANCA NOS I'l'ALIANOS 

n isterio do Exterior do Relei! --- ln• 
forma a agenciá noticiooa 'alemã. 
J.'LANO . J.'ARA- l'REN'DER ·HL'rLER 

L01"/DRES, 23 -, (Reuters) · -~ · O 
.Alto Comando· Alemão : íntorma·. que, 
entre os documentos militares· captu
rac1os na. Halia; foi encoiltrado um_ 
plano para apanhar- ·Hitler numa -ar
ma,dilha em Roma, . án tes do colapso 
ltaJiano, de modo _que _ o governo _ do 
ms.rechal · Bado·güo _ pudesse -apoderar. 
se. do · "fuehrer", juntamente · com 
Mussolini, · 

LONDRES, 23( Ileuters) - A_ co• 
munical}ão do Alto Comando Alemão, 
sobre um supósto .. ·plano visando . a 
captura .de Hitler em Roma, diz o· 
seguinte:· 

"Em Milão, os alemã.e:, r·et{rarain 
tudo dos hotels. Os ._estabelecimentos 
são requisitados. Tudo· o que., é· mo
vei · é transportado ·vara a Alemanha' 
- acrescenta o jornal.. · 

DISCURSOS DE EJJORZ;A,, 
LONDRES, 23 (Reuters) . .:..."Musso-. 

lin_iera. tão inimigo da ltalla quanto 
o ,marechal· Peta.ln· e o. 'sr. -Pierre ·La.· 
vá! o· são da França" . ...,.., . de!)laróu 
º' lid_er · dos Italianos -livres, conde 
'stol'zà, numa· entrevista. lrri41ada.

1 
pe._ 

lá emlsora de Da.d, control!tda. -pelo · 
gdverno Badogllo. ..- _' . 

"lll dever categorico. da. lldere_s· da 
opinião publica. italiana ;_ 'aflr-mou. 
alndá • o conde Sforza -· torriãr; os 
franceses, 1,re.gos, iugoslavos·.:& poyos 
de outràs pequenas· náções con:venc!• 

. dos -de .que a guerra de -Mussolln.l · ~ra 
a guerra de um grupo de· "ganga, 
ters'.,.-

D DÊSMOKDNAMENTO DA UNBADO·DNIEPER 

do -transport~s · motorizados;-. pontês · .e 
cmbasamentos · de canhões. Tres pe
quenos navros · foràm .-,avariados ao 
lal'go da. ·costa· da Iu.goslavla' e seis 
av!í}es "Junker" foram . destruli'.ios. 
Durante a· noite ·de· ontem,- bombar
deadores leves atacaram pontes . e. 
junções ferroviarlas na area· de, bata
lha. Em todas essas opera.cões -to• 
ram. destruidos. 12 aviões ,ln_!mlg'o_s. 
Um ,dos -11ossos aparel_hois' tstá _del'!apa.
recido. F.errov:las e -µma: p_onte ~m _Glu• 
lia.nova. foram atacad_as. pelps, bombar. 
deadores -notui·nos, 'o:ntem: · · " 

. GRANDE. BA'l'ALH:4 EU 
l'ERSPEOTIV.i\. _ . 

·BERNA, 23 . (Reuters) - Anuncia.
se .que os· alemães não têm nenhuma 
c011fiança' nos solda.dos italianos que 
estão _- subordinados a .I\Iussolinl e 
aparentemente· fieis ao regime repu

. bllcan·o· fascista. Nessas condições, os 
alemães removeram de -.Roma todas 

, as guarnições·, italianas. A fainosa d·l
vlsã·o fasci:sta. · "Pavia.' foi transferi• 
da para' Primaporta, a 10 quilome-

"Pouco antes da capitulação -cio go. 
verno · do marechal Badoglio, o actl_• 
do militar italiano êril Berlim trans
mitiu_ ao "!uehrer". um ··'Pedido para. 
ir imediatamente a, Roma, àflm de 
discutir com :o Rei Vlc_tQr M_anueJ e 
o marechal Badogllo . a· inten:slficacao 
da resistencla. contra o inimigo· ·co• 
mu_m. Nesà. 9caslão, li,: '.CJ!l.~.da.,<fu. _Mus
solini já estava decidida: e·· ê obvio 
que o convi_te foi -feito para . que· o 
"fu·ehrá" caísse rias mãos do~Fa.1ne1:1-
canos e- Ingleses,· D.esde. que ,o· -gover- · 
no alemão conheceu os .. pt'epá.rátlvos 
para a traição _-militar, ·o -convite !1-

LONDRES, 23 (Reuters)- _,_ ::Em 
uma entrevista, .que foi· trradl_áda_.,p_e• 

·1a emlss.ora. de Bari, o ·conde_ Sforzà., 
lider dos Italianos· ·livres,· déclároil" -o 
seguinte, dirigindo-se . aos· _elementos 
,conservadores da Italla: . · : : · 

.• . . . ~ 

_o significado· da· ocupação de Verkine-Dnieprovsl< ·;_ Já· não exiJte uma 
, linha firme "'.'" 250. mil alemães ameaçados de cerco. ~- O ataque imi• 

ne~te a ~ Krivo~g - Fase final da batalh~ -dt MeUtopo1 · Qliebrada a 
res1stenc1a · ao norte Numerosas I ocanr;ades -ocupa~~ Terror lm• 

posto em Kiev. -------
MOSCOU, •23 (Reute1·s). -... A -cidade 

rlle Verkhne-l;>nieproyslr,- que· as for
tas russas ocuparam. •ontem" es'tá si
tuada- na margein-. ocidental' do· Dnie-
3,,er, a. 80 qui!c:imetros · a. súlesie · de 
:Kremenchung: e _a· 45., qul!ón)etros a 
)1oroeste de Dnieper1J.etrácsk. Sua 
~cupação indica ,que a ,•cunhá. ::1ntrodu-, 
)!:ida pelos russos. ·. no "cotovelo" do 
,:lnieper tem pelo merips 80 qu'iloiné- · 
tros de largura. · 

·Irkrovsk, locàlida.de: ocupada; está 1
0
-;.rca de 28 quU~metros ·_de--Kriwi-. 

O'DESlllORONAMENTO 
MOSCOU, . 23 (Reuters) .;:,_ E~tã. in• 

lelramente d,esmor·oriada -a,·_ Unha · ger-
ilnan ica. no Dnieper, . . 
. Segundo os ultimos telegramas, as 

l,?osições nazistas já : nll,.o compreen
àem uma linha fi_rí\ã";: ·AP:·'. contrarlo, 
ta.da. ve~ ~ais, P_ erse~µldos: p~Ios_ •rus_
f;os, alemaes vao. c~den\lo ·:uma.,;posi: 
tão apôs outra,_· . _ ,_ ... : · .. , , _ -,. · 

O colapso. __ gerinanico. ·deve<ialcan: • 
1ta1• grande.s p:roporções. '· . ·. . . ' . 

AJIIEA()ADOS. DE iCE.R.CO, . 
LONDRES, 23 (Reuterti) ~ caicula• 

Je que 250 · mil aleriiães poderão 'ficar 
tncurralados na·arei-,do Dhlépe:r, :ehi 
~onsequenciQ,- · das··dilll.s. -ofensivas', con
õuntas· soyietlcas, no. setor -·de:·-xré
),tenchung e ·na .area ,de· ZapÓ~ozl1e. -

um· comentarista. ·da. Rê'uters·-. diz. 
tue a demora ·dos alemães emireti_i-·a:1·~ . '.- _; ,, -. ' . . . . . ~-

sé do Dnleper fa.rá a ,vermacht SO• 

frer o maior desastre mllltar da his
toria, 
VIOLENTAS !lATALHAS Elll TODA 

Ii'llRN'!,E 
i\IOSCOU, 23 (Rcuters) - Informa.

que vlolentlssimas batalhas conti
nuam a ser travadas em. toda- a ex• 
tensão da frente. Os alemães estão 
pouco a pouco cedendo terreno. 

O AVANÇO Al,EM DO D.NIEJ'ER 
l\IOSCOU, 23 (Reutei-s) -· Apõs 

al,rirem uma brecha nas defesas na-· 
zlstas, no iltterior elo cotovelo do 
Dnieper, as tropas avançar"àlll ·cerca 
de 65 qul!ometros, encontraµdo-se 
agora a uma distancia de somente 30 
quilometros Krlvorog. ·. 

l'ASE l<'INAL DA HATALHA DE 
llIELI'rOPOL 

l\IOSCOU, 2 (Reuters)· - Anuncia
se crue, a medida que a batalha pela 
posse de l\Ielitopol entra em sua fa-

. se final, a reslstencia aleínll. alcançou 
um elevado niVcl de fanatismo. As 
tropas germanicas têm lançado na
quela ddade cerca de quatro furio
sos contra-atàques por hora. 

l\IOSCOU, 23 (Reuters) _; Segundo 
S'l informa, as batalhas que se travam 
na cidade de l\Ielitopol dividiram-se 
agora em choques parciais, que são 
travados atê o ultimo homem, désde· o 
alicerce atê o sotão dê cada casa. '.l'o~ 
das as armas são empregadas, desde 

P I A N·O S --- ___ S'CJI W A R T Z M A N N 1 
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baid~~t~s •. Óoronhadas, granadas . ê!e 
mão,. a,tê as. pll.s dos sapadores. 

BONUs.· PARA OS' SOLDADOS 
NOZISTAS 

ZUltIClf; 23 (Reúters) ....; Foi anun
cfada;_ a col)cessão de bonus de guer- · 
ra .e:specials · para. os· soldados àlemães 
que Ci>mbateni· .. na Russla. 

A -or~em para ··o "pagamento" des
ses. bonus ·.é, assinada.' p'eló cllefe fi• 
naiioelro .· dp nazlsinó Borman; assis-
tente de _Hitler. _ · ·. . · 

l'ONTOS l<'ORTIFICADOS- QUE 
. CAE::tI 

MOSCOU,.:23 (Reuters) - Anuncia•, 
se oficialmente que· as tropas 1mssas 
quehrn.ra.m'..- a ré::ilstencia; germe.nica 
ao n,;,rte•,de :r.feutopol. Varios P,On
tos .·'de'·ieslstencla !nlmf'ga poderosa
mente. fortificados- ,foram capturados, 
inelus-ive· -K,a;r,ncit ekrak. 

', O'!'.)TRAS LOCJ\,J,JDADES 
. OOUPADAS 

_,,ir()SÇlOV, 2? (RJi_¼ters) - A ew_i,s
sora loc_al ·1ntorma:"'ttue as tropas rus.
sas ·capturaram a cidade e·' estação 
terrov'iaria._ 'de Verkhned1Jrovsk, , na. 
re~lão · dé. Dnleperpef.rovsÍ{,' alelll · d_e . 
50' outràs outras loéa.!ldàdes. . 

.,MOSCOU, '23' :<Reuters)· ·- Lutanclo 
t)elÔ ··a1argainé11to' da: ·cabeça dé: pon
.te n_a margem direita- do Dnieper;\as 
tropas· l.'Ússas ocuparam vários . pon
tos . poderosa.mente tortlficados, •ln• 
olusive Vi>zok .e Gorodok .:...- infor-
ma a, emlssllra .·Jocal. . 
11111'0RTÂNTE,'1foco FERROVIAI:tlO 

AMEAÇADO 
l\íOSCOU, ·2·3 . (Reu.ters)° .... _As tro-

11a:s- rússas encoi1tram-se · a rnenos de 
4S 'qu1ló1netros 'de Zhaménka, foco de 
todas as ferrovias -que; proced·e-ntes 
do c(?to_velo do :Pnieper, . dirigem-se 
para · oeste. . 

. . ''l'EitR.OJUSJIIO. :t,;M'. KIEV · MoScov. ·.23 . (Reúters) -- .A amea
ça: r\lSSa SQbre · Kiev· de_u o sinal para. 

. o _al;:,.strámento ·_de. umá 'on<la do ter
t•orismo ·na· cidade .- dizem infoi·m1t
çf.es aqui ·recebidas,. as.· 'quáls'. act·es
c~ntam, ··q11e. _.:descargas ouvidas · du
i•v:nte· '·rioite ,díndicam que, grupos . de 
cidadãos· russos estão ··séndo execn
ta.dos · 'por ·- · pelotões . :de fuzllamen a 
t9. Trens repleto$ de jovens sio 
enMados para . a r.eaguàrdà. Estão 
s.ende> · efetuadas .· al'(lpla.s preparações 
para.- futuras · demoHções, na -' cída.de, 
que_ j§.. _-sót~·~u o saque· e- o lncend!o. 

Q. G. ALIADO NA. AFRICA UO 
NORTE, 23( Reuters) .,;.. Com·. â _a.la 
direita do 5.o · Exercito -·avançancto 
pará. Veriafro, ·baluarte - oriental da. 
nova. linhà de deresa: gern'ianica,: o 
general Clark · empenha-s·e no rea
gt'upamento de· séu ·_Eixerclto para a 
grande· batalha do Vi>lturno, que _se 
avizinha. o. proxim_o 'grande encon_• 
tro dar-se~á nos pitorescos ,v:ales a,pe;
ninos, quando· o· 5.o Exercito · a.taea.r 
o curso· superior· do .rio' para, chegar 
a Venafro .. A- ala ·direita ~apturou a 
importantes ·posições . a inênos d<i · ao 
<Juilometros de Vena.fro. 1-l'a. margem 
orlen_tal do Voltu~no as tropàs alia" 
das capturaram Aliie e·· Piemo·nte Da
lite. Na. margem oposta cáptui:aram 
Dragone,. . . 

Os alemães constroem· uma -nova 
linhá de-_ defesa ao n,orte do curso 

._inferior. do· _Volturno, na ·direção nor-. 
deste de Mondragone,. na , costa, .. atê 
Ven·afro .Enquanto se cons_olldam as 
linhas de defesa destaêámento$ ale· 
mães atacam ·as secções· l$oladas alia • .
das. · O mais ,recente desteÍ! · contra-· 
ataques/ foi lançado n'a._ ârea de. t::an• 
cello, no extremo das pi>slcões alia• 
das lltorarieas. Diante dos fortes ata-

. ques de rétardame'nto -'do ·alemll.é~;''o 
6.o Exercito permanece ·fh:lne,: ;~sfe· 
modo de ação ê tlpico-dà ação de re
tarda111e.nto .empregá(la ·p~_lo.:mar4!Gl,1al ... 
Kasselrlng, que, evidenteme·nte: pre-· 

i tende con tinua•la ã.· , medida· que r.e•. 
w~ . . , . -~ 

O~s~rvador~s · ~il.itares · 1oçats :-,es; 
p·(;lràm um per!odo . de · cahná , r~latl;. 
va durante · os proxlmos · dias, lnter-
1•omplçla~ por · esporadlção · ações ·d•, 
retaguarda dos alemães'. Cada hora. ,à 
mais· que ·os' alemães .cons.iguem·:·ooll• 
ter · os ·aua'dos, . serve para. m.em11t~
mento :_d<il suas ·linhas (l.efenslvas ·llt 
l\Iótidragone e Venafroi Estas opera~ 
ções, de retaguarda ,são atidazé~ ópe
rações'· que _hll.o pretendem .a · reeilpe~ 
ração .do terreno; tn·às apenas atra• 
zar o · a van!)o 'aliado., · _:· . · · - ,· .. · 

O con tra.-a taque.' germanlc,;, . ém, Can • 
cello e outro . no extremo ·oi)of!to ;d~ 
llnha foram r.echàgados , firmemente. 
Depois que os allados desalojara.m os 
alemães de-_ Allfe, · ria.. margém orien
tal do rio, às- tropas gerina.nicas· réa
pruparam-se e langava.m ata:gues·,con• 
tra.· as ,cabéi;as _de ·POllte .· do• ·gener,al 
Clark_. mas. fora.m reclii!-cadas. e A.11-
fe esta. · afora flrn1emente --rias· n·ui,i>s 
dos aliado:;,, Com a·, captura: de. Allfe 
e Piem ente da. Allfe, -situàdae, ao põ 
do ·n1a.cisso monta.riho,;io <Jue i;e ·éJeva 
a quasl 2.000 metros, o. 5.o·.- Exercitei 
estã. agora esta.be_lecldo ,na .. _margem 
oriental . do Voltur1_10 .. All!e àltua•$e 
na estrada· que:val-da margem ôrlen
t_al cio VoHurn_o para: Ve1:t'atto, · en
quanto· Pimon_te Dalifa- .es,tã a 5· qu!~ . 
lo metros· retiracfo -da, estrada. Jtstabe• 
lecldo em Dragone,: 6: quUometros 
11,lêm do rio; o 5.o · Exercito: amea-

. ça _ .as-ora Venafre. · 

tros· de Roma.. · 
, Os jovens ·italianos. são porem pre
sos• em -Roma sem o. menor motivo, 
ao·. que s.e acredita para. Impedir que, 
a <1ualquer · momento, venham ·a fa
_zer cousa.-comu1n· com os adversa.rios 
dos alemães ·e· do Duce . 

. . REFOR()OS AtLIADOS 
. 11-IADRI,. 23 (Reuters) - Segundo 
informações procedentes de Algeciras, 
chegaram a : Gll>raltar nove navios 
com. tropas; quatro brltanicos, qua,tro 
n_orte-americanos e um hoiandês.· 

. DEMENTIDO SOBRÉ A .l'ltESSAO 
. CONTRA O VATICANO 

ESTOCOLMO, . 23 (Heuters) .- Os 
rumor.es de ciue o comandanté milltar 
em. ROJ1111. ha~ia suge1•!do ao\-r'aj)a 
que _ deverlà. deixar o VaUcan_o, caso 
os alemães evacuassem Roma, foram · 
desmentido_s. 'pelo . porta-voz do Jl1l-. 

o Presidente Roosevelt mani
-testou _ sua simpatia pelos 

Filipinos· 
· WASlUNGTON, 23 (Réuters) - .Em 

declaração oficial, o presidente Roose
velt · manifestou sua simpatia pelos fi
Hp!nos, 'que,'apesar _de o governo títere 
que existe -ém seu país ter prometido, 

,côu se111 efeito"- · 
O SAQUE DA ITAI,~A 

tsTOCOLMO, 2°3 ( Heuters) - l:5e• 
gundo o jornal sueco "Nya -Dagllt 
Alehanda', os_ alemães estão . siste•· 
matlcamente roubando tudo' ·o '.·que' 
podem no nórie da Italia. 

RENDAS 
J . 

:"Se mantiverdes aquelá ·. po!lttca, .de. 
repressões e de futll susPe!ção· contra 
os que há a.nos tudo. sacrlfica.1-i:t 'ao 
ideàl da liberdade, criareis ,aqueles 
11e_rigos _ revoluclonarlos - que,. se&'\1~
do ·:.dizeis,'.·_ tanto estais-'• temendo.· .o· 
futuro da lta!ia pêrmah~Ce' nas ltlãOII 
do_ povo Italiano._ Este ê o nials-isérlo, 
mais pratico e, ao mesmo .tempo, mà,l1;< 
otimista aviso que possa dar a.<mêur, 
c~mpatriotas\ · · , 

DO NORTE 
feitas à mão, Toalhinlia~ · ije _- ren«la:,, cen• 
tros de t:nCS;t, CQlchas~:lencinhos;'gola:s~ 
Completo· sortiinento e melhores -preç~s · · · 

, Sõ na 

restaurar â democracia naq]lelas Ilhas, / . : 
manUveram-se fieis .aos Estados Uni- . . , .. { ' . , , .. 
dos e"à _cbmunidacl~:1F!lip1tiaa . . r, ·. ,; ,fi, 1'·~ '•;;, ' ~:-'.''!°';~~;~ . .,~,-., ·. ,·, .';'-l!f 

Q Pre,~ld~pfQ Rgos~velf ligeira-'.' ' ... ,, A: casâ ônde tudo .· ê . 1t1ais barato ·. 

m~"!~ it!P~d.o J .: co·E L::H-Q-- D A- __ FONSECA-_: 
WAS:l'q!-lQ'J'.ON, 23 (Reuter3) - :Em 

vista 'ij~'enéóntrar-se Ugelramente gri- RUA· DAS PALMEIRAS, 88 a 94 --, I· 
pàd~.-_õ' i!rest<i~!ite ;Roosevelt, ro1 obr1- f · · .,,_.,._070, - ·I>AU .. Lo· 
gado a il,camar•sé, ficando, por isso, '.l'el n -. - · 8, 
cancelados todoo os comproiniss()S pre- -

-siélenclals; · -------"--------,-------------.....,-..,... ___ .;;;._~~----

A,VOLUMA--SE 1 RESISTENCIA · NA llf GOSLA\I 
. ,, . ~ . • '' . 1 : ·, '• 

. Os patriotas capturam a principal mina de ':~ferro do pâis __ _ Localidades~ 
ocu~;a~as --- A vingança nazistas. contra oi':êivis -- A _resistencià na Grecia 
,prejudicada por lutas intestinas - ·Preparafiv.os,para a d~esa dos Bal,kans
-- Os patriotas dinamarqueses raptam '.prisióneiros - Encontró de Hitlér 

com governantes bulgaros. · · · 
tinha· sido condenado pelos alemães a 
trabalhos forçàdos · nàra _.toda· a. vida, 
por crime de espionagem. ._ : · 

rencia- desses 1·eprese11tantes. da -:Bulga
ria _ verificou.se sabacto passado e _nela. 
"a ·situação:·geral ~oi discútitla". _ '--. 

,. SIDNEI, 23 ·_ (Reuters). - 'Estão sen,• 
l'lo trava.dos: -renhidos··: cómbates ae
hos no area de: -F.inscháferi, .:onde 
i:>s -japoneses· tentaram a.-co:ntra-oren
i;iva, · · · · . .· .,. 

A aviação aliada está ativa... D.e 
\una formação niponica.' de .seis apa~ 
~·elhos, que :tentava um,ataque' 'd_lur>. 
j,.b;ttidos. ·Essa fÓl.'m.a(jão · era ·esco.1ta.
abatldos, -E~a. -formaçãi> .era ; escolta
<ta por caças, dos. quais ·um- tainl:iénr 
foi deshuido. Os· outros :dôis .. aviões 
:japoneses · de bombard.elo foram . pro
:vavelmente abatídos .. Assim, foi.··total 
13, derrota da esquadrUha nlponlca. 
l)ECLARAÇõES SOBRE A .LU'l'A .NO 

gou procedente da Nova 
de.clarou o seguinte: 

Zelandla, 

' "Quando chegar o momento· da ln. 
glaterra retirar sua aten~ão dà. Ate
manha e volta-la contra o·Japão, sa
bet'•Se-â então que temos aÍgumas 
surprezas que darão muito que· pen• 
sar aos nipões. As trovas australia.• 
nas sem duvida têm vantagens so
bre as demais na luta de florestas no .. 
sndoeste do Pacifico, mas o general 
Wingate, na sua campanha de guer
rilha contra os japoneses na. Blrma• 
nia, mostrou que suas . tropa.s estão 
perfeitamente treinadas e equipadas 
e poderão fazer o mesmo. 

_Derrota naval nazistà no norte da-Noruega 

LONDRES, 23 (Reuters) - O Q .. G. 
do :exercito iugoslavo de Giberta.ção 
anunciou que . os patriotas iugoslavos 
captui;ar.am a mina de fel'l'o de Lyubyia, 
a. mail; importante dos país e que se 
situa. nas · proximidades de Pryedor, a 
sudoeste de. ~!grado. 
. - BOSAlUKA DUBICA CAIU 
LONDRES, · 23 (Reuters) - Forças 

patriofas capturaram à cidade de Bo
samka. · Dubicà., a sudoeste · de Belgrado 
.-'-'inJorma. um comunicado do Q. G. do 
:Exercito, Iugo.sla.vo de Libertação Na-

Oeren estava. em tratamento,. sob vi
. gilancla, num hospital é foi audaciosa

mente subtraido aos seus guardas 'na
zistM. 

' . 

LJCENCIAMEN.TOS CANCELADOS 
ZUR'f'H. ~3 ·(:aeuters) ....; A D. :N. B. 

inforn,": 1::•q · foram protelados 'os licen
ciamento!:- dos jperarios noruegueses' que 

. Parece que a.. visita. dos '.'quislings.'.' 
bulgaros teve certa· unp0rtancla., porque 
- diz ainda. a Informação -nazlstá.. -
tambem estiveram. presentes uo :Q .. -q. 
de Hitler o ·ministro da, Relações:' '.Ex: 
-teriores, . Ribbentrop, --o _ Feld ,Marechal 

.. von Kelt.el, que é o lugar~tenente. ·.dt 
Hitler. na ·chefia da ",vehrrnacht". Êf'<, 
geenral , Jodl, .permanente · con.selheirc 

OR.IEN~E . _ , 
SIDENEI, ·23 ,Reµters) -- O ma.• 

~or 1,en_ era! L_e.theridge, .. c_he __ fe 'da>:Mis
~ão Militar Brltanica. que: aqui -ohe~ 

Co.ntinuam.; a•-----· se, :]esenvolver 
iatisfatoriamente -- as- -conver

sações d,e . Moscoµ -: __ 

Impresslo110u a Missão, na sua vi• 
sita a Salomão, os esforços a.merica• 
nos com seu equipamento e mão. de 
obra para construção rap Ida. 'de ae
rodromos e outras instalações mllt• 
tares. 'Disse o major senerál Lethe~ · 
ridge que as forças bri tan!cas tem 
muito a observar a esse· respeito. A 
l\!issão ji!. enviou varias observaçl:!es 
para o Departamento de Guerra. coin 

-,,:,s ·melhores metodos para uma. pro
xima ofensiva contra o Japão. 

A RESISTENCIA FILIPINA AO,. __ 
·INVASOU 

MOSCOU. 2l .(Reuters). - Declara.• WASHING'l'O;s:, ~3 (Reuters) - O 
~e que já foram obtidos substanciai~ presidente Roosevelt, em declaraçi!.o 
progressi>s na:s :· conversações que aqui oriclal feita hoje. expi-essou sua sim• 
estão sendo· realizadas.• Sabe-se que to~ patia pelos l!~ilipinos que se ·mantl· 

- · · · · - veram fieis aos Estados Unidos e á 
. tios os participantes, das ,çoµveroações comunidade filipina <111e, nã·o obstante 

continuam a -se mostrar. satisfeitÓ.S com o governo títere t!lle atualment0 
~ ambiente de· compreensão. mutua que existe ali. haver prometido· restaurar 
ll:cina. na. confr~encia. e com os entendi- a de•;iocracia naquelas ilhas. . 
;mentos já conciuidos. "'.l'emos por tarefa principal - dls·· 

se o presidente Roosevelt - fazem 
!SOB A PRESIDENCif'\ · DE M_OLOTOV com que todos os recursos dos· Es-

. · , · · tad.-.s Unidos sejam empregados pa-
MOSCOU, 23 (Reµtei's) . ..,.. O:Sr. ·Mo- ra expulsar os japoneses d.as Ilhas 

!lotov continua. _.i,residindo ·as·- conversa:- l<'illpinas e ali resta,.urar tã.Ó · dépres-
ções tripartites qué ._se:· reilizain nesta sa ·~uanto posslvel o governo livre .e 
capit,a.l. Os. russo:;· clesejávam ·que· cada ordeiro democrata, assim como res-
:ministro _ das Relações· Ext((r!ores ·pre;;i~ · tabelecer nas F'illplnas a nação ver-
disse al~rnatlvamente, ma.s:,os ·srs. ,cor- dadeiramerite Independente. 
deli_ Hull e '.':den Insistiram·. em '·qüe · o 
Sr. Molotov continú~- násls'ulis futi- VISITA DE LOlt lllOUNTil.Á.TTEN-A 
ções de presidente .'d()S treil:itÜhós. . CHUNG-KING 

l CORDELL HQÍL 
0

Bti\t ~I~j:,~>J;O Lo;!~ur~~~I~I~~nt~att~:e~i:ft1u. ;;. 

MOSCOU. 23. '(Reüters) ,_;;,;:As·c9iiver~ ta ca.pltal rapidart.ente, mas suas 
sações de Moscou_ éi;tão pr~guin,do>dEl realizações foram maiores do que se 
m.aneira satisfatoria.. · '.Ç'OdllS. as .. pessoas esperava. Sua pl'inclpal · realiz~ão 
que -tomam .pá~ _ n;i,s : mesmas· estão I foi fortalecer a linha ent1·e o 11udes
trabalhanéió ·ardua. :_e,-.:demofl!,damehte: · te da Asia. e o teatro de guerra chi• 
Em sua entrevista. ,à,: iltlprensa,:. -:o __ sr. nesa e a Intensificação da. sua cola• 
C:ord<'Tl Houll mou_~tr9\í.:se :n~it~>' · bt'!i1 _ horação em prol do cerco aos· jario·· 
tli•"':"~t.c,, . . ,_· . . ;·, •;' . .· . '' .· ~l!ô~ 

Barc·osd~ pesca afundados na costa alemã: _;_>Com= 
-boio.nazista destroido -- Ataques aerêos àó ·çQnf,;,; __ 
né~te . ...:. Regresso do secretario inglês das cólortiâs 
· Famoso almirante falecid_o - Não haverá' come;. · 

· · moração do, armisticio. · · · · 

cional. · · _ . 
POVOAÇÃO DESTRUIDA PELOS 

NAZISTAS 
LONDRES, 23 (Reutcrs) - Uma in

formação _·do 1qe. G. do Exercito Iugos7 
lavo · de _ Libertação revela que bomba.r
deadóres de mergµlho alemães destruí· 
ram completamente a pequena povoa
ção costeira.·- de Seny; na Croacia, que 
se encontrava em , poder dos patriotas. 

tONDRES, 23 (Reuters) .,.;.·Aviões do 
Comà.ildo Costeiro atacaram ciois barcos · 
de pesJia, Inimigos, . 9.9 largo das costas 
da. Alemanha. -tendo afundado um deles 
e variado seriamente o outro _ . .segun
do · foi . oficialmente· anunciàdo. 

IMPOltTANTES OPERAÇÕES NA
. . ' VAIS NO_ NORTE . 

ESTOCOLMO, 23 (Reuters) - Divul
ga-se ·que as _ultimas opérações aero-na
vais -all?,(iáS_. ao·_ norte <la. Noruega, - ·no 
começo deste mês, ·constltulram a_·maior 
ca.tastrofé para a..- navegação alemã na 
costa. ··norueguesa..- · · . 

Trinta na;vios _de guerra aliados, pro
tegidos por -aviões e porta-aviões, fiz.e. 
ra-m ,e.ssa. campanha·· iriesperada, afun
dando. dois ,n·avioo' .. tra.mporte alemães 
em l3odoe. ÜJ.n c1>mboio germanico per-. 
. to de · Sit~deilesjoen; e ·varlos outri;,s na
vios; :lnclu.slve um ,petroleiro, de -8 mil 
tc-.:1eladas_. · , ./ _. · . _ _ 

VIADUTO DES'J:RUIDO EM CHER-
. .'."lURGO. 

LONDRES,, ·23 (Retiters) - .Anun-
1'.)ia-se que, em . consequencia de um ata-. 
que das forças aereas brita.nicas. foi 
ontem . completá.mente déstruido um im
pon,anté · -viaduto ferrovlario em Cher-

-· burgo, · · . · · . 
. .\ERQDROMOS .ATACADOS 
. LO?<.DRES; 23 JReuter.'l) - Foi ofi

clalmenti, · anunciado que aviões -brlta
nlcos · atacaram o_ntem aerodromos ini• 
m!gos em Tricquevllle e Abbeville. 

' REGRESSO DO .. 'MINISTRO . INGU:S 
. ., . - D.\S COLONIAS 
LONDRES,.· 23 . (Reuters) .... Depo!.s 

de' mna. .. viagem de· muitos milhares _de 
mllllae, através dos _territorlos coloniais 
na : Afrtca : o.ci,denta.l e . orle_ntal, regre:;
sou ontem a :Londres o . _coronel Ollve1\ 
Sta.ntey, . ~ereta.rio; das . -Colonlas. 

.. '. ,, O,FICIAl. F,\LECI_DO 
IiO?'.IPRES. -_23 :- (R.eutei:s) _ -,-, . Faleceu 

QD.~;: t,m· ~Jl!lr~~~ AAIU : '.'l.3._:: mo.li Jie -
,',, J 

' 
idade, o almira,nte sir Reginald · Hall. o 
almirante Hall pertenceu ao servlç1> se
creto _da, Ma.rinha '.!'lritlil,nica; na guerra 
pa.ssada, tendo si_do ·. quem 'organizou a 
rede que acabou ;>or ''-apanhar. o chefe 
<'(a espionagem 11,leinã. nos Esta.Q.os Uni
dos •. Franz -von · Rlnte1en,. e quem, por 
meio de falsas mensagens, .levou .. a- frota. 
de von Spee à.destruição na·batalh!!, de 
Falkland. · . . . .- . 

NÃO SERÁ COMEMORÁDO' 
_ O ARMISTICIO .. , _ 

LONDRES, 23 (Reuters) - s. -M. o 
rei Jorge VI deçidlu que as co.stumeira.s 
comemorações que ;;e realizavam anual
mente, _ ao pé do monumento· que ~s!in~ 
bolisa. o armistício de : 11 . de novembro, 
pão, serão reauzados- ,este ano. . · -
. O govermt sente Imensamente · que· 
nas __ presente_s ·circunstancias , não. ae
_jam feitas as_ comemorações que se rea
lizavam ha.bltualmente ... em---t.Cldo o, pais 
em honra . ao dia .. do '.armistício. , 

O Ministerlo. do :Interior, _ anuncian
do esta · decisão, acrescentou: ·_ ·· · . 

"Tendo em vista: os riscos· po;;sivei.s 
de confusão com as sirenes, de alarma 
anti-aereo, não ser€. po115ivel_ tambem · 
este ano ser' dado O>Sl11al de do~ minu~
tos de silencio como outrora era _ feito. 

APELO PARA UNIÃO' c~s GREGOS 
CAIRO,. 23_ ,(Rêuters) ·-'- "Aproxima

se o dia da vossa· llbcrtação" - disse o 
general sir Maitl:i.nd Wilson, coman
dante-chefe do· Oriente Medio, numa 
mens~gem ·que dirigiu ao povu grego, 
apelando para· que cessem as "lutas 
fratl'icldas" entre os patriotas g1·egos. 

"A unlca. •esperança da Alemanha de 
continuar ,na • Grecia - diz a mens,a,
gem. do ·general sir __ Máitland Wilson_ -
é debillt'ar-vos- com lutas intestinas- Es
sa. 'é a.· ultima carta.da. da Alemanha na 

· Greclá, Tendes· o dever de conseguir-
lhe o fracasso". . 
AS LUTÁS INTERNAS NA GRECIA 

LOljDRES, 23 (Reuters) - A propo
. sito do a,~lo . dirlg!dO pel_o general s'r 

Maltl~-nd Wllson rios gregos, no senti
do. de que cessem as lutas i)ltestiliM; in-

... fo1·ma.-se que ocorreram - recentemente 
choques· · entre - elementos direitistas e 
esquerdistas 6regos. Disturbios seme
lhantes já ha.v_lam oc01·1·i_do cinco me.
ses antes, quando· a. solução ti.dotada. p_.
ra.. por fim -aos mesmos_ foi a. marcaçaó 
de esferas . de ação para os patriotas 
i:regoÍI de diversa-1 tendencias . politicàs. 
l'areée. porem, que alguma falha se 
produziu no sistema . 

HOSPITAIS EM SALONIÇA 

A A d t ·s· p··e t·a· ai LONDJt]JS, 23 (Reuters) - .Anun-cor o en re ·o'. r.· 1 rre V __ eia-se· êiúe os alemães estão instalando 
-grandes·. hospitais de campanha em sa- · 

· e _ochefe·-do-_trabalho·-no-Relch 1o~~~rcos.a1~111ães .teem ~ido_envladps 
. zÚRICH, 23 · (Reµter~) _'. A ein!Bso- . para a' cidade grega, onde .&'Jram requi

ra. fran~a ;i.:.'lúnciou qµ!!, 0 .. sr; P,ierre sita.dos, para a· instalação dos hospi· 
La.va,1, _chefe . d(! , :;o,v:erni;i., .frªp,cê;s,., con. _ ta.L,, ·_ os tri_alores edW.clo.s locais. · 
.;lulu um acordo com o chefe do,traba~ ,, AÇ'Ãi:>' D()~ 

0:PATRIOfAs DINAMAR-
lho :no Réich.- sr. l"ritz. Sà'úekel, segµpdo ; . ._ ._ . . QU)'i:SES ._ , 
ooquàl .o governo alem~: fitá ·novas>ji:id- ESTOCOLMO, .23 · (R€uters) - Revc-
gcnclas _de , recnital_Ú~t9; 'd~' pperarjoo' Ja•$é-' ·qtie ', os J.)ll.trlotas dinamarqueses· 
trll,llçe®~ ~~)lliia::- '{~::> ; ' : ' ·:~â~~~ra.i:» Q tenehte '<iofonel Oeren, oue 

trabalham . .ia Aleipanha. · 

A SUISSA· PREPARÍ\~SE PARA. SUA 
. . DEFESA .. _ · 

LONDRES, .23 (Reuti:.rs) - Durante 
a. sua. emissão em . língua. .. Italiana, t1 
radio suiça · descrevl?u. como · o exercito 
suiço, ·"agora que a i;uerra se aproxíma. 
da. fronteira do .pafa", está -se· prepa~ 
rándo para. enfrentai· o inimigo com efi-
ciencis ,. ~ · · 1 

D~ um ,ponto .situados na~ proximÍ~ 
dades da. fronteira com _a. Italià, · nai;' 
proximidades do ~io Tlcinó; foi· trans
mitido o seguinte·-comentario: 

"Está· operando neste local um grupo · 
especial de <'demolição". Utn .certo nu-. 
mero de caminhões carrega.doo com di
namite foi colocado ein ·todos os,pon
tos-chaves. Os guardas estão _de pron
tidão_. No caso do. lnúnigo lançar um 
ataque, basta a.pe;tar um botão e tudo 
voará pelo.s· ares. ·1 'Udo. está minado, tu
do está . preparado, inclusive. a. sabota
gem.". 

CONVERSAÇÕES DE HlTLER CÓM 
OS TITERES BULGAROS . . 

LONDl'tJ'i:S, .2.1. (Reuters) _ ..:.. Vm ra
dio atemão de carate1· oficial; confirmou 
a . noticia. · de que Hitle_r recelJe~a.. em 
conferencia. no seu Q. G., o·· regente 
príncipe Cirilo e o· chefe· do • gabinete 
da Bulgaria, í;r. Bogdan'. Filov:; · ·_ . · 

Segundo o referido ra<lio, a · confe~· 

militar do "fjlehrer_". · 

Concorren·cià ao- algodM-
CIDADE DO CABO, 23 (~U~rs)~ -

O -sr,. lloward · · Mc-Càbe, reprerentante 
_da -Associação dos Plantadores, de Algo• 
dão, em -manifesto_ publicado, avisou· que · 
brevemente- será.:desencadeà.dà.. um~- rer, 
rlvel · 'concorrencla ao algodãQ ·.da. -l,)'nião 
Sul-Africana, pelos sucedaneo.s ,, de: -ail• 
godão • produzidos · na Austratlia. · 

Acrescentou que .se_ trate, de um otim< 
produto e, que assim··como já vem stibs
tituindv com vantagem a aplicação do 
pêlo de camelo; tambeir. se for comer-

. cia.lizado, .:será um serio concorrente' a.ós 
algodoeiro da Africa. do Sul. 

. . \. . ·, 

Sr. Henry de Bougerel nomeado 
. representante diplomatico Jun

to ao governo da Costa Rio.a 
S. JOSl!t DA COSTA lÍICA( 123) 

(R.euters) _ - _ O diplomata e militar 
francês, sr: Heiu'y ·de Bougerel, foi no• 
meado . representante._ dlplomatléo do 
Comité Francês de Libertação Nacional 

Junto ao ·governo 'ia. Costa. Rica, · 

PARA SERVICOS TIPOGRAFICOSi 
. . 

Tais como: - Téses, Livros, Folhetos Revistas, Jortlais 
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o: LEGIONARIO considera um de· 
Fel' essencial desenvolver e;onstante 
;çlgllânda no sentido de advertir os 
<:a.tõlic.os contra as insídias tão nn· 
merosas, .dós adversários contempo-
1·aneos. da Santa Igreja_ Mais de uma 
;vez, temos ditó que a injúria soez. a 
imr,:édacle des· lada a blasfêmia re
;pugnante e desmascarada saíram in
teiramente de· moda nos arraiais an
.ti-católicos. A tática de hoje não é 
mais a. do punho cerrado do revolu-

A doutrina de Jacoues Maritain e os n,ocumentos PontiHctos 
~-------·~---·--·-------------~'Pe. Arlindo Vi&ira, S. i.----~-----·--~---~~--~---~·-

. tain sobre o. ;·'.;Estado cristã~", · retro- . ' tenccntcs a familias religiosas .diferen- J?cÍ~os e .para propagar a p.e5te do in• 

. . cion·ário .de outrora. A perfídia me
lifluà, a insinuação florida mas ini · 
qua; o. manêjo mentiroso e cínico, eis 
<1::1 • grandes armas da impiédade con
~loUJporânea. Estão, pois atrazados 
de ,vinté 'anos pelo men~s. em seus 
n1étóüosidli .observação e em sua es 
tràtegfa~ :j_postólica os que ainda Hl 

.obstinauf .em julgar das idéias, dos 
fa~óit:~ dos. homens apenas segun,lo 
=sua.à_. .. palavras clàras e insoflsmaveis. 
Era)sto. n\uito bom para os tempos 
em .. que ·a maçonaria coligava ab'3r
tamente. todos .os seus adeptos para a 
luta .de' viseirà erguida cont~ra a 
Ji:r.eja, ,iia·época em·que, por e11em-
1,,o;.,o Visconde do Rio Branco pren, 
dia '.Dom Vital. a Alemanha de Bis· 
marclr .Dreparàva a Kulturkamllf, Ca· 
vo . ..ii'., Mazzini e Garib1tldi faziam fer. 
ver· contra :,. Santa Sé o an ti-clerica
lismo carbonario,. e a III.ª Republica, 
organizada e dirigida por anti-cleri
cais, doúlinava ·a· França. l\Ias em 
nossos tempos tudo isto já não exis-· 
te-.. Para confirniar nossa tese. passa
mos a dar a. nossos leito1'es um pu· 
nhado de exemplos !los mais re
centes e modernos. 

No capítulo primeiro, sob o título: 
"Uma sociedade vitalmente cristã", 
esc1·eve Maritain: "A guei·1·a presente 
advertiu-nos que o mundo não é mais 
compatível com a neutralidade. Po1· 
bem ou por ni.al, os Estados serão 
obrigados a. eBcolher pró ou . contra o 
Evangelh9, se.1·ão formados pelo · espí- . 
rito totalitario ou pelo espirita cris- . 
tão. O que importa é distinguir o apó
crifo do autêntico, um Estado clei·ical 
ou. decorativamente crisfão de uma 
sociedade política vitaimente e real-, 
mente cristã. Toda tentativa de Estás 
do clerical ou decorativamente cris
tão, tentando ressuscitar esse \ipo de 
"Estado cristão" de que se varii;loda
vam os governos menos· ]."ealmente 
cristãos da era absolutista, e em que 
o Estado era considerado uma entida
de separada (de fato, o m~ndo go-' 
vemamental e sua polícia) quê ·m1-
punh}I à comunidade, por tiin sistema 
de .Privilégios. e, pela supremacia. dos 
meios de· opressão, formas ext"eriores 
ou aparências cristãs destinada's an
tes de tudo a fortificar o poder e a 
ol'dém exi5tentes, -'- .-toda . tentativa 
de Estado farisaicamente. cristão está 
condenada no mundô hodierno a tor;;:,: 

. nar-se a vítima, a prêsa, ou o instru.: . 
menta do totalitarismo anti-cristão". 
(pags. 35-36). . . 

Pio IX, na Encíclica ·"CN;.11fa cüra'': 
"O que eles têm : priricipaiiriente cm 
mira é 1.o, impedir e· remover aquela 
força· salutar, que a Igreja C,a.tólica, 
por disposição. e mandato ·de seu di
vino Autor, deve exercitar liv:i·emen-

.t· impossi,el não começar pelo ar- te, até o fim dos séculos, 'não menos 
tigo do deão de canterbury, sob O sob1·e cada um dos homens do que .so-
titufo ':Com quem está O Papa"? Em bre as nações, os povos e ·seus supre-
outros teinpos, uni autor animado de mos dirigentes, bem como 2.o, tirnr 
ô.410. tão truculento contra a Igreja, aquela união e concórdia mutua entre 
tetia feito consistir suá: .. diatribe 11or O sacerdócio e O império;, que foi sem-, 
üirnma · évoca,!;âO aos maiies das , i pre proveitosa e salutar tanto às éoi~ 
ti~as da Inqúfsição, para, em segui- sas . religiosas, como:·.· às :sociais".· Pio 
d11.,- -re~ditar. ,a mentira da Papi.za '' X, na Carta Apostâ'lica aos· Arcebis-
J~an:a, e, por fim, afirmar em lín pos.,e Bispos da Fráhça, na qUal cón-
guágem chamejante que O "velho dcna os erros do. '.'Sill_on", · assim se 
t1oly-0 . roma·no",, inimigo irredutível exprime: "Ha quem inspire· ,à. Voss . .i 
,;~as ·luzesl', "do :prqgresso". "ela li- juventude católica ~ ,cl'ésc.onfian~a ·i~â-
bel'dade· humana", tentava niais uma ra com a Igreja sua: mii.é; cnsina-se-
Yêz, ttlftf\ inutilmente - oh! sem dú, lhe• que, decorridos° 19 SéCUJOS ela .. ain-' 
vidal ·....1 "embargar a marcha triun•· .. da não conseguiu con'stitúif neste m'q11.:. 

. faJ do carro da civi!lzitção ", qúe. pro · · dó a. sociedade sobre su~.s vercladefrw · · 
. seguirá .seu:~:cll_miuho ;;sobre (JS E'S' hases; que ela ;láo compr';'nde~ as no-

. ~ombros definitivamente pulverisa· · ções sociais da autoridade,.· da liber,
. iéis, do. fanatismo, cta: ignorancia, (\ cladé, da· igualdade, da fratel"tlidáde e 

dá. superstição". Era este O gosto an· da dignidade huü1ana; .qi,i~ .ós' grandes.· 
ti0clei-ical do século XIX e das pri- Fli?l)o3 · ~ ,Clli gran{ies m9har . qe 

· · · ·d d · , · é' 1 x·x N c1:iaram . e· · g!ori · · metras. eca as ·C10 S CU O •. _- ·. 1é!Sle. 
· '"·'",u1.tiín9y,,já4f.e1'~'11)<1U'!-.t\~'i.1,~i ;,J;~$4i:, .. 

nista. ÀS tiradas soÚoras do seculo; "Se]J' -povo 
XIX, os escritoreR anti-católicos ele nem a v.erdá·aciÍ·a' fol.i I a . rque 
!lVant-guel'l'e teriam. pois, adicionacfo. eles não tinh:,,m · o idea:l · do t . flon,> .. 
dgu!llas afirmações picantes sobre 0-. sôpro· da Revolução passou 'por aí, 
"as' fortuna:s imensas do Vaticano", e podemos concluir que,'se ás doufri-
destinadas segundo todas as. aparên· nas sociais do "Sillon" · são··erradas, 
eis,' a "alimenta.r as iàdegas famosa~ seu espírito é perigoso' ;e·· sua · edu-

. c cação funesta". . ',.•· ·, .. ·. · . ·. 
dos· · ardeai.s da Cúria Romana", en- Leão XIII, na Encíclica '.'Immotta-

.(Conclue na ::f pagina) !e Dei", condena a doutrina de Mari.;. 

grado e. opress6r .d~' liberdade: "Estas · .---------.:.----.:.----.:.-.:.-------------------, tcs, tornou~se necessário que no pia- diferentismo'.' · . . : ·· . . · . . 
doutrinas que a i-azão ·humana conde- O · · no tempQral o principio. da ·igµaldade 80. "(). ~ 0.!}tµke Romano pod~,;e;tl~t 

tll1 ico .. 1110,·cl elo ·traball10 qL1e c111pre. endemos· é o deseJ· o d f · 1 a s aco1nodar se co1n na e que têm tão consideravel. reper- ' dos di.reitos se aplique·á estas i éren- ve reconci 1 r- e e - · · · 
cussão na vida. pública, foram sem- de defender sempre com .toda a alma e de pôr acima de tudo as tes familias. Ha um só· bem comtlll1 · o progresso; com o' libei-alistno e com 
pre reprovadas por nossos predeces-. ve1:da:dés da. fé; a dolltrina. traJlicio11aL<la Santa Igreja, Reconhe- temporal, o da sociedade· política, do ª civiHzação· model'llai•. . ·, 
sores, .. os. R. omanos Pontíficés, pie.· n. a- · 1 · · f , · j\,,T -t · mesmo . modo que ha um bem comum Bastariam · este.s documentos· . para c.emo.s'os ta entos r· ereg-rinos do. escritor rances ·Jacques. r;.an am, · · 1 · 1 ··t de re mente concie;ites .da rewo11sabilida'-.. _, sobrenatural, o do Reino de ·Deus, convencer ª qua quer. ei or sp -
de de· seu .cargo apostólico ... A.cerca. 'l.. q•uel1 a<l111iramos; · mas, como a infalihilidadc 1ws cousas da fé que é supra-político. Introduzir 'na venido de. que Maí:itain não está com 
da separação entre ,a Igreja e o Esta,.,- é privilegio cxc;Jusivo do· Vigario .. de Jesus· Cristo, pode o a bali- sociedade política um bem comum par- a veraade. Busqµéinos novas luzes. 
do' .. d1'z1·~ o seg·u·1·n·te.o ;·.ef·er1'do Pont1'- <l' · •· · · ' · • 1 1 · · t1·cula1·, que ser1·a.o bem· .. comum tem- PioIX, na.Erí.clcl.ica ".Qu .. a.nta.cu.ra", • rn o. escritor. como 110s ou outro morta qua qµer, cair cm erro. · · ~· · · t fice ( Grego rio XVI): ~ E não poderia-' · · · poral dos. fiéis de uma religião, me:i'- · condéria ·as três proposiçoes segum es: 
mos esperar ·bens 'maiores p;im .aro- Se· ·isso se· deu de {Jto, julgará o leitor ci-iterioso após o con- mo que fosse da verdadeira religião, · 1 ''A formá' mais perfeita da sacie• 
bos os poderes, das ·teorias daqueles fr011to ·que vamos. fazer. e muito desapaixonadamente, de ·umas e que reclamaria para eles uma situa-·· · dade pública e O progréssQ civil -exi-
que pretendem. sepal'ar à Igreja do. ta.ntas .. propôsiçõcs de 1Iarita.in, larga1-.ientc desenvolvidas, e de ção privilegiada no .Estado, seria fu- gero· .aosqlutamente · que ª sociedade 
Estado, e tratmn de romper a concór,- traduzir um principio de divisão na . humana seja .constituída. e gove~da . · 
dia entre o sacerdócio e ·O império. ou.tr.is exh-aidas · dos docui1ientos potttificios. sociedade política e ·rauar dessa. ma;- sem ter em conta a religião/como.· se 
Pois' é. manifesta .a .aversãi, com. que. . . Afi11{ de.· evitar· q1ialqt1er suspeita, em. se 'tratando·. d.e maJeria rieira ao bem comum temporal,,.· (pgs. esta: não existisse, -0u· pelo .menos sem 
º· s amantes d. e úma libe1·dade des· en-. · · · · 1 d 1 ·1· t b 11 · d 38, 39 e 40)., ,fazer· diferença algum~ entre a reli• de· .tanta ,gra,•1c a e,. rcqo vemps ut1 1zar-nos, neste ra a .10, : . ª· · d d · f 1s " 
freáéla vêem ,iqúela feliz harmonia que · d · 1 "'l · · Antes de aduzirmos os .documen- gião · ver ª eira e. as ª as · · :d· · ·i trad.uç:;,.,;•·p·o .. rt.ugucsà,·· aliás muito fiel.·. o: .. •liv.ro e e 1, anta111 em · 2 "•··melhor con· d1"ça-o da soc1·e a• sempre· reJnou entre o ciyi . e o:· !!ele-'. __, tos pQntifícios, cohvem notar que ·a · · · n. ·.. · · · . · · · . ··. 
siástico e que ião saudáveis fnttos · O:jUé ·,;e 'e11co11tram; tais proposições, t:·adnção feita pol' um de seus situação da sociedade descrita por Ma- de .é aquela em que não··se reconhe• 
produz" .. E, :referhjdo-se · áo ,'"Sylla:- . mâiores amigos e admiradores. Extrai mos, pois, todas· as nossas ritain· é substancialmente a mesma que ce no .poder a: obrigaçã.o' de reprimir, 
bus'', prossegue Leão XIII: "Da: mes- citaç·ões da tr. adução .de . .' .. Afrai1io Coutinho: "Os. direitos do .11.0- vigoráva no tempo de .Pio IX, Leão ·. por meio ·de. penas estar_el1:cidas ~?r 
IM ma9eira, PiÍ> IX·, sempre· q_Úe .se XIII e Pio X. Asociedadedehoje·aind,a . lei, .. os violadores da' re igiao cato l-· 
apresentou, ocasfã9, CQn.dim·ou o~ er_.. meni"', ·"editora José. Olym1)io; tem maior necessidade dá açãó s. alva-. ca, .. senão eriq:uânto, a tranquilidade 
ros .mais em vogá, e inail; tarde. os · · · ·· · , · · · · dora da Igreia. Os sofismás de Ma- pública 6 .éxigir". · · · 
reuniu todos,. e1'Í1 ··uni-' catálogo, afim de . ritain, expostos com habilidade, 'são , Da primeini. próposição; que se en-
que em tal dilúvio de erros, so.ubes- ximo, podem coopeÍ·a~ tambem ria rea- abundantés de .novas forças?" Que se formalmente repudiados pelo Sylla- contr;i. quásiipsis verbis em Maritain, 
sem os católie!)s a quê ater-se".· lização de tal conceito da· sociedade· e deve pensar de uma associação eni. que bus, pela. Encíclica "Quarita · curá'! . de diz o. Papa que · é ·uma consequénc:ia 

Enaltece · ·Maritain· · á democracia, cooperar pa1:a o bem comum, mesmo todas as religiões, e até o livre pen- Pio IX, pelas Encíclicas '.'Immorlale do principio ú'npio e absurdº do Natu .. 
J.presentandosa: ,como ó úniéo ·regime que. x:iãq,. .saibam elevar-se aos pri- sarnento, podem nianiféstar-se alta- Dei" e "Libertas" de Leão XIII.. ·ralismo; · e- <41: segurida' "que é contrá- . 
compátivel c'füri.· a .. sociologia cristã. meiro.s. ·Pr. in.·c. i.pio.s .. d. e suas convicço.-es me.nte ,e à vontade?.. .. s. ão, porem, ~ · · , · · · ~ · · • ria à. doutrimf dàs Sagradas Escrituras . . . h . · Ponderemos as seguintes· propos1,- e·'.· .. do· s·· Santos. "adros ... 
Em sua .obr.a: "Os diréito. s.do homem''. pr.ática.·s, .. ou P.r.·ocú.rém. apoiar-se. em ainda mais extran as, e ao mesmo tem- - d s li bus xp·11· 1·ta'men·te ·co·1·., · · ' · ·· · ·· · · · b nh d · çoes O Y ª ' e e · · • • .•s ..• •.·,:.·•.•i. :.11·b.erdade·.· ·.de.· conc,·e·nci.a .e a~· ,ão frequentes as tiradas nas· .'quais pí:incipios dl'lfiéientes'', (pgs. 33-34) E ·po · mquietantes e· aca ru ª oras, ª denádas por Pio iX: 55: ·"Separàr•se~á +~ da ~ 
~ami,eia a pura demagogià: OUça- não i;nenos · e:xplicitamente: "E, d~do audácia e â ligeireza de espírito de a lgi·eja do Estado O O Estado da JgrÇl~ cúlt~'.-é um direito prÓprio de .ca um, 
mo-lo: "Obra comum- iilspirada pelo que ·o.objeto imediato da cidade tem'- homens que se dizem ·católicos e que . ,, · · que.cleve·'ser proélamado é estabeleci~ 
ldeal .de Jibei·da. de e rl,\ .. f .. r.âternidade, porá! é a .vida huinàna com suas ali- sonham refi.indir a ·sociedade em tais J.a · 1 ,dó poJ: lei em tódá sociedade bem 
«i tendendo ·pâra a inst~r.:ição de urna vidades e virtud~ naturais, o bem ,·o.:. condições, e estabelécer sobre a ter- 76· "A · abolição do intpério civi • ccnstit\iida; e··os êidadãós têm,.dii:eito 
cidade fraternal em que o ser hun1a- mum humano, e nãó a viµa divina e ra; prescindindo da Igréja Católica, "o que ª Sé ApoStólica possue, S!:)t'Ía de a lil>êrdáde pleria (que não pode se? 
t'IO -séja libertado· da · esc1·avidão e . da os. mistérios da graça, tal. sociedade reinn da justiça .e do amor", com, qpe- grandissimo proveito par.:i ª liberda'- restÍ'ingida por · nenhuma .. autoridade 
miséria, tal ideal ,sendo comO que o políticn hão . exigiria de· seus mem- rários provenientes de toda a p-âit• de e prosperidade da lgrlija" · edesiástica ou civil) !l.ê.: manifestar 
Jeu objetivo superior". (pgs. 74-75). brós um credo i·eligioso comum e não de todas as réligii;,·es oú sem religiao, As duas primeiras das· proposições . aberta e públicamente, qúét por pala• 

''A vida e á organização .políticas dó. rélegaria pata a situação dE' inferio- com ou sem crenças, contanto que se seguintes, cqndenadas pela Igreja, en~ vras, quer pela imprensa; quei' de ·ou• 
Estado dizem respeito il, . vida .comum ' ridade .ou de diminuição política aque~ esqueçam. do que os. divide: suas con- contram-se explicitamente. nas a!ir- tro · módo, todos e quaisquer· pensa-
da$. pessoas ·húrnanàs .e. sua direção· les que· fossem. estranhos á fé que a vieções religiosas· ou filósóficas; e po- mações de Maritain, acima citadas: mentos".' · · 
pà.ra uma ç,bra comum; esta . supõe a animasse;" e todos, catcílicos e não-ca- nham em comum aquilo que os· un·e: 77: ''Em nossa· épocá não convem Sobre estas e outras pi;oposÍ~§e~'.c:()11-
fôÍ'ça, à paz e a hannoniá do corpo tólicos, cr.:fatãos .e' não.:cristáos ctesde um generoso idealismo e forças mo- mais que a religião católica seja cil:r.:: ·~deríádásnii'Enéidíca;prdfereo·Fontl/'iéa 
social, e. deve _tender p,ara a conqÚis,- qtie rj;:conhecessem, ·cada quàl.em sua rais adquiridas onde quer que pos- siderada como única religião do Esta- súa scritença nestes térmos·cJaros incisi-
ta,'.da libei;dade e·. parâ:a'il1lltàuràção .·.·. ~#peci4v,.l\ pt()J;)ria. .. <is valores' hwna- .sam". ' .. · ·, · .. . · •. do, excluidos todos· os de.mais cultos". . vos. e .solenes:."Todas·.e. cada uma das· 

· de uma .éidade.··fraternal;, ·CQ.mo'_p. seu .. ,nós que·;·ç: Evangelhp .fez cor, ·qúe to- · .. "Qµando' se pensa em ··tis-1° o que 78. ''E'· assim que. em algµns Esta.- · más opiniões . e doutrinas :expressa-. 
ideal.csupremo"; .(pg. 133) .. · ·, ·: riiássen'iós'<conciência, .á'·éligriidade:, e ·fcii p'i;(icj~o' .. de .foí·ças;'de 'qênéia, de dos católicos foi louvavelmente esta- mente mencionadas nas presentes Le-

Pi;~fliga ós' •~regiri!es 'móiiártÍuicÓ _e os . direitos da pessoa;, .. ó carater 'de vfrtµ(,1~•/ sobrenáturais para . estabe- belecido por leí que a todos o.s 'que tras, Nós, pela \lossa autoridade Apos"' . 
aristocrático,' já agora ariacrônicQs" obdgação ,,rii.oi-al inei;ente à !i\itorida- lccer ~· ~idi:d,e: cris~, '; nos sofrirrien- para eles imigrarem seja liC:t0 n exer- tólica, as· repi;ovamo~, as proscrev~"'.":'·: 
(.pg. 7l). . · . . . de'fa Jel do amor frat'err.~J: e ,1.: san~ ·· ,tos. de :milhoes de marbres, e nas· luzes cicio público do própdo cul•o'.'. mos,' as condenamos, e queremos· .e>·. 
·;,,.N. a 'C.· a1ta.· Apô.stólica co. ntrâ os'' er.- .. 'Hdide· dó. direito 'natural, ser:iàm .por' doif:Pa:dré$.c ·e. Doutores da Igreja; e 79 .. ''E' absolutamente falso (,·L .. ·e ª· . ordénarnos a'. todos os JilhosJ:la. Igre.;i .. 

. ·isso, ·me·s·.mo arr. astados .. po'Í'' ·se.· u d. ina- 'no ·devotá.menta 'd;, todos os lier.óis da · c· ··tól' · · · · t nh ·· r • ros · dó'. ''.SiHon''., escreve. Pio X: ".Tal ""' liberdade civil ele qualctuer oolto, b~m · Ja a ica que as e am como. epro ... 
é, em resmno, a teor1a; poder~se-ia . mi~o~~ds~dia,~:-pdzAf,;t 'k°.ft!!t !t~~ .. d.ª.t!~.~ida n:1ªc~i.t!:1'~ .. ·~~.·.f~:;!~~ c,,rilo o pócier ,jJimitado çoncedidó .a .·vaDdas, _prodscritas.d.e ce;ndednadas".. · 

· ·dizer '<1 só'Ílbcí; d1{.''.SiÜci11",,e.;_é .. P.!.l'a.' ·11-0 ' f!n 1 0 i O · · ·' O -~· .. ···. -. · · , d · d f todos den1anifestar àberta é pub!ic:t-·· · · · epois a.,con enaçao · esses erros,. 
Mó quí:i' . te11de· ··.s.eu' erisiná.túenfó .. e ... ria:.em: virtude': de· utri 'sistema dji.,pri- ·-: tes da>gi.,.ça divina, e tu o isso e i i- mente a_uaisqúér b"iriiõés e pensam>:nr- fáz Pio IX ~a premente e'.leortaçãé( 
, · . · . vil~giC!s é de ·flleios 'i:lé,. pressão: mas cado; unido e compenetrado pela· vida ,. · B' · · · b · · · · devém si · 

,a. ouilo:_q. u .. 1(.#l. e: çhama.:.:a '.e,.du.c_ ·.a.·.ção., ,de .. ;.,. .·~,= .. e· ....-.·.·.v',·=u· ,<e·· ., · 0 .... · d 1 Es , ·t d ·T C · t s tos ·contrib.· ua pafa···cofro.· mpe-r.·· ·.·n,aís· .·.- ,aos· .. .ISP,O.S ··.so. re/o cque · en ""' ,, d 
1 

~.,11, ,.. " a , as e- "e pe o· p1r1 o e ~esus ns o, a a- i · . ,, • · , . , · · · ·('e· · 1 · .. , · 2 a .,.,ina) 
uer izer, a .. e- .·, , ·, b_~ç{Q~a:~~ ;o~~~e:bo fei~?. ho- fa~ilm· .. e11:e ... ~.~l~s-~~1.T~.e~o e,~~1 . .r.~~q-~"° ... "."'~ .. • .•. ,;· .. ·.·.'•· .. '\:.,./ .• · .. ºn. e. ue ~ • .,,. · ·· 

1 .. ~·: ~~~ô~~-· ' · , 'fu~' ~~~~n~~e!riza-n~~~, ;~~ .,,v= :. 11 '~-:*~ ~ " ~"~z;½,-1~.r,,,f¼:"'~~P"f .. ' 1 · =· ·~= edit1fic:a,·é º l'e~~t~iji:f~inJ;''' sé.i~ia~e~?::~i~a-~os ho vos·.apostolos empknhados em ·fazer ··xx· ANI\JE'R(ll"RIO ao GR'tilDO ''-SCOl'AR · [ 
liberdade, e da fraterriidàde" ,' E poij,, e: c111_~ t1uJond,adéiiim~ cci~a inêlhot, mediante 'a contribuição ., y ,~ft • ' Uf·U' .. [: . 

· co adiante: ''Assim, só a d~mocracfa · m~n}e aceita; '; ·7m· v1 . comúm de um vago idealismo e de vir-:, , ·w • . . . • . 

inaugúra,~ º ·reino CÍ.i pe,{eita. jus'- tµiç~es:. dos. hab!t?S e. cos~umes, que tudes cívicas. Que V~O eles produ-~ Of ICI.N. AS,· DE·· . ·s.····A··o ... 1·· o. s···É'. ,· .\ .... \· .. ·.··oo·.· • .::, .. P .. -.·.,.R.·A· N ... G-.A· .. · tiçá! . Não é isto uma injúria as. outras taJ ~(!(llE!~a1e p51ht1ca podena se~ c1?--t- zh·? · (lue poderá sair desta colabora- . 
: foi'lnas dé. govêino . que são ·iebaixâ- mada cr~sta,. i:i~o em _s~,as .aparenc1as, çã6? T,Jma construção puramente ver-' 
d . · d· · · : · ' · · . · . . · .. mas em sua ·substanCJa' (pgs. 36-37). bàl · e"quhnérica, na· qual se verão re- . 
. as,. este modo, ª·categoria.de gover-, . N . C rt Ap stóli "Notre chàrge fulgir prômiscuamente e numa con-
nos impotente~, apena,s ~ole1·á-veis7'.' ·. . .. ªt.1·1· a ~ •. • . ºt . ca ' . , d º"Si!- Í"são.· ,·sedutora as palavras liherda-
E prossegue p 10 X: ..• '.'Ensmando; pois ªPº;;_ o 1q_ue ·.', con ra os erros. o _ ... 
(Leão XIII) que -a jú:iitiça, é ébmpáti- . l91.).,1,:~~•P10 X lo?gas coJ1s1d~raç~es de, justiça, fraternidade e amor, igual-

A
.,.· ... ·.f·ran·de li·ga. do·. s. . pequ· eno·. ·s· . Ap. osto·to· s··. ···vel com as· três formas dé·govêrnd,de •. sob~,,ea,~ .. nefasto ,1nt~r~onfess1onahs- clade· é ,exaltação humana. e tudo fun-. · · · · .,· · .,..,,,,,,,....._,.11.:.c.1z"do pelo filosofo de Meu- d. ado numa ····.di". nida. de· humana mal 

.o-q· ue se.·.tr·a.ta; e.usina· que, <sob este.'Jt .. -. ····d··· .. 'f~;r .. ,,P; .... ~~.-.~.'.·"'.•h · ·d. 1 c·1· ·' · ,. · · · , on·. ·• r · a e··re evar nos a - .c.ompi·eéndida. Será uma a,<!,ita. ção tu-
pecto, a democrao1á/,não ·goza· de · ., · :.,t .. ;_:,:::z.._ , , t' 1. g·. A' · - e ma·· · ·1, · · ·· · · · 1 ··o· . -11 ·. · ·· ·· . a~av' um ,an o on a. 1 apar ce - ,multuosa, estéril para· o fim proposto 

•· pnv1 eg10 especia . s s1 omstas, .,que ·t· · · t' ,: '·d . · d ·t . ,. ·. d . M · .. qu ·aprove·t • a s ag· ·tado 5 de 

PRIMEIRA DOMUNHÃO:;;ÔE · 1so: CRIA~ÇAS DAQUELA· 
CASA DE ENSINO, QUE CONTA. 1.200: ·ALUNOS ~ 
OS PROJETOS DA IGREJA 00 CORAÇÃO EUCARISTICO . ·· >p1;eteridern . 0 contrário, ou recusain. m. es o. o .. , esv10 . ou r11;ar10 ': .. an- e e , 1 ara o · 1 rc 

ouvir a Igreja ou têm·da justiça. e da ta.m. As pllla".ras .~e Pio X _sao uma rr.assas menos utópicos. Siin, pode-se 
igualdade.· um conceito·. que não é .e.a- 1·esp~stl\ f,ulm1.nan~.l'! .. aos sofl.smas do. dizer verdadeiramente que o "Sil-
tólico. o mesmo acontece com a 110;. talei:itor,n escritor. , Houve um ~ei:n- .Jon" escolta o socialismo com os olhos· 

IJma audiencia ,, especial OE JESUS E SEMINARIO EUCARISTIÇO PIO X, . 
- d · f i 'd d · b . 1 po ~ diz cf Papa· - em que o 'S1l- fitôs ern uma quimera.· Tememos que 
~!~ neo ~~~~n~:s eint~~~!se/sion~ri;s~ l~m'.', .cómi>. ta!; _era formallnente càtó- haja coisa peor. O résultadQ de.sta pro- Recebemos O exemplar dit lcmqFau-
ou ale·m· ·.d· e todas as r,·io·sof,·as .e de hco .... Em,,maten_a .. de .força mora.!, el,e miscuidade no trabalho, o beneficiá- 1 li- .( 

nh f t · ·d t - · J · 1· · - <;1t e e 160 primeiras comu. n ocs. me-
to.'as· as. ·religi·o-.es, na·.·sun· ·pies noça·o s_om,ente:.··:co ec1a un.:ia"J~ a orça .. ca o- rio· es a .açao sacia cosmopo üa, nao 

u 1 ., J d d · d · - · · d · niúos e meninas), do .. · Grupo. Esco-
de humanidade englobando . assim. no 1ca,. e. 1a ~1·oc aman o ~u_e a., em~- po e ser senao uma emocrac1a que 
mesmo. amor e' numa igual tolerancia cra~1a '.havia • d_e ser catohca ou nao rião será· nem católica, nem protestan- lar e Oficinas ele São José. elo Ipi-
todos. os ·homens. com todas as suas ser1~,·;~~emocrac1.a. Em dado,;momeDnt~1. te, neiri judaica; uma religião ·mais· ranga, come~o do 20;o ano elaq·uele 

··misérias tanto. às ·intelectuais: e mo- entretãntq, mudou de_ p_arecer. e~- universal qqe a Igreja Católica, reli-· bem conhecido e reputado estabele~ 
· . ' . f' . . . . . . xou a çada um.sua rehgiao ou sua fi- gião que reuna tódos ·os homens tor- cimento .de Instru. r·ão.·. e .Educa. ~ã.o 
ra1s, . como .as 1s1cas e temporais. l . f . Eí" . . , . d . d lif r,ados . enfim irmãos e camaradas . no ' " 

Não Venera.veis Irmãos não exis · oso ia. e ,pro}.lr;p eixou e qua i- g1ementar e Profissionál com 1t hrn-
. · · . ' · . · . ' . - car-se. ·~e ~.:-\o!igp e a fórmula. "A "reino de Deus" ... Após uma calorosa 
t~ verdªd_en;,a fratermdade fora ;da· ca- democrac1!l ha· de ser católica" subs- exo1'-tação· aos Bispos franceses, obser; tricu la presentemente de mais de 

_ l'.ldade cris!a, que, pelo _amor de ·Deus , tituiu~a: por· esta ôutr,i: "A '·'aemo~ va Pio X quE! "os _verdadeiros arnigqs 1.200 alunos. Nessa lembranra.. im-. 
e_;.tle seu Filho Jesus Cn5to nosso Sal-: cracia' não ha .de ser anti-católica", do povo não são nem revolucionários, pressa, lêrn-se alguns trechos da Pri-

·V t;;i,a{i~/.e Revmo Si·. D.· .JáÍine de Banos Ca1nara enrte o~ pequ~nos 
, .. ;,: , ,., ... benjairiins c Tarcisios que foram h_gmenagea-lo 

,·. 
·.•',i;/Qµar.ta~Ieira, dia 13 de outubro, re- numero de conversões e entronizações 
· · eebe.u o· Sr: D. Jaime Camara de Bar- nos lares, morros, .escolas. e residen-

rô~,'no 'Palacio S. Joaquim, a visita da cias operárias. · · 
. Liga. cloê'/Tarcisios e Benjam:ns, Liga --· ·--
A,'.µiiljar"''da Entronização do Sagrado . - Ao se 'anunciar a presençâ do ,Sr: 
.forà~i>iáJ:representações juvenis de Arcebispo a garotada· prorrompeu em 
m.a.is .çl1i"'

0 

• • .. olégios do Rio in- estrepitosa salva de palmas, cantando 
tegrayai'Q i¾va. Surpreendeu-nos em seguida ·o Hino da. Liga. · 
o' nümer' 1:· de ambos os ·' ·• Sau~ou o Revmo. Pe'. FEWx ao Sr.., 
S!:)xos ·q:ué, ,~ól, .f . a bandêfra es-· D. Jaime de Barros Camara. . · :· 
tavarri. áli r~unidos. ·. ·salão de aucli- Em nome dos . Benja•.1ins · e· .Tarci-
ências, -pouc\o antes . de ··aparecer o Sr. sios falou interess.ante aluna . do Co-

~, ·Arcebispo,•. aÍ;íroxinia~se a nossa re- légio Virgo Potens, que por todos .us 
portagem de um dos Padres direto- companheiros renovou .. perante o ArR 
res do movimento para colher 110\as cebispo Metropolitano, o c5mpromisso 
interessantes aos leitores. d>) trabalharem pela propagação do 

.Solícito, o sacerdote riÓs · fala dos reino do Sagrado Coração .. • Ofereceu 
fins e estado atual daquela modalida- ainda a pequena, ur.•, ·ramalhete· espi-
de de apostolado no ·Brasil. Esta - ritual a D. Jaime Carnara. · · 
diz:-nos - é. a il.lissão .dos ,Padres <lo D. Jaime agradE!cendo à visita diz-
Sagrados Corações, iclentificados pelo se itr,.1Samcnte feliz por estar. cerca-

" ·povo como Padres Brancos -•· pró- do de criancinhas e dá sua simpatia 
pagar o reino do Sagrado Coração por pela Liga da. Entronização, Acha que 

: através· das crianças. Iniciou a Coi1- aquell a{lostolado lindissirnô não deve 
greg'àção dos · Sagrados Corações .·én.} · · ser só para o presente, mas tambem 
nosso país, as suas atividades em 1924; pa,ra o futuro. Nada mais importan-
Jiá · ctmta em todo o território nacio;. :,'l que a pi-l'dade das· crianças, alicer-

. ·'llal <iei·ca de 10.000 associados no seio . çac:la· no catecismo., A piedade deve se . 
da ·fop1;tl~ção juvenil. Na Capital Fe- · apoiai· no conhecimento. O sentirqen-
deral mais de 50 colégios e escolas pú- to só, ~. um cata\fentôzinho que muda 

. ·bliéa.s ·estão sendo trabalhadas pelos com o .vento, Devem os garotinh!)s .:.-
. ·iricansaveis .Padre Felix e Agostinho. . recomenda o Arcebispo .. ;.,,. propagar 
.. E)tl:Niterói, atua O Padre Geraldo. entre 05 coleguinhas .. O ·amor pelo ·ca-
'· As. vitórias e conquistas dos mili- tecismo. Ao encerrar . o seu discurso· 

-,-dan9s · da Entronização teem sido Dom Jaime. d!!'u <J s,u<!, l?ençã9 ª'?s p~;;.· 
• , ~ .. : .. /•§~~U~ a cente]ts g g™ª ·~~~~.· e. ú\ ~b,,. ·. 

.. ,:,c"'.r~~~i~~=~:~.~~~~·~---,:~~'.""" ·-~~ 

. v·ador .abrange todos os homens, para tanto quanto,· aliás, anti-judaiéa ou nem inovadores, mas tradicionalistas'.' me ira e importante Pastoral· ele D.-
o~ cQnsolar a todos,.,e para os cond~- anti~budista .. Foi à época do "maior 
z~ .todos a II!esma fe e a mesma feh- Sillon"; .Todos os· operários de todas * ,T osé Gaspa1' rfa · Afonseca ·e Silva, 
cidade do ceu. Separando a frater- . . ... - . · · d. · . . f · · "' "' quando assumiu o· Gõ-i,erllo . désfa 'd d d "d d · · i-. · · ·1 as rehg1oes e de to as as seitas oram , .. 
111 a e· a·can a_e cns a assrm.en en- convocados parà a ~onstrução da ci- Co.mo.um abismo chama outro a.bis- Arquidiocese. 
d .. ida., a democra .. e.ia. '· ... e_m ve.z. de ser. um . dade futura·. ·ou'tra co!S· a.· na-o s· e lhes Ma . . d . . d mo, ntam vai ·ain a mais longe. O saudosíssimo St·. Arcebispo foi 
p_rog_resso, c_o_nst1tm,r1~: 111:1 ,, esastro- pedi'u . a ·.·.na·· .. o ser•'. que· apraçassem O p b"' t t · • d · 1 . .. rei;(a a .,r amen e a separaçao a desde tc,nra infancia .fe1.·,.'oroso elevo-~º. 1_ec_uo paia_ ª c.1v1_1zaçao · ,, mes1n· o.·· 1'd. e··a·· so. eia!, que· respe1'tassem · I · · d. Est d d " p d d p .·· ~reia e · 0 ª o, con ena uma to da Divina Eucari~tia, inté.ns.a · e 

. ag~nas a 1ante, 1z o .. apa: _Em ce1'to· niín.im .forças morais.; .. Jl;is descriminação social e· política em fa-
p1·m1e1ro lugar, seu catohc1smo. so se uma ,assoéi:ii, ·. .· ~rconfessiônal, fun-. ··vor da Igrejà" e advoga a. igualdade fiel devo~ão com o coner dos anos 
acoT-oda com.ª forma ,demo~rática de d11da .p~r::êàt6Jicp~;}pata ti:;i,Qalhar na ·· de. direitos a tódas as confissões re- sempre aumentada. · 
governo, ~ue Julga ser a ma!S favora- reformá:. ·· ;sãd, obra .. eminen:- ;Hgiosas. Ouçamos o ·filósofo· e ponde- s. Excia. Revma. outrossim sem-
vf à IgrefJa edque, de certo modo, com tcmeri:!,,é\ . ''orc[úe riâo. ha civi- remos em seguidà os documentos pon'- lHe· interessou-se pela f'nndàção . na 
e ª. s_': con ·un · e; port_anto, s11:b~ete s:1a lizaçãõ<:. ·· '·$em civilização: mo- tifícios que condenam explicitamente 
rd1g1ao a ;1m .P.i:lrbdo pohtico. Nao .ral, e verdadeira civilização.· suas, asserções. colina do Ipiranga, a Coli11a· Sagra-
precisamos demoilstrar que o adven- morá!, seni•.-'a verdadeira r~ligião: é "A Igreja Católica _ diz Maritain ria ·1le Nossa Patria, pelá existencia 
~o da de~ocraçia uniyersal não_ tem uma ve1·dade demonstrada,' ~hrn fato - insiste no principio de que· a ver- P. elesenvol vimento de todas as Obras 
1mportancia_ para a. açao da lgreJa no histórico .. E os· novos sillori~s ;,ão dade deve levar a dianteira sobre o Pias e de iiiteresse popular. ali exis-
?1-undo; já té~os l~mbrad.9 que a !gre- poderão pretextar. que eles 'SÓ traba- êrro e que a verdadeira religião, tentes e ele outras fundações em boa. 
Ja se. mpre deixou as. naçoes o cu. 1dado lharão "no terre.no das Tea:1idades. prá- d ' h 'd d · d d d d . ' . quan o e con ec1 a,' eve ser aiu a íl hora 11roJ·rtadas e sob os me!hore.s 
. e _ar a ·SI ~esmas ~ ·g?verno que ticas", onde não importa a qiversidade em sua missão espiritual, de preferên-
~ons1deram. mais va!1taioso para s~us .de crença.s .. Seu çhefe(;tão bem per- eia às. reli~iões cuja mensagem é mais auspicias, destacando-se entre ,elas 
mteres_ses'. .O que nos q~er~os af!I'- cebe esta influênc/a das· çonvicções do. 011 menos fraca, e na qual O erro Eixis- a Arquiconfraria do Cora_ção··Euca~ 
mar amda_ uma vez,. apos noss_o. !)re- espírito sabre .. o resulti'-do da. ação,. te de mistura com a verdade. Seria ristico de .. Jestr; e_. a J.~onume11tal. 
d~.cessor, e que· ~a; e;ro e per,~o. em que ele os. convida, q1!.!lquei- · que se- tc,davia sobremodo falso concluir que Igreja consagrada.· ao Cotação Euca-
vmcular,. por prmc1p10, o. catohc1s~o ·ia a religião a que péfte.nçam, a "fac esse principio não pode ·aplicar-se sem L'istico de Jesus, que ·conta ·com pie •. 
a wna forn_ ia d_ e gover.no; erro e pen- zer. ·no .. te.rreno .das r.e. à._li.d_a.dé.s. práti- t·ecl·amar ""'1'ª a verdade1·~a rel1'g1·a-o ~s · 

d . , · · .,- ' · ,.. na aprova,:ão e extraortlinarias 'ben-
go q~e sao_ a~n __ a maiores q':!_a~do se cas.;~· prova da:.excele0,~1a, :de su:ts favores de um, poder político absolu- · 
s/n!etJza ~ 1ehpao com. um g~nero de conv1cçqes pessoa.IS'}. Prosse~e o Pa- tis,ta ou a assistência de uma polícia, <:ãos, ª saber: do · Santo Padre· 
·Remocrac1a cuJas doutnnas sao erra..-· .pa:, ''E . com i'azão. porque. as reali- mi· que a· Igreja Católica reivindique Pio XI, elo seu Sucessor Glótios~ 
êla1:". · zações práticas revestem o' 9?rater .das junto às sociedades modernas os pri- mente Reinante, de S. Excia Revina. 

~ convicções religiosas, confo-'·os ·!nem- vilégios que usufruia em uma civili- 0 Sr. Nuncio Apostolico, do para 
brns de um c;orpo,·até·a1i/ultirriàsex- zacão de:tipo sacral.como a da Idade 
trernidades, · recebe!I\ stif ·fon:n~, . do M~dia; De --~ato, é a missão espiritual sempre lembrado e inesquecivel 

A "cidade fratérnal" · de Maritain principio vitaL.tjue, o- al'!ima;•Isti, pos- d-, Igreja que deve ~er auxiliada, não D. Sebasti,io Lem:e, e elo tambem 
deve vicejar em um Estado aconfessio- to, que se .P~V:e.Ji,en~a;vr~a· I)romisc11i-. o poderio político ou as vantagens para sempre lembrado e inesqrieci-

. nal, .em· um Estado- atou, ,de' todo em dade· em •que.< -::',:i,charaoPa,~upados. temporais' que podel"iam pretender <'m vel. D. ,José Gaspar .de Afonseca e 
todo separado da verdadeira· Igreja, . os jovens:caf · · i:n: heterod.oxos .~eu nome tais ou quais de seus mcm- Rilrn, rios Exmos. He:vmos. Srs: Ar-
Nesse Estádo laico, alem da 'Igreja, e e .focrédu1 :espécie, numa bi·os. E rio .estâdo de evolução e de c,ehispos D. Aquinó e.arreia, D .. Hei, 
na mesma plana. que ela, .<'as· outras ob:i.-ii ·.,desta. Esta. não· será conciência de si mesmas, a que che- · 

· confissões religiosas seriam tàrrtbem · mil vezes m. osa para eles do que ~aram as sociedades moderna~, uma vecio, D. Emanuel e outros · Arce-
representada.s, para. defender seus di-, lima. associa. :üeutra? Que se deve descriminação .. social 011 política em bispos, quasi to elos os Bispos · elo 
1·eitos e ·suas liberdades e para aju- pensar deste áj;,eló.. a todos os hetero... favor da igreja.-.ou a outorga de pri- ·Brasil, e cujo. pro,illto tem ,já tàm-
dái:- a· ie;ilização ·.da obra ·comum; nos · doxos e a todos eis. incrédulos para vi- vilégios tel)lporais a seus ministros hem a aprova(lií,-i do Exnio. Si·. P1:e- · · 
consél.hos ·da· nação''.. (pg_. .·.p,~) Pági- rem-provar ,_a .exc.elência .de suas con- ou a seus fiéis, Õu uma política .de l'eito de São 1"'rnlo, dr. Prestes Maia, 
nas· atrás afirmou Màritáin que todos, vicç.õe~ sq)#é: .o terreno social,, numa clericalismo,, seriam precisamente· de a ser· 1esac1a a efeito a 620 metros 
cristãós e não(..cristãos, 'e até os ateus espéçiif,dé concurso apologético,:conio naturezâ·a comprllmeter, e não a aju- alem do ecliffoio do :Museu··do Esta-
são chamados a colaborar ·na organi- ... se·,. . n,cÚÍ:$.ç, já não durasse ha J9 dar, essa missão espiritual. Assim a 
zação da ·nova cristandade, na qual a ~ecul .. · /iil'.11 c.siiglições menós perigo.. corrupção da religião ·pelo interior, na <lo, com frente para a grande proje-
verdadeira· Igreja. de Jesus Cristo. será· sàs. parà}ia 'fé/~ii fiéis. e sempre favd.. · qual se .esforçam1 hoje· as ditaduras de ta da praça do Cenaculo. . . 
equiparada às çlemaisfeligiões>.Suas · ravel l!i:·>1-t~fí~.Ç~t.61foa? Que se deve tipo .totalitário,-clerical, é peor que .. a O Sr. Arcebispo D. José Gaspar, 
pa!avras são qitegóri~~: ."Ps que não · pensar• deste :respeito por todos os er- perseguição. Porisso mesmo que a so- sen;iiwe devotíssimo ele Jesus S'il:cra~ 

·çreem em Deu§/,:ou,:nao,·pr~fessam o · ros e ·do· e:;rtra1;1ho: convfüi.feito. por ciedade política diferenciou mais'per-
cristianismo,. se no; ,entafifb,!-a~.i-edl.tam ·· um caf · :a, todos ,os dissidentes; a · feitamente sua• es'fera próprif é seu . 1~1.entarlo, te11,ªº pr~sidiclo, a t?~º~. os 

a humana, na; .' fortifi S.\ta~· ,conviçõês' pelo, es,, · objeto. tempor'à:l; ,e reune ·M:fa~o ·•em (<?!lJ;ress.os e. Semanas Euca!'lshcàs 
àmQr. ® m-~--·.u .. tu.dn ' . '.f~itt ~. foµtes.' SeilÍP.r~ . :seu !Jer.q,1c~lllWD' Ii~or~J;~~~~"Pef,~f. i,~ lle . .se. reaJizara w . em. ; nossa A r.n u.i•. 

< -•• :,}/,-.~~ .' • •••• • • • • ,,,. • • ., ., • ' 
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d·ioccise, destacando 0se o recenLtt 
. 4.o Congresso Eucáristfoo Nacionàl; 

tão meinoravel, esplendidaine1tte· 
· grandioso · .que teve lugar, no ano· 
findo;' 'nesta· capital bandeir~nte. · Em 
<li vei'Íla:i;... ocasiões !lrri conversac;ões, 
sempre . amistosas co.lll o dr. José 

. Vicente, ·inanifostou-se de inteir~ 
àcordo, de se aproveitar o vasto .·ecli~ 
fició.:.do Júvenato .do· Santo Sacra .. 

· mento para· nele instalar~se .o proje~ 
tado. :;,em.it\ario \Eucarístico Santq 
Padre Pio X· pá.ra formàção de Sa. 
cerdotes de. -préferencia consagrados• 
à/·maxima ,devoção na epoca atua! 
à> Adoração · Perene Perpetua a~ 
Santissirilo Sacramento. Assim sen:-. 
do, múf acertaq.arrie:nte, fic(m resol-4 
vi.do deyer-se iustala:r. no e_qifiqio ,d~ 
,Tuvenato ora desocupado; tendo-sel 
dali i·cmovido pàra outro lócal o No1 
viciado que ali estava fúncionando bl4 
cerca· de .5 · anos, ó .dito Seminarjo 
Euêâ.í·istieo.. Ficará. consagrado, ij 
i1npe:recivel memoria ele D.,José Gas• 
pàr mui.justamente.d9ravante .parai 
sempre denominad(). · pelo · glorio• 
so nome ·de "Arcebispo · da Eu!!a. 

. ristia ;,_. . . . · 
Quanto ao péssoiiJ qué será ene:m 

regado dà dire~ão interna, e de tu ... 
do mais re~arente ao seu funciona. 
níento, s~.râ l>teveme11te · resolvido; 
t11udo-se ém· \;ist.a ó qUe t)lelhor cióu .. 
v~Íiha pai•ii · gàrántia dó seu. ·bon,t 
fimóion;un;nto e. consegufrem-se o!j 
nrelhOl;OS resultados cm tão gTanc1io~ 
sa bcnefica · Obl'á. · 

Comemorando esse 19.o · anh·ersa .. 
rio, foi celebrada · pelo Revmo. Pe. 
,Tosé. Visconti,. S, .J., no dia 2 do ·co1;1 

rente, no. Juvenato do SS. Sacra1 
.. men to, no. Ipi.ranga, .solene l\íissal 
durante a qnal se realizou a La Co<1 
niunhão · a q ne nos referirqos .. : Acha• 
vam-se presentes!o conde José Vi4 
cento de Azevedo, fu11dador: do esta .. 
beleéimento, todas as. profes.soras q. 
as · familias dos :riéo-comungantes, 

Após a Santa. Missa o Revmo. Pe, 
José Visconti impôs·a fita do Apos1 
tol3;do . da.· Oração aos néo-coinun .. 
gantesi a 12 profr;;;soras e .. 1. zela-1 
dora.. . • 
- Naquele estabelecimento dê ensind1 
que é tanibem Um centro ·ao Aposto .. 
lado. d.a> Oração,, os alunos 1·cnnidos1 
à entrada ·das· aulas, fazem r1iària.i 
riieuté ·o "OferNiim1nif_;, <lo lliah, '; 
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-COMENTANDO .•. , 7 DIAS EM REVISTA 
QV:EM ES'l'A COM O PAI!-A? 

O. ÍliI)1Ígerado deão de ()&.nterbu
ry Maha de escrever um artigo in· 
dag~ndo com quem está () Papa. E 

·este homem, que não cem pejo àfl 
aderh-. abertamente ap comunismo, 
insinua malevolame1'.te que o Sumo 
Pontifice. estaria',. iai:zendo um jogo 
maquiavelicament,a duplo.· N.ós sa
bemos perfeita n-,errtc -,- e o gene1 al 
l>Iihailoviteh t,imhem o sabe .;.;..quem 

:que é que ·e~,tá fazendo j@go duplo, 
~ que, gros~a inclecen.cia vai sair daí. 
O deão d~ -Canterbury tarnbem sa
be, -porque faz parte do jogo, e acha 
·qué·està m·a1JObra·-vale bem 11ma Po
lonia; c_Tudo isto está certo, porque 
o deâo'.é. :proestanh',. e o protestan
tiinos, desde os ·ie.mpos de C.ranmfl, 
é instrumento politico: . "cujus regio, 
EjUs et Té'l:igio"; · 
· O que não tenl<lnen:hum proposito 
ê o <:inismo, com que o deão se põe 
:farÍiiaicameute -a iilsultar .o Sumo 
:Pontífice. .Sapateiro, nã.o vá alem 
dé seus-. éfamancos. · Todo .o mundo 
ho~ésto sabe com -qrim:n está o Papa : 
está,fom ,Tesus Cristo, de quem é 
Vigi:rfo,' -está com a· Verdade: A 

' qiI~t-ão importânte é está: Quem 
E&i.:á com o· Papa1 · 

. '0Éis 'o. _verdà<leiro . problema. A 
mentalidade protesta11te acha gne a 
a·eligíã!) ha *1e ser sempre caridata-
1-ia :de alguma idóia. ~le alguma ins

. fituí.!Íão, <le __ algum. homem. E, por 

. issô, n'~o -pode ou não. quer _ compre
ender que .9 Papa não · s_e- deixe in
fendar' eni . algum dos pàrtidos guo 
lhoje ;se .Iisputam ,o:domiÚi'o do mun
,do. · Ora, o . Catolicismo não é tre
})aifoim, que' precisa enrllscar-se _ a 
fortes pcmtos :de· apoio; pàra poder 
:atingir .o a.r e a· l.uz: O Cato1icie

. ino; é um tronco 'pujante e· ereto, que 
sé :apoia nniéa. 0 exclusivamen_te em 
si in~sillo, _e que. serve do sµporte a 
todas as · coisas verdadeiramerit.e 
bõás que possam · bavtlr neste nwn• 
:c10,:o. Papa, 'portanto, não pode -ser 
-chefiado; nãJ se pode · deixar cbe
fµ1r por ninguem, porque ele é o 
Chefe; A. Igreja não vai nà estei
i"ii .de tienhuma corrente· filosofica, 
cientifica. ou: politica;, éJa não se 

·aH~erça em nenhum -poder humano; 
mas ela é detentoTa. da Verdade su
preinâ ·e tem por apoio a. Omnipo~ · 
tencia divina. Por isso o Papa, no 

. cá'os presente, ent_ré ·as torrentes cau
·.dafosàs que tudo vão levando 
de roldão, _é a cabeça firme rio meio 
dos desvarios, é a eonscii:mcia. reta 
1110 meio dos Tai"tufos e dos ·intrigan

. tes. _t\.s coisas e· os homeiis são bons 
· enq'üanto e'na 1nedida em que estão 
oom o Pàpa. O deão de· C.a.iíttrhury 
não está cóm o Papa. Logo, o Deão -
de Canterbury não presta, - · 

Estejamoi 'COin ;, ~apa:\·este l•o 
· nósso déver'_de catolicos, tenh:nnos 
setnpré ·presente que a Igreja. está 
esseliciálmentá fundada sobre o uni
_r;o fundamento est1we], e não e~pp. 
1·cmos' senão na ·graça de ,Tésns C-1·is-

. to, pois- fora,dEle não ha 'salva1:iío, 
· eterna ou temporii..J. ·. Estejamos Com 

o Papa, pois quem não estiver com 
o Pâpá estal'á com o~deõ.o de Canter
bui:y. · 

. Congregação Mariana de N. -s. 
_-- Ap~re~ida de. tndianopolis 

Hoje; Pesta de Cristo-Rei, reali
:Zár-se-á. m•, .Matriz de Nossa Senho-
1:a.· Aparecida,· a 'rece'pçiio de_ novos 

, Congregados.. Presidirá ao ato, que 
· terá. inicio às 19 horas,. o Revmo. Pe. 
.. Agostinho l\Iendieute, S. J,; diretor 

da. Federação das. Congregações Ma-
. rianas de São Paulo. . 

, Logo· após à ceril)lonia, a Congre
gação l\Iariana de Indianopolis, em 
sessão solene,. prestará significati
va homenagem . ao dfretor da Fe-

. "àeração. Falará na· ocasião,- o Exmo. 
sr; .dr. MÓraes. Andrade; .A direto-

. ~·ia da:Congregação Madana de Nos
sa Senhora Aparecida de India1io
polis ·convida os · demais sodalicios 
l\farianos a participarem desta so· 
le1iidàde. · 
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. O LEGIONARJO· tem o· máximo 
prazer, em re_ceber visitas . às instala-

. ções de sua_ re<l?c:âô :ft óricinai: m_as 
pede que não ·geiam as mêsmas feitas 
'nas 2.as, a.as P · 4.as-feiras, por exi-

-jtncfás" dô'sérvfêó. - ·-- . . . - . -

((;ondusão da l,ª pa_g-lna) 

quanto, bem entendi(}o, o '.'pobre t>C-· 
vo" morria <le fome, · 

* • *· 

l\fas !;,rto tudo é ve1haria em maté
ria d~ Proselitismo da.- Impiedade, 

.O úitinio figurino do -anti·cle_rica
lismo moderno, está, -a -meu_ ver_, -no 
artigo publicado sob .o titulo ;, Com 
quem está o Papa?'' 

Comentatemos em outra secçã·o es· 
te artigo .. Nos "7 dias etn revista", 
queremos Somente assinalar a· muiti
d~o de elogios sob __ os quais se ocal
tam as .afirma!)ões serpentinas tio, 
conhecido "clé.rigoc' angllcano. · A 
Igreja, diz ele, é imortal. tem· um 
prestigio maior do que nunca, tJ;a:,; 
sui.pensa a atenção <lo mundo · füfo7.
ro, -O estudo de sua conduta é -"fa.s 
cinante". O NaJJcano. tem uma diplo· 
macia que -.o pró_prio Uoebbels consi• 
del'a füegualavel Os dirigentes da. 
Wli11elinstrasse, afirma o deão, SG 

sentiriam aconio meninos diante dela. 
Ninguem trabalhou mais do que a 
Santa se, nestes últimos dez anos de 
vida diplomática e internacional .. E 
assim os elogios se .sucedem. Indls
cntivelmente,. a mais c.uríosa das 
afirmações do déào. está ria. imortali
dade da igreJá. Ele fala como miÍ 
católico escudado na promessà divi· 
na .da indefectib!)ida.de do Catoliéisrnó. 
Entretauto, é só analise~ algumas das· 
a[irmaçôes do famoso deão,, e. sua 
piedade salta de dentro das flores 
de sua llteratuJ'a, como,. cobra.s habil
mente ocultas êrn um ···bouquet';. O 
Papa é um - bipócrita, um calculista, 
um cínico. AHá8, não s·e deve . d:zer 
isto só deste Papa: ha 20 séculos, a 
Sede -.cl:e l:l. l'edro veni _sendo um ni
nho ele 'Vitoriosos intrigantes. O 
n>undo inteiro tem sid_o ludibr:ado 
pelos .esper.talbôes do Vaticano. 
Mas.,. sente-se que o deão respira 
de .a li vio, cria vi<la .uova e a.té j:í. 
comei:;a a· i;-anger os denfes-. quando 
escreve• isto ... o- comunlsmo riodera 

· bem ··denotar a Igreja. i;; com 11111 tom 
. dé\voz·_rejÚvenesclda ·por es~a espe

ranca. que o, procer "cristão'' (! r 
· encen-a seu art:go. · · · · · 

Como se vê, multa haM1'dade. l\Ias 
uma hábilidade até cei'to p,1ntu. inl1á
bil. Com efeito, por pou~ó 11ue se te· 
nha cabeça. percebe-se facilnl"eure on-
de quer chegar o deão. · · -

E o mesmo se diga de· uma C'ritica 
publicada em apêndice do· 1iovo li
vro ilesse deão - O Crlstian•smo e 
a no-va OI'dem social na Rússia_ -,
apêndice ·este em que · segundo · os 
anúnclos da editora, o ',, respeitado e · 
renomado llder. católico e (ilõsofo 
.Henry George"· faz uma "convin
cente, ,justa, lógica, desassombrada 
e impressionante crítica à famosa 
Encíclica Rerum Novarum". ,Não c_O· 
nhecemos tal "critka", · Os adjeti· 
vos ·'desassombrada" " •· il;n[Jress!o
uante" deixam transparecer· que &e 
trata di-Í uma aprecia~ãó. _hostil. Fl 
ainda ha audácia (Ull'a <li7.()f' que •'3· 
se "cr/tico" de um documento pon
tifício -é- '' lcade, . catolico " •. 

*: 
"' . 

lÍl. isto bem típico· <Íé nossa época. 
Quer alguem atacai· o .Papa? Se· é 
protestante indiscutivel. como o deão, 
esér~ve um .art:go agrl-doce. Se nÃo
é de uma heretfoidade tão indiscull· 
vel quanto um pasto_r protesta.nte, 
assume o título· gratuito e facil ele 
'"leader" c,atólko Assim o Sr Hen
ry George é um ,: leader ~atôlico"! 

"Leader", sim, talvez .. l\Iai, -ele so· 
ciàlistas. Seus trahalh_os. são conhe
cidissimoi',·êómQ obras. de _in_sofisma
vel :iocialismo. -E a .F.lncfcliéa ·" Qua
dragesimo Aimó" já: declaTou que so· 
cialismo e Catolicismo são coisas iu• 
compatíveis. A obra- do. sr. ,Henry 
George: é tã_o (,atõlica quanto a cio 
<jeão <!e .. -Cantérbory, Nem -mais nem 
meuos,. 'Mas· o. e_stratagema é curio
so. Siém pele. de ovelha, 11âo ha 'ma's 
lobo· que sala à rua. li: esta, como ve
moe., a moda.de hoje,. 

·* '"' ,. 
"De hoje", dissemos. ·e . com razão. 

É. uiua moda· (je ti'ansiçã6. Os ve
lhos e ant;gós ant!:cJericp.is não sa-. 
bem desempenhar. bem seu novo mis
ter de coroinhas. De quando em vez, 
esc:tpa-lhes alguma Injúria,. • alguma 
cara feia; flagrante Violação do pa
Ptll que -procuram -· representar, Eles 
não possuem o que os franceses cha
mariam rnals ou menos "le 11hysi
qui: . du , rôle". Ao fazer o sinal da 
Cruz. cerram por vezes ln•roluntarla
mente o punbo, cuÚl.ando estar em 
uma assembléia- comunista. Ou pro
clamam,. por distração, a. senhà cl.a 
sessão maçônica da ves_í)êra. no 1110· 
mento em que lhes· cumpriria dizer 
"ora ·pro nobis" .. O. lobo não a.pren
deu ainda. o :.pa~so da ovelha •. E por 
vezes dá saltos bem .é:çtral}hos ... 

* li: * 
Moda mais fina, pois, mais eficaz, 

mais completá, é a que está. sendo 
inaugurada eni Moscou. l!fa fraude ele 
a:to ésÚlo. lmpecavel, alfnhadisslm:t. 
Segundd. ·o· figurino que \,iocá sendo 
desenhado ·enf ·l\Ioscou, não ha mais 
~obo -quEi se reconheça.· Os _elemen
tos mais "escoladós" da. III,a lntôr
naclonal ~ que ."não ex!ste maia''.·
estão sendo ádextrados, Um sábio 
moderantismo, um· • doce sentimento 
filart.rôpico, uma benlgua polltica -de 
"nâ! -intervenção" nos negt'iàlos <'los 
.pafses :vizinhos; está sendo de su
premo· bom tom como'· arma de -pro
paganda, entré os melhores _ agita,lo-
res comunistas. Todos se amansaram .. 
Todos passaram a ser ovelhas. E, 
cúmo dissemos em nosso último nú· 
meto, para ·dissipar de .vez as des
confianças, at;, · arranjaram alguns 
cordeiros pa1·a lhes ~erv!rem de com
panheiros. Assim, poderão J11ais fa
cilmenté Iludir; 

E a ·cena de uu·são·- já ·começou. 

l, E G I O N A R t·O São Paulo; 31 de outubro d.e 1943 · 

--------------------------------·-------------------
O PROBlIMA OA CUl lURA CRISTÃ: e A T o L: I' e o s 

Comprem -exclusivamente suas · j óiàs e . ,seus presentes na conhecida D. Aidano Erbert, 0/S. B. 
J O A L H A R 1- A 

CASA CASTRO 
O LEGIO;NARIO tem a Sí!tisfação · 

de iniciar hoje a publicação ·de uma 
serie de · conferencia%. que, sobre o 
problema. da cultura catolica, o Exmo. 
Revrno. Sr. D, Aidano· Erbert, Prio1 
do Mosteiro de São Bento de Santos, 
pronunciou no setor dos Homens da 
Ação Catolica desta Arquidiocese . 

as raízes de seu modo de vida na re
ligião. Por isto, sua vida, aj;lezar 'de ser 
aparentemente· a mesma vl~a terres
tre dos outors, é intrinsecani1mte çi
ferente e exerce uma atraçãoi singu
lar e maravilhosa no meio mundano. 
Qualquer Ação Gatolica _de infiltra
ção, conquista e re..!ristian,isação --da 
sociedade exige o homein cristão a 

RUA 15 DE NOVRMílHO N. 26 
(Esquina da Rua Anchieta) 

• 
• 

OFiCINíf 
lJROPRIAS 

• 
• 

(Jnicos conce~sionarios doa À FAMA.
DOS relogios « E_ L E C T li A • 

A MENSAGEM DE HtlMA' FO" ROSARIO 
,«EU SOU J SENHOílA DO ROSARm>>. í," 

Pe. Valentin1 A. de Maria C. M. F. 
. PllIMEfflA APARiÇÃO - Treze de 
-Maio de 1917! 

Lindo don1ingo de p1·imavera! ... 
. Lá por volta do meio dia solar, num 

cantinho solitario e agreste da serra 
de Airé, em Portugal, passa-se uma 
. cena sobremaneira edificànte e en:: 
cantadora, c!i'ma de· ser reoroduzida 

1na tela pelo pincel dum arti~ta. · /. 
Tres pastorinhos, humild~s e can-. 

doro~os como os cor.deirinhos que 
apacentavam, · interrompendo . seus 
ino_centes -· brinquedos, rezavam . de 
mãos postas e• em coro. como tinham 

_ d!'· costm:ne, o terço de Nossa _Senhora. 
Era a 'hora sa~rada do "Auge)us". 
Foi' na Cova da Iria, 
Quando o terço te· rezavam,· 
Quando os sinos êónvidaviim, 

· A_ orar - Era meio dia ... ; 
· Ainda ecoavam· em volta da Cova 

da Iria e pelo ._espaço além, os suaves 
.e melod_iosos sqns das ultimas .Ave 
Marias, qu~ndo, · eis que a Rainha do 
ceu, pr~cedida de certos sinais miste
riosos, dignou-se de lhes.apaÍ·ecer pe-
la pdmcira vez. . · 

Ap6s . uns momentos de , apreensão 
e_ de surpresa. por parte dós ·pastori
nhos, a Visão descerra seus purissi
mós labios e fala-lhes a · linguagem 
do ceu porque Ela vinha do ceu. 

''VINDE,. l\mus FILHlNHOS, 
'', ESCUTAI:" 

Rezai ·. todos os . dias com devoção o 
terço de Nossa Senho1:a. 

A Aparição, cm mein aos e::plendo
r.cs qiie a envolviam .. não' se satisfazia 
com ter consigo o .RorâÍ'io, mas focul
cava insistentemente sua recitação. · 
· O coração de· 'Lucia, , logo que teve 

a vcn1urâ · (ic . contemplar com seus 
olhos mo1·tnis · a beleza · inefavel da 

.cdéste f.2nhorn, suspirava ardente-
11,1ente. paio reu. onde poderia. gosar', 
Sc.'m btE>rm it::,n<'fa.s, face à face, da 
vista clara de Msria Santíssima. · 

- lroi e~ para Ó ceu? intert~gou 
.Lucià à. \'isão. 

- Irás ·sim. irá~, -acudiu a Senhora. 
· ..... E a ,Jacinta? 
-.Tambem; 
,- . E_ · o \l•"raneisr,9:l, > .. . --_ _ -· · 
~ 'l~mli_cm: noretn dc:vcls rezai ·l~- · 

dos ~s dias o Rosarlo, 
· O _Rósado '·rsa ~<?.l?l'ncta, ,;.p;.·.-i!;jíO _ 
]3 de Junho de 1917---,Na Coya,.da 
Iria. 

Foi ·ao tenipo ·em 'que ·os tres· vií:len• 
tes recitam o terço, que lh!!S aparece 
Nossa Senhora, trazendo-lhes do ceu 
sua mensa'.(ens de amor e de. luz ... E 
a Visão fala:· · · · · _, .. · · 

. r- . f: preciso qµe continueis a rezar 
' todos . os dias:_ o tei:ro com devoçiio . 
Para· orendei:,;_mai~ â- sua devoc:ão; a
conselha-os · ihfarcalar nos misterios 
do Rosario, em. seguida an Gloria-Pa
t.ria, a seguinte orâcãozinhà: · 1·0 meu 
Jesus perdoai-nos. livrai-nos do ,fogo 
do lllfer11:o e aliviai a:s·· almas do Pur
gatorio, prinçipalmente as mais aban-
do))atlas". ·· · · · · 

O Rm;ario 'na · ter<"eira Anerição - · 
Treze de Julho de 1917 - Nova Cova 
d.> Iria: 

Pa!avi·as da Aparição:· 
- Rei:oméndo-vos· a recitacão auo

foliana do . terço em honra de N~ssa 
. Sv.nhora, -para oqter o fim da, guerra. 
E a Vifão: acrP.scentou: Porque só 
Ê!a_ lhes poderia valer.. ' 

- Em Outubr·o. y~s decla1'àrei_ quem 
eu sou e· o que desefa: .. ~es$c mesnio 
dia," 13 rle Outuhrô, farei um· grande 
n,11,i,:rre para que 'todos acteditení. · 

Em resposta a· uns· pedidos . aprêi,:en~ 
tado~ pela_. _vidente,. a _-Visão . declarou: 
, ..:.. (!µauto :ao aJeija<_Jo... .que tl'
uha paciencia __ ll 1:eze . fo_d,os _os dias 
c<1m a familia. o terço de Nossa Se
u!tora; as · oUtras pesscás reéeberãn 
durante o ano as. graças ·pe"didas; mas 
é preci~o oue rezem• o terço. 

O Rosnrio na quarta Aparição. 
Desenove de Agosto de.1917 - No 

sitio dos "Valinhos". 
Palanas da Visão: Continuai a re

zar o tllrço todos, os -dià.~; :,confirmo·· a 
minha promessa de no· mês d1r ·.Outu
bro (mês de· Noss<! Set)hora do ·Rosa
rio) fazer um ,· .. grande, mi!agrc;i _ para 
que todos acreditem. . ' ' , 

A uma consulta que a vidente ·1he 
dP.•ige sobre as esmolas depositadas 
'pelos fieis .. ao pé da . azinheira; res
ponde a .Visão: - Com· esse dinheiro 
comprar-se-ã9· dois andores em __ que. 
se1·ó. colocadll e venerada li .Imàgem 
dto No_ssa Senhora rio Rosario;' o i-es-

. ltl ~"'ª emnrêgaclo ·na festa do Rilsario. 
O Rosario na qt1\nta ·Aparição •. 
Treze ,de $etembr9 de 1917 .7 Na. 

-çw:,a!I:~)l/ v.s~f ~ · ~it,i\lJª 
ve.z. insisfô 1ía necessidade de .se rezar · 
',,-. RÓsarió' p'Úa àlclinçar à ·;terfuina-

. tã-Õ da gtíel'l'a · · -. i. u 
"-~~sP1·om~tó,:~os- voltar em Out.nh,ro 
" ' 

,,.J> i 

A DOUTRINA DE . JACílUES · MARITÂ~ 
E OS DOCUMENTOS PONllFICtnS 

' . - ' 

. (Con~lusio da V pagina) 
• fiar aos fiéis. afim. de desvia-los do 

pa~to, envenenado das más doutri'las. 
Dela· extraímos o seguinte: "Não dei-, 
xeis · de inculcar aos fiéis que toda a 
verdai:leira felicidade para os homens 

. diqiana da nossa' augusta religião, da 
sua· doutrina · e da -sua prática, e q;ue

1 feliz' é aouele povo de quem Deus é 
o Senhor'', 

"Ensinai que os veinos se apoiam no 
fundamento da fé católica ... Não dei
xeis- tamhem de ensinar ·quê o poder 
real não é .. conferido somente para o 

· . govêrno deste mundo, mas sobretudo 
para proteger à Igreja". . 

Na Encíclica "Immortale Dei", as
sim se exprime Leão XIII: "E como· 
se admite que o povo é a fonte de 
todo direito e de todo poder, scgue
se1 logicamente· 9ue o Estàdo não se 
julgue obrigado em nada para com 
Deus, nem professe· oficialmerite reli
gião _alguma, nem deva foqufrir qual 
é entre todas a verdadeii'a, . nem pre
fêrir. urha · as demais, nem favorecela particularmente, -senão que deve 
concedei a todas igualdade de direitos, 
afim de que não se perturbe a ordem
f)ública. Daqui provem, finalmente,· a 
mais -desenfreada liberdade de con
ciência, a liberdade de adorar ou ·não 
adorar a Deus, a liberdade ilimitada 
de pensamento e de publicar livremen
te suas idéias, Admitidos estes prin
dpios, hoje em dia tão em .voga, fa
cilmente se compreenderá a que lugar 
tão injusto fica . relegada a Igreja . 
Poi~ onde ·se t,õem em prática tais dou
trinas, a religião católica: · é mantida 
no Estado em pé. de igµald-ade, e ain
da , de inferioridade, com ns demais 
rclkliões .•. " 

· bas completámenfo falsRs. Porque é 
de todo certo ·que· se os , hctn::-ns se 
unem em socitdode, a%i!11 -o .fazem · 
por vontade de Detfü, quer C"e>ntidere
mos a sociedade em r.eus mcmbr.,s, 
~t em suá forma que é a atitoriqade. 
ou em sua '.causa; oü · fil'ialmente nas 
mt'iltiplas vantagens . que dela aufe
rem os homens. · Foi Deus· quem des
tinou o· homem: a viver, em compa
nhia. de_ seus· semelha1,tes, · para que 
a:; exigências naturais â· que não pu
desse satisfazer se vivesse. isolado, as 
preenchesse cábahn6nte no · convívio 
social. 'E' pór isto' que' ,tj-Estádo, en
quanto tal; deve necessaria1nente re
conhecer a Deus como a seu princi
pio e seu · autor, e -1.'.eiider a seu po
der e soberania homenagens de cul
tó. e de adoração. E' portanto" um áten
tadó · contra a· razão e contra a jus
tiça o ateísmo do Estadó, ou, -o que 
equivàlerià ao ateísmo, ,o dar :i mes
ma descriminação- jurídica .as diver
sas confissões chamadas religiõias, e 
a outorgar a todas promíscuamente 
os mesmo$ direitos: S~riao; pois, obri
gação do Estàdo pror&ssi1t·aiguma re-

. ligião, ·_é mister qué prófessé ··a única 
vcrdadefra, a qual,· sobretudo nos paí
ses cat6Iicos, pode facilmente ser ,re
conhecida, visto que• nela resplande-

. cernJuminosamente os sinais da verda
de. Por consegµinte,· àbracem-na e 
protejam-:-n.a os go'vernahtes, se é que 
desejam: -como é· seu· estdto dever, 
cumprir sua inissão · segundo; a razão 
e em benefício de seus• .:concidadãos;· 
som\êinte em proveito . destes foi ins
tituída a autoridade pública; que em.:. 

Não menos explícito é o mesmo Pon
tífice -na Encíclica. ''Libertas": · "Con
siderada a ordem soçial, esta liber,:la
de, pretende que não existe obrigação 
alguma para o Estado de tributar a ' 
Deus qualquer culto. público ou de 

. hora_ sua finalidade próxima seja aju
- dar os súditos . a conseguir· a prospe-. 

. rídade nesta \•id;:i,"" não deve, entre-, 
tanto,. éoartar,, mas,· antes·.·fqmentar 
seus esforços. para conseguir aquele 
fim último e· supremo,' rio q4ar con-
siste sua eterna felicidade, e . ao qual 
é impossivêl chegar s!:) se põe a reli-
gião de. parte". ·· · · · 

. autoriza-lo; igualmente estaholece que 

. nénhuma religião seja preferida a ou
_· tras, mas que a todas se outorguem c,s 

mesmos direitos sem ter em conta -,s 
sentimentos do povo, · por mais que a 
maioria seja católica. Mas para que 
_este .modo de agir . fosse lícito,. sel'la 

(. prec~o ou que o Estado não. estivesse 
na realidade obrigado perante Deus. 
ou pudesse impunemente desconhecer 
seus deveres para com Ele: Coisas am-

'os- jornais nos· dão a notícia· curiosa 
:·a,e · que o· rnovlm&nto em. favor de 
-,uma·- Aléma11ha livrê, iustituido na 
-, Rússia, tem por chefe nm conde, ne-

to do ... -Princ1pe Otto von Bismarck, 
· o Chanceler ,de. Ferro. Um nobre au
. têntlco. néto do homem que simboli
sava -todo o militarismo arlstocráti~ 
co . d Oi! -. ~· Junkers ", pessoa ele oon
fiança·:!l_o_ .c()inunismo. Olr manes :de 

com São José· e o .l\ienino .. Jesu~, e 
confirmo · minha promessa de tim 
·grande milagre -11o···dia 13 desse mês 
de Outubro (o mês de Nossa Senho-
ra doc Rosario). · 

O Rosario na sexta e ultima Apa-
rição, . · ... · 

Treze d;e Outubro , "- Nà Cov:a da 
Iria. · 

As tres venturosas e inocentes 
crianças seg11ram nas suas mãozinhas 
a senha bendita do terço de Nossa Sé~ 
·nhora .. 

Desabrochadas no jardim dos seus 
coraçõezinhos, acabavam de ofertar 
à excelsa Rainha· do céu as cincoen
ta rosa~, seletas e perfumosas, do. seu 
qnerido Rosario.-

E eis que, às vista~ enlevadas e ex
t:itiêás · dos pastorinhos, aparece A
quela por quem ha pouco chamavem 
e suspiravam. 
- A' pergunta protocolar de Lucia: 

Q.item é Vossemecê e o que. quer? a 
Visão, · ostentando um lindo Rosario 
de ·contas hràncas," pendente das· suas 
mãos, ' reÉponde, . decerrando o veu 
misterioso que, até então, ocultav1' 
seu·nome: 

"EU SOU A SENHORA 
no :ROSA.RIO" 

Nossos leitores já tiveram · ocasião 
de ler varia'S colaborações que o ilus
tre Monge Beneditino deu a esta fo
lha, e, por isto, acolherão com o maior 
interesse o trabalho que ora começa-, · 
mos a publicar, e que vel'sa sobre 
questão de tão. palpitante atualidaãe 
para todos os inteletuais catolicos. 

SITUAÇAO HODIBRNA · 

Em seculos passados que ainda me
recem o apelido de cristaos, ás cou
sas humanas eram penetradas de 
ideias e relações religiosas;· em sinal 
desta consagração intima, eram a
companhadas de cerimonias da reli
gião. Na medida em que, o· · éspirito 
cristão arrefec-:?u, desde o declinio dà 

cem por cento. · 
. A rehabilitação da religião com·o ,e- . , . 

nergia detel'Íl')inativa ,da vida humana rs 
é, pois, o primeiro e o mais•·urgente. 
passo a ser dado para' ó fün. ·de . re~ 
conduzir a cultura ocidental à càsa-
do Pai.. Só quando as realidades assi
naladas por conceitos como Det1s, Vi-
da. eterna, Justiça . divina;' Caridade, 
Redenção, etc. se toi:nareín <>titr.i_ .. vez: 
forçíls decisivas no p!)nsam!)nto . hu
mano, ao ponto de se manifestarem 
fontes das atividades· e leis humanas, 
nossa cultura será de novo · cristã. 

RESPONSABILÍDADE CRISTA, 
PELA CULTURA .· 

idade media, deu-se a · exteriorisação, O Reino · dê Deus no' inundo·· não é 
a humanisaçãÓ do momento divino na um feito acabado,· mas o ideaftraça:.. 
vida humana e, com isto, uma· cres- do ::por Cristo à humanidade_, i se,r 
c0nte degeneração das formas pe1·ife- realisado em todos os tenipó,s .. e em 
ricas da religião em cerimonia social, todos os ambientes .. Criar -allihientes 
sem compromisso intimo. Varridos, cristãos é a tarefa indeclinavel. do_ hó~ 
enfim,· os moldes sociais. "ancien fe,.' mem sinceramente cristão. E esta.t ~a
gime", com seus "resíduos externos refa é. missão cultural .. Nenhum' ca,. 
de feição religiósa, pelo espirito re- tolico pode,- pois, encerrar-se ~m sua 
volucionarlo da erá moderna, os cris- religião ~orno numa cídadelà . sepa·
tão$ crentes não souher2m, por lon- radà do. resto do inundo. Irnprodutlv"r
go tempo, fazer frente eficaz ao ewi-- dade ,cultural 'é "sé)ilpre sinal, ·de. que 
rito anti-religioso empossado· na pjn- falta algo de essencial· na religião· -do 
gue herança da cultura··cristã; deixa- povo, a irradiação çlos supremo's Vll- · 
i·an1 de impôr ao mundo sua fé e a !ores . trancendentais, e, importa- em 
~pi,-eciação cristã da vida dela decor- grave. prejuízo __ para à t\ausa .• de. Cri~to 

Vim para exoJiar os 
0

fieis a redfàr o re11te. Ert1 teoria, estavam convenci- afastando:a do meio ccincreto·_·em que 
Santo Rosado. e .fazer penitencia dos da existencia de Deus, dâ .reali- se ·debatem as aspirações humanas, 
pelos ·seus ptcados - Quero que neste d~de da vida etevna," da obrigatorieda- No entretanto, Jesus·· véiu' a:ô -mundo 
lugar sejá construida uma capela .em de de virtudes como justiça e carida- para salvar a humanjdade 'e dar -ao~ 
minha honra e ·promefo ouvir as ora- .. de; acreditavam na, realidade da Re-. trabalhos humariôs urna projeçã"o e
. · · ções dos fieis e devotos. · denção· e em todos os corolarios da terna; e a Igreja de Cristo tem a mis-

Finda esta sexta e·ultima audiencia mesma. Mas na vida publica e social, são di,Vina e1densiva a todos os. seus 
. : dê.· Nossa Senhora . com os l)rivilegia- todos estes valores tràncendentais membros de afirmar-se. fermento so-

c!os videntes. Luéia. de Jesus; Francis- deixaram . de ser moeda corrente, ces',- hrenatural para · 'todos os qominios 
co e Jacinta · Marto, realisou-se o sando, ~empre _ mais e mais, de se humanos. . . 
grande milagre," anunciado ·:rios ulti- manifestarem leis' a governar o mun- Seria. pois,_ contraria. ao -espirita de 
mos tres -meses por Nossa Senhora. do segundo .o -Espírito .·de Cristo .. lm- · · catolicidade a . afirmação dé que reli'" 

Por. meio- desse .prodigioso acont_!)ci- põe-se- à nossa' mente•- retrospetiva a gião e. cultura nàda teem · que ver 
mento, presenciado · por úns setenta suspeita de que a secularisação da uma com a outra. Seria a . negação 
mil espetadores e já conhecido dos cultura ocidental, quer dizer, o fato p1atica da necessidade de o. ·sobrena-
leitores, vinhá a Senhora elo Rosarfo de ª fé cristã já não ser o coeficién- tural cativar e elevar .o natural. Se-
pbr O fecho divino à serie das suas te decisivo na atividade humana, seja ria negar que Deus Criador· é. também 
mai-avilhosas apariçõe_-, na Cova da devida, em boa parte, à ineficiencia Deus Redentor._ Cafoliciclade é corid-
Iria. · cultural dos proprios fieis: derar todos os ~ominios humal}OS; pro-

O milagre estupendo, alí ol}Srado. Precisanclo os termos, convenhamos vincias do Reino de Deus. A. cultu-
era o carimbo de Deus, a autenticar em cham.ar de culturâ o conjunto de ra ,destas próvinciás é, _po;rt.adto, ·en~ 
com a· sua . autoridade e poder infini- atitudes e modos de agir, costumes e c.:.rgo .obrigatorlo inerenie · à vocação 
tos,. a veracidade das aparições; o · instituições, valores ~spirituais e ma- cristã, e toda displicencià cultural irri-
grande sinal . que aparecia no 'ceu, teriais da sociedade. . . porta em religião mal. compreendida 
para confirmar as luminosas · lições Porque está càtastrdal ineficiencia e até presuilçosa, porquanto, presun-
que no 'l:lecorrer dessâs audiencias de · da função_ do fermento sobrenatural çosa esperança num _auxilio mecanico 
amor e ele luz, tinha dado Nossa Se- do espírito cristão? Será que os cris- t;le Deus seria o debiar de cultivar ,as 
rihora aos .videntes, e por meio des- tãos catoUcos não souberam presei·- enei·gias natüráis que nos. foram da-
tes ao mundo, sobre:o Santo Rosarip,:; var-se incontami_nados · dos fais·os das,' U1!1i!- vez ,qye _·Deus age pel.as. 
. No deseniolar "daquele .estupendo ideais do m_undo moderno? Porque cat~sas .• ~gundas, isto é, por.· n6s .... 

prodigio solar, Nossa Senhora, segun- não . _conseguiram, :>U nem · tentaram E de· notar, porém, qqe o que. cóns-
. do consta' das declarações dós . viden- salvar aos princípios evangelicos O titue o primeiro valor não é a cultura 
tes, · n',aaifestou~se•lhes ao pé do sol valor de r.ormas praticas de ação com em. si, mas a religião que exige:- h'ája 
em · tres aspetos ou fàses . sucessivas projeção· social? Será te ' cultura, e uma ·:cultura que" -é uin 

· dl(~re~tes:, !:.º foi:_·_~-_ ntell\WA __ -_. ,. -~-a _;_.ju_ ~to ,,:.~ó- .?e. que:'os proptfos, • cantico . d.e amor das. ·criatur11s :à · ly!a-
cd!ll o Menmo Jesus .e'.~::,1gsé, -~u' >qs.'.'predestiólldos •à:'se· ____ s 'poi'Tuão- iesta,d_e, Divina. Pc,or~ .. ~e-,-pode,.'caJ6.z. 

iS!tJ.ª <:?O~_aS:a-$~'.1,éla,_F;a~!ba;,2.6 na f1-. re~ e disseminadores do. Espírito de tar li gravidâdé" dã"·.respm'tsJJilTdade 
.gu.ra, de ..r,fossa ... $~nÓQ!:a _dlii;,, pores e Cnsto por este mundo afora, -se deixa- que; toéaria aO"s catolicos, si, por d~s-
tõ .. a!ifüsêr,tou~se com os ~inais e _dis- ram levar pela onda. das tendenciâs ventura, ·nossa cultura. de ho:fo · viês'-
Ú"ltivos:;tjir-;Rôssii Seii]:lo1·a do 'Cmmo. ar~Iigiofar.? ·· , · · se a-ser.atea, devido à inercia deis que 

· ~- Téào-~-ur~ · veraaa,,fro_ quadro vi~o, A realidade é que a reU ião de ·possuem -o- &r.,irito. Santo- env.iado das 
ri:·presentativo das glonas_ e mistenos Cristo, de ha muito para cl nã é altt1r/l<: ·e.ara rcnÔV<!l'. a faee da·'terr,a. 
cle No..<ssa s~nhora sob o t1tulo do Ro- - · h. b -1 d · . . · ' 0 Seria >a, tr.em_ enda re:opo_ nsahilidad_ 'e .-do .... , •..... _ ...... .. ·,·:··'···-········ - - ... 1•. . a 1am a a so uta o espir1to.dos pro- b 
s~no: JUe Ela e~eolhera 11:St~ ll ,l\\1~ prios crentes. Tomando por ponto de ·ª andono dos ir.teresses divinos. no 
A:J3ric:~,o. t'l do .p.esmo ,Rosario, tan. comparação a vida niió devassa mas mundo, O gesto desprezível .. do· servo 
tas vezes recomendado através das simplesmente natu - 1 d h . infiel. que enfarra ó d-:mario;: seria a 

1 \ ar·~ões nela Mecma Rainha do · ra um. · omem deserç_ ão <las filei.r:Ís da I«_.,re1·a cóm·~ 
~, P, •

1
". ' . •·R· . -~ direito sem fé, devemos constàtar que F, .:.i·,,,f1,,·1mo osario · · 1- t d · b.ltente, Vê-se ta1nb"m ·por ·a1', ·q· ue· 'o· '·· ·, ·'·,, d · d'f t · 0 ms, mo e conservação da vida e -

At,.aves e~•as tre• 1 eren es e su- d t d · · desempenho c· t·1°sti"1" da -m1'ssa-o cultu-. :· · , "':'r' t' :.-. , - - 0 aumen o o prazer . vital domina ~ 
cE'ss1,vas . mam es açoes, quer.em os pe- tão hem O cristão como os outros, A ,. qil deve visar a cnnformação do· mun-
_c(eber, mt 0d_rprtetando

1 
hum1l~ementte. religião que para O homem medieval do ao F.spirito de Cristo -e p1·ecaver 

a espera ou ra pa ::ivra mais at1 o- er 1 d 'd d o lamenta_ vel _erro_ rriodern·1·s_ta "mpº-. .d' ) d . . d. N' < s h. a a a m;i . a VI a e a pro igiosa fon-. ~ ~ 
nzu a __ o_s es1gnios e os.,a en_ o- te de suas nl lhores . . • h . . nhado ,em confo,:mar as .e~;igencias do . d • . . 1 t'c d s e energias e, OJe, R .. d D . - d d. . . , ra, Uina _recor aç~o v1_va e P as.1 a a uma' ~ousa nitidamente distinta da \li- emo e eus a um mun o 1vorc1a-' 
t..res- senes de m1sterios que se con- d'i pr•tica. Por d t .. d h " po de Deus: . __ . . . . __ . · 

1 R · G ~ D I " , esven .ma a u-
t~mp ª':! n~ - osano: oz~_,o_s, 0 oro- manidade. e em franc~ ti-ai~ão da Os Padres da · Igrt;ja 'levaram para 
SOS e UlOJ ,osos. Com efeito. ' ideia do Re. d . D . d ,a casa do Pai a cultura antiga'. Ho:íe. 

A Senhora, junto à,Sa~rada F~mi- na-o P. arece is111·mºplees euts ~od_. m,un o, I t f - d. 1 1 . 
1. 1 .. b 'd t t 8 men e. r1 rnu O ao aque a ·rans ormaçao. a cu turac as-
·ia.- re l.'m ra-nos, evi en e_men e. 0 homem mod_ erno m15• t - t sica em · cristã_ quer nos .parecer ta-. t · · G d d"tamos urar razoes eo-mis enosos ,nr.osos, on e me 1 logicas com assunt - d · -· ·' · · ? refa relativamente facil, ·porquanto o 
na vida e nos misterios de Jesus Me- . · - · o~ .e negocio. mundo antigo estava intimamente 
11 '1no,' 1·unto- com su. a divina Mãe e . O .cmti __ ao classico er_'a. _de ou_tro f_ei_'- -

t E b d vencido e em atitude de convergep-São José. . · ' 10. _ ·,m Ol'a e;1trosa o tão b~ni 2<lmo 1 . 
Nossa Senhol·a das Dores. transpor- n_6s, no m~cams_mo natural, ele nao. se eia _para a re i&ião cristã, Corivem, -no 

J à entretanto. não e~r,uecer o moinento 
t;i. instintivamente nosso · pensamento . imita".il satisfação ·das exigencias espiritual decisivo: os cristãos dos prI-
para os. misterioscs dolorosos·, cu;a ~at,,rn 111• Pelo contrario, ~uiado pelo . 1 f, 

d 1 d f 111e1ros secu os possuíam um,a e · vi-
contemplação .desperta cm nossas al- 1.ea e co_n oimar O mund.o ao-ES})i.; vissima, capaz de-a~similar. um.muJ,J-
n1as Sentimentos · de arrependimento e nto de Cristo, ·sacrificava. os interes- -

t do t.odo. Só uma . fé semelhante será deseJ· os de periitencia pelos nossos pe- ses. ei . ."restt•es e escolhia, quando ne- -
é capaz de. recristianisar; . hoj_e, .. uma 

cndqs. "Não ofendam mais a Deus cessar1?• . .at a morte, antes· de ceder Cl!ltura apóstata do Espirito dé Cristo. 
Nosso Senhor, ·que já está muito-ofon- ao espmto· deste mundo. A realidl!de 
dido"· sobrenatural era-lhe tão real. ·como a 'Ineficiente, portanto, · e até ·côntra::. · 

"Foram estas, ·escreveu Lucia de terra e a luz do soL Devido a este vi.:. . producente será toda· tentativà de i·e-
Jesus, as palavras que mais se me vo Sl:ln~o pela realidade trancenden- cl'istianisação cultural, quê não. te• 
gravaram no coração; esse · pedido tal da fé, 0 cristão não. afetado pelo , nha por ponto de partida as, proÍUn• 
pungente de nossa santíssima Mãe do espirito do seculo estàva convencido dezas da .vida sobrenatural da alma. 
ceu, feito na ultima aparição. de que Deu_s; necessariamente,. havia Nada _adianta assumir, de modo inor-

h d d g&nico, fragm· entos eia· cultui·_a moder-A imagem de . Nossa Sen ora o e pedir-lhe· ações cheias de abnega-
Carnio." com o seu meigo titulo do ção · e sacrifício, go"stos. éontrarios ao· na, para demonstrai! ai,· mundo· a • e~ -
"Santo Escapulario", ao qual Ela vin- i!15_tint'? natural. A esta conviçãó 're- pacidade e méntalidade acolhedora 
culou. tantas e tão preciosas. promessas hg1osa a humanidade deve a culti;ra · dum c.<itoijco,\J!:_. preciso assimilar ~e · 
e privilegios, inclusive o chamado sa- cristã ~ a esplendida pleiade dos mar- transformar tós . valores culturais, sob 
batino, traz à nossa lembrança os tires_, confessores da fé, penitentes e tt. d9te~'Ulin-~ção : -duma ff siva .. 0A;s 
misterios gloriosos, cuja contemplação pobres voluntaries, e <lemais herois do · cienc1as_,., artes,. e todos· os ·demais 
nos cÓnduz à imitação e seguimento Espírito. · -,. , produl~ do 'engenho humano devem 

· d ' naséer;crúitãos; não basta ·oi,ótulo. · 
de Jesus v de Maria, av1van o. emf 1??5 O homem trancendental ·deste cu- t _p.rec1S' ;;.i_ma·o me.no.sp· rezar'_-

11
··,,m re-

as· ansias de possuir a eterna e 1c1- nho heroico jamais desapareceu por v " 

d!ide do ceu, de evitar as penas do completo da face da terra, mas rareia, ceiar os valores profanos, E)és recla-
inferno e abreviar o tempo de expia- inegavelmente, nos nossos dias .. 0 ti- mam ser crj$fíanisados. mas· ·s;,· p~dem 
ção no. carcere do Purgatorio. po corr,ente do cristão moderno, em- . sê-lo integralmente, sob o ·impulso· e 

· -o- hora se- confesse cristão e crente, hem a direção da força· motriz. do· ideal 
E:m ·Fátima o Rosario de Nossa Se- i,ouco tem do ~onfessor da fé, Pri- oristão, que é a fé. O realismo cris,.; 

h '-- agi· - d m1' · · tão' não se_ fecha ao m_undo, ,nem a_ n- · n ora i·eceueu a cons açao o · • me_iro, vive sua vida natural, e só de;. 
!agre. pois, c_omo que em segundo plan:o, da enamorado por· ele, _ mas :el:itá ahei:,-

E o 1:hilagre de Fátima continua, sente~se membro do Corpo místico de .to a tudo que tem. valor. _Po_r isto, a 
porque Fátima· é a maior e a mais es- Cristo, filho da s. Igreja de Deus. ment;ilidade genuinail1ente l!ristã não 
tu penda revelação do I Rosario nos . Quer dizer: vivei·ia mais ou menos do é pessimismo, o que ser,íà ·falta· de' f~, 
t~mpos presentes. · ' mesmo modo, ainda que não fosse ., 1_, nem mero otimiSIJlÓ' natura},: mas· vivo 

Não c:aberiam em muitos volumes ma renascida para a vida sobrenr<u _ senso pela reali4ãde. É ,compreensão 
os prodígios e milagres de ordem fi- ral. .Q seu sentir, pensar, julgar e agir · da fealidade existente, is.to é, d9s va-
sica e,sC>bretudo de ordem moral, ope- não se alimenta duma fonte superior lores culturais dés~arrados, e profun-
rados pela, virtude sobrenatural do de energias. do entendimento da obrigação P:e · rea-
Rosario de Nossa Senhora de Fáti- A verdadeira cultura cristã, no en- lisar o ideal do Reino de Deus no 
ma mundo. 

· Fátima é, por tanto, a terra -do mi- tretanto, exige· homens que ·cumpram A · Revelação Divina ·. não dá 'solu-
"• com os encargos da vida hurnam~, -

Ingre de "ossa Senhora do Rosario. com O mesmo realismo dos outro~, · ções feitas, nem a Igreja de -Deus é 
Fátima é a catedra do Rósario, on- mas com Uma rriodalida<1e - diferente· oraculo infalível pa_ra os problemas 

d., se aprende· a· rezar e rezar bem, • d naturais, que não S!i relacio_ nem c_ om_ e nao assim, como o ' _ eterminam a , 
·o Rosario, e, onde Ela mesma disse: comodidade e a comesinhà utilidade. a revelação.- Estes devem ser estuda-
Eu sou a Senhora· do Rosarió. · dos e resolvidos em seus. ambientes 

Tu.do. ali', em· · Fa'tun· a, esta' a fa.la·r·_ e· - O cristão tle alto quilate, garante du- . 1 _ d 1 rd· t · • t propnos, e as so uçoes evem ser eµ-
cantar ein todos os tons, por tQdas_as ma cu tura I unamen e cr1Stã, em· contradas por quem tiver a missão· de 
raças ê 'êm todas as' Jinguas, as_ gfo. OCl"l'lr-se com tais probJemas-/f:,Seria 
rias e. -grandezas,. as virtudes e . exel- piedade erronea, puro quietl.<;mo, que-
sas prerrogativas do Rosario de Nossa MENSAGEM 00 SANTO PADRE rer deduzir tudo; de 'modo direto, da 
Senhora e de Nossa Senhora do Ro- Revelação. A filosofia, cada ciencia- e 
sario,' ·segundo noticiam as agencias te~ tambem a arte levam para: Pet1s.' Res- . 

RAINHA DO SACRATISSIMO RO- ponsabilidade cultural cri:stã. é encon-
SARIO DE FATIMA,rogai por nós!,.. Ir;-raficas, Nosso Santíssimo Senhoi; h:ar os. caminhos. ' O cristão côncio 
pela Igreja!... pelo Papa, Pio XII! ... e o Papa Pio XII dirigirá, hoje, dia desta sua 'tesponsabilida!3e' estará na 
pela, pâz é. sallla~ão do mundo. 31, 'uma importante ~1ensagen1, atra- corrente cultural. serri' deixàr 'arrâs-

Rl!:GINA SACRATISSIMI ROSA- ta_r-se· :por ela, porqµe_ co~~~va a 

Não afirmaremos que o arqulmall· 
drita · de Moscou· e· o "b'spo"· pro
testante de York sejam corêlefros. 
1\Ias é pelo menos cJ., cordeiro·ii: o tf
tt,lo de cristão. que ostentam, Sta-
lln já f,--i: questão de receber suas 
visita.,s, e providenciou para que ntÃ 
os últiln'õs 1·ecà.ntos da Birmanla 011 
do Canadá ,esta notícia chegasse. 
1\Iais recentE>mente, o consul geral 
dos· soviets em Washington - lobo 
aútêntlco · __: jantou . candidamente 
aristocrátas da àntiga cõrte russa .. , · 
outro __ gê_1_1~r9 A.e. çorçl~J1:9.s._po.i: s.lual 
oile ·até bem tosquiados. E, àg?ra, éfüêola1i"ll; o aue direis de tudo isto! ~/) .. :. -.-,:, . 

Toda .. essa Encíclica ,bem ·como a 
"Immortale Dei", se dirige contra· os 
erros 0 do liberalismo, Q!'a ressuscita
dos .por Jacques. Ma;ita_in. Para os 
que não -têm fé, essê1fdoc.umentos na
da .valem; _ in.~. pârà 'os . ~~t.6lii:os, aos 
quais se destina .. o· presente trabalho, 
valem eles infinitamente mais" do que 
todas as lÍ.tcubi-ações da ' inteligencia 
humana, por ,capciosos que .. sejam. os 
argumentos de ,que -lança · mão._: -C.on
cluimos este trabalhp , fazendo .uma 
advertência. ao· leitor. sisudç,;_ cioso de 
defender a integridade de' sua· fé. Ex
puz·emos . concienciosameríte 'o . que diz 
Maritain e o que dizem os,· grandes 
Pontífices .destes· últimos· tl:lmpos,- aos 

.quais .co1>1fio_µ·J~st1cs':·Cristo 'o d~pós1to 
da revelação. ~-- l6gica não :é privilégio 
nosso. nem., de njngµein;: m"ií.s.. de. _todo 
homem dotado·de 'fazão. 0--confronto 
aí está, As. conclusões; "todos as po~ 
dert1.lh;ç1r . .í~cili:ne.i-it11. • Q.~iri'., estará,com 
a verd~de(Rect}lm judiciÍllll judicate; Rll, ora pro 11éibis!.,, yez,do t'él.dio; a tQ'1Cl P :mund9. n1ente fOO> em Deua.. 

... 
' ,,-_ 
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São Paulo, 31 de Outubro de 1943 

AniversariQ da Ordenação Sacerdotal ao 
Re\llm Conego Dr. Antonio de Castro Mayer 
• . ,,Transcon:eu ontem mais um ani
iversario da· ordena<_!ão sacerdotal do 
Revmo. Sr. Conego Antonio ele Cas
ti:o ]lfayer, As,istente Ocral da A1:ão 
Catolica, e, presen t1>men te, a tem dis
to, Assistente do }Jxmo. e Revmo. 
1\fonsenhor ,José 1\Iaria lllonteiro, 
DD. Vigariu Capitular da Arqnidio
cese. 

Teologo eminente, o Revmo. Cgo. 
.Dr. Antonio de Castro lllayer ocupou 

'com. raro brilho a catedra de Teolo
gia Dogmatic_a· do Seminario Pro
vincial . do Ipiranga, onde tambem 
lecionava filosofia da ·Historia. Pe
la prbfundeza de seu saber, brilho 
e· nitidez· de inteligencia, S. ltevma. 
grangeou ali a estima geral. 

· Ainda ao tempo de D. lJu.arte Leo
r,ioldo e Silva, o então Padre Anto-
0ll'io de Castro Mayer come<;ou a cola
borar no LEGIONARIO, onde esta
~ a seu . cargo, como até hoje, o 
"'Comentario do Evangelho", tare
fa '.de que se encarregara a convit:e 
rlo então Padre Paulo de Tarso Cam
!J_)os, Vigario de Santa Cecília, e ho

-je ·tHspo de Campina_~·. ll!ais tarde, 
S.. Revma. stdornou Assistente Ecle
siastico .. do LEGIONAHIO, 0;1de 

- suas· -virtudes,' inteligencia e cultu
ra-lhe valeram a mais rarinhosn ad
xniração de todos os redatores. Ex~r
cia S. ·Revma. estas funçÕfS, quan
Õ.o -recebeu· ainda da A utorirlado 
:Eclesiastica a 'iricumbencia ,lc diri
-git;.um setor de "Homens ela A~ão 
-Catoliça" .--então em org·aniza~.ío. 
. ,Ã'.cesta altura morre o saudoso Ar
'c~bispo D: Ouarte Leopoldo e Silrn, 
E,' meses depois, a:scen'de em meio elo 
jubilo geral; ao solio panpolitano, 
o Ex.mo.· Revmo. Sr.- J). José Gas-

• i:,r,r dé A'.ónsec? e~ S«Mf, eujo fale
C~J1!ento amda e tao pranteado por 

São Paulo inteiro. Pouco c1epois 
de nomeado, D.'José Gaspar de Afon
scca e Silva nomeia o Conego Mayer 
Assistente Geral da Ac:ão Catolica, 
membro do Cabido Metropolitano, 
e, por fim, Vigario Geral da Arqui
diocese, cargó em. que se encontrava 
quando o inesperado acidente da 
V ASP teve· o tragico desfecllo que 
con hecenios. • -

Desejando conservar o. auxilio de 
elemento de tanto valor,· o Exmo. 
Revmo. Monsenhor José l'\Iaria- Môn
tefro quis q~e o Conego Mayer exer
cesse durante a vacancia .da sede as 

,fun~ões de Assistente do Vigario 
Capitular. · ~ 

Em todas estas altas e arduás 
funções, o Revmo. Sr. Conego An- 1 

tonto de Castro Mayer tem revelado 
constantem.ente o. mais acendrado 
espírito sacerdotal, devotado zelo 
pela_ causa da Santa Igi'ejà, ilibada 
pureza de cloutrina, ·e ardente. ope
l'Osidade. Não , espant.a, . pois, que S. 
Hevrna. tenha recebido calorosos vo
tos rle fé!icidãrles nessa ,lata. A Ju. 
ventude- Feminina Catolica, eiu ho-
menagem ao Assi!,tente Geral ela. 
Ação · Catolica; mandou celebrar 
Missa no dia 30 p. p., àS 8 horas, 
na Igrr,ia de Santa Efigenia e pro
moverá uma sessão litei·o-musieal 
que fie i·ealizará !l0 proximo dia ·7, 
no Salão Paroquial da Paroquia do• 
Carmo da Liberdade, às 16 horas. 

Tomarão parte• nessa homc-nagem 
tocJog os membros dos setores femi
ninos ,Ia Ação Catolica, inclt1sÍ'Ve a 
Cl'uzacla Eticaristica lnfàntil e tnm
bem as aJunas' do Curso Superior,.de 
Hcli;;ião. S. Rcvma. seí·á então sau
dado pela srfa . .Yolancla Sctuhal, ria 
J UC, e reeeuerá um 'l'esonro Es
piritual, 

FÁTIMA E O "SABAOO DO · SACERDOTf" 
l\luitos r1os. di~lintos leitores do 

l,i3;GIONARlq rertamente já c01i'he-, 
cem e pralic1,1m -a devo~iio tão opor
tuna e abençoada do ":'iabado do 
Sacerdote", -Quedamos que nenhum 

,.dos catolicos desconhecesse esta p1'a
ticà. .e se· recusasse a tomar· parto 
nésta cruzada <le oraç;Õe,; e sf!rriri

-cios · .. pela· .sàntii'ica~iío do Clero. íc 
o· maio1·- problema da [gre,ia Catoli
ca o-·de ter muitos e santos Sacer
dótés. ·...., O "Saba do do SacercloL<.•" 
cb:íisisle em oferecer a Nogso Se

'nhór, e pelas mãos rle Maria Sanfo
si111a;- cada . mês, o sabado d<?pois da 
piimeira.·sexta-feira por lodo, os ~n-

: cerdotes e -canrli1latos ao Sacerdo
cio. - A este respeito encontramos 
no_ admiravci livro ",Jaciuta.,' do 
F;i;tima, úma pagina tôeante que que; 
1·e·mos _ ap1·esc1itar aqui aos di-:;tintos 

. lel tores. · 

mos propaganda dessa devoção, por 
to,Ios os meios áó nosso akance". 
_ "Aos ~ncm·dotes, em primeiro ln
gar, i,01ilo mais interessados, aos va
rios elementos da Ação Catolica, de
pois, e, finaltyntc, a todos os c10-
licos de fé e de- boa vpntacle _compe
te propagar intensameufc tão util e 
necessaria devoção, ree,olhend() o gl'i
lo angustioso da ,Jacinta moribun
da: 

,; flEZE:.'II PELOS SACERDO
TI<:ir!" 

·(Do livro ",Jacinta" 1 

1942, pags. 150-152), 
3.a ediçiío 

NOTA: Exislrm folhetos com o ofe
reci monto (ao pre~o de Cr.$. 5,0.0 -o 
cento) e livduhos relativos ao Sa
baâo !lo 'Sac:ei-<lote. -à venda- irn~·bo11S' 
livrarias ,te São Paulo · ou rtii-eta
menfo no· Semiuario Sa!'vatoriano de 
Indianopolis. • 

Pe. Pio Wespel S. D. S. 

Circulo Operario do lplrania 
7.o ANIVERSARIO DA FUN

DAÇÃO 

O .CirClllo Operario c1o Ipiranga. 
festeja o 7.o a.ni1•ersario de sua fun· 
dação Para comemorar tão aug. 
pi ciosa data, a. rl iretot·ia deste .. be
nemerito movimento do operariado 
catolico organizou interessante pro-

• g-l·ama, que teve inicio por uma ses
são solent'~ realizada dia 26 p. pas
rndo, às .20 horas, no salão do Ipi· 
ranga Palacio. 
' IIo,ie, domingo, · às 10 .horas, na 

Igreja: Matriz de· S,io José do Ipi
ranga ,solene Missa de ação de gra
ças, precedida de procissão. 

As ·20 horas, na sede do Ipiranga, 
rua clos••Patriotas, 594; será feita a 

,; Entroni;,;ação do Sagrado Coração do 
Jesus. Será depois. servido aos pre
sentes, 'llm .chá de confraternização. 

(<PAIS. o·E· SACERDOTES>> 
Um p

0
equeno. livro publicado re-• 

cent.emcnte pelos -Revmos. Pes._ Sal
vatorianos, merece., especial acolhi
da potª"parte d°às fàmilias catolicas. 
Trata-se do opusculo "Pais de Sa:
C()rrloteg", !!,presentado pelo saudo
so. At·~chi,po Metropolitano; -S. Excia. 
fievma. o• Sr. D. José Gaspar de 
Afnn~cca e Silva. · 

• De forma niuito agradavcl e suges
tiva, expõe o ai1tor solida doutrina 
a respeito rlo papel da familia iia 
Ohra 1fas Voca<:Ões Sacerdotais. Os 
prohlenrns 'l'Plig·iosos do Brasil ~ó 
õerão resolvido11 quando solucionada 
a qnrstfío 1la falta de Padres,· E só 
teremo~ um clero santo e em uume- · 
ro suficiente para utender nosiaS 
nece,:sitladcs e~pirituais se a fami
lia• \Jrasileira ·' se or_ganizar de for• 
ma exrlusivamente ciatoliea. 

Aos que comprN•ndem a i~1por
tancia do assunto tratado, iteo11~e
lhamos esta obra. Os peÍlidos de
Yem ser feitos · para o Semi na ri? 
Salvatoriann de São Paulo (capi~al), 
rua Iraê, 33 - Indianopolis. , 

CELEBRA-SE EM GUBA O DIA 
DA JUVENTUDE CATOLICA 
"Em r1ias r1e angnstiosa exper:fo

th·a, mas ele firme espemrn;;a,_ a vós, 
a grande. forç:a que avança para a 
c·o11ql1 i,;ta do futuro, nos <li rigimos 
pedindo mais um ~sJ'ore;.o, de mais 
uma orn1;iío. porque a Igreja neces

, sit.a rle todo o seu vigor sob·renata-
1·al para vencer as tempesta<les e 
iluminar um mundo melhor". Ao eco 
destas palavra~, pronunciarias pelo 
Exmo. Mons, · Manuel Arteagii e 
llitencourt, Arnebispo de Havana, 
se celehroa nm toda a ilha de Cuba 
o "Dia da ,T nventude Catolica". 

Nas Jgre.ias paroqitiais comunga• 
ram coletivamente as organiza~ões 
da · ju,•.e11tu'de. ·· 

Na. capital. se congregaran~ mais 
<le :J.()00_:,jov·Pris de unl'e outro ·sexo, 
1·cceue!Ícfo a Saiita Comui1hão no 
Anf'iteat_ro Nacional, na Missa So-
lene. ·" · - - · 

J;EGIONARIO 

"'DOR",· A GRANO.E . AM·IG~. DO HOMEM! 
Quando o sangue está impuro pode causar feridas in

ternas em qualquer orgão por onde passa. 
Nesta ocasiã9 é que·a "dor" se revela amiga do homem 

denunciando a tempo que a Saude está em perigo: Dôres de 
cabeça, dôrés, no -figado, estomago, rins e intestinos, dôres 
reumatica_s em gua]quer parte. do· (10rpo, dôres profundas )\OS 

ossos e nos m·usculos, nevralgias; etc. são o sinaLdê alàrme. 
Nestes casos os medicos aconselham de · pre.fêr,encia pa-

rá o tratamento da· Sifilis, o· seu grande auxillar · 

pelo imediato alivio qu~ traz às dôres e pela forma tapfda 
com que ciéatriza. as feridas , levantando· as forças · dos enJ .. 

· fermos ·abatidos e depauperados. ' 
A "Dôr" é. a sentinela avançada. que nos alerta do_ perigo 

e o ,"GALENOGAL" é o remedio certo para vossos sofri· 
mentos. N. 70 EC 

CRlllCA BJBLIOGRAFICA 
. ·.' . . . . 

Em torno de um livro 
· ~obre o problema 

sexual 
"A Serviço do Amor" 
pelo li.l Dr. J. Carnot. 

Este Jiv.ro já foi vá.rias vezes 1;~co- · 
nlfmdado, recebendo ·· especialmente 
uin elogloso prefácío do conhecido es
critor 'Pe. ,T: Càhi;aL' Concordamos" 
1;lcnam~llte com o qni) foi 

0

rlito;_,pois o 
livro· apresenta sem "'dm·ida qualida
des extraofdinarias'. 

Dá_ uma orientação muito e-levada. 
em ·'oposi,;iio aô sensualismo vigenté 
na litc1·att1ra moderna. Cônterri fre
chr.s. magníficos sobre o domin,io elas 
paixões, sobre a paciencia, delieacle
zn e óutt'as virtudes necr.ssarias · a1). 
jovem esposo, àlêm de alguns' pon-' 
cos mas',otimôs conselhos para a jo
Y1m_1 · esposa. 
- Está escrito em linguagem mt1fü) 

viva, simples c·clara que prende a 
ntcn~ão do leitcir ató a ultima linba. 
No que, o A. diz, . transparece S:Qa 
preocupação ·pelo •frdadeiro · be·m. 
da mocidade, 

' os adolescentes,. menos ainda para 
·a,;· a<lolescen tes. MÓças ,-ão lê-lo 

sem du.vida, entretanto não es
crit,o para elas. Dirige-se aos n~os 
iJe maior· idade,. no momento ou· na 
i,lade · do serviço militar, nos anos 
de preparação para o m1ttrimonio. É 
a estes e só a estes, e tambem aos 
. educadores que nós: o rceomenrla
mos". (Jean Rimaui1, Etudes Hl3!) 
pgs. 713 s.) c) serrlJll'e éxi,gir a lei
tura do livro todo; d) em todos os 
c1,.sos parece-nos conforme às dire
trizes _da e11ciclica citada, apontar 
mais claramente- ,do· que o faz o A., 
que- se· dirige a todas as cren<;as, a 
necessidade de a plicar os meios so· 
hrenaturais da gra~a Divina. 

CEU ROUBADO 
CF'RANZ WERFEL) 

,. d-t,, 
· O autor da "Canção de Bema e e 
descreve neste seu mais recente fin·o. 
a. vldà de .uma pobre cosinheira, e11ip1·e
gada. numa. -familia. al:>astada da A us
tria. Com esta familia o A. morou .du
rante muitos anos, t'c:ndo Rli lÍlll qm,r
to 1;cservado pa.ra seus tra-baJhos lite• 
rarios sendo sempre tl'alado· como aml
p inti.'i10 da familia. A narração é a 

. Tem um .cunbo p1·8tico e realisla; seguinte: A emprega.da custelava com 
Yê-se que o A; é ·n1i1 ·pai rlc -familia, stía.s ·économias os estudos de um so-

. é um inedico c1ue conhece a .vida lm- brlnho que· asp:rava o ·sacerdccio. Cons-
mana e o- ri)ô<;o moderno, fato que tantemcntc l'eceoia cieste es~ud011te pe-
inspira cotifiança. · · didos de dinheiro que ela atendia sem-

. pre com _ grandes S~,crificioslt Aind~ que 
PôJe~se -portanto rccon;enrlá-lo, e no decurso dos anos surgisserr certas 

insi1;(cnten;ente, 'ª' pais de fÍmilia, suspeitas •cerca. da apÚcação desse di-
a. ·cducacfõres; sacerdotes -e niedicos nheiro, continua a empregada susten· 
e nat111:almente .a ,toQc,s àqueles q1ie tando .. seu sobrinho ._apoiando-se . no 
tcem um tnoti,·o .profissional ·Além 'grande merlto que esta ohra Jhé deve-
clisso. será. utilissimo pa1·a os noivos. i-1?. ii.lcançar junto de Deus. o elll'eào 

atinge o ·seu ponto culminante co.m a 
Oa eclucaclotes e ,-Diretores ele Con-. , . na1·ração dramatica, '-Onde se desmasca-
g!·ega,;ões ·Marianas_' poderúo encon- rt, 0 pseudo-seminarista, depo's de- pro
·trar 11ele' t_i·echos muito· imrrcsti~-. longa.das 'e ·dolqrosas inquisições, como 
na:ntes a sereni lidos em retii·os e um homem viciado e imoral, . procul'a-
ouh'as ºocasiões. do' pela JJOlicla por crimes lgnom:nlosos, 

-, ''.A Jacinta é uma des$as almas 
privilegill._das. qne se anteciparmu à 
recomenda<;ão tio Papa, n-a ~~ncicli
-ca "Ad Catholiei Sàcenlot ii". para 
rezarem pela santificação do Clr1·0. 

"Oh! coino-apeqnenina ,Jacinta 
eompreéndia· essa necessidade ur
gente :de orar pelos Saceqlotcs. i·,, 

3 NOVEM,BRO 
Entretailto, .. achamos conveniente Interiormente abatida com· tão duro 

· golpe;_ a pobre m:ill;ler lança. mão dos 
advertir 9ue não nos parece possi- seus -ultimos recursos•para !azer uma 

·.sobl'etrido, à n1aneira que se aproxi-
1na do fim; C/UtÍ Jacinta perel'he me' 
lhor a liga«:;ão -que cxi~te entre as 

-suas mais :a1Ta-igadas· elevo~ões: ao 
. SS. ,Sacran1ento, a. Nossa Senhora, 
- ao trabalho pela cônvernio dos 

pecádores~ ao Santo Padre e à or.1-
!;ão ·pelos Sacerdotes c111 geral". 

, "Sem Sacerdotes santos, 11ão é 
-possivel ti·aba]har a valer 'pela sal
vação cfos _pecadores. Ouvindo, uma• 
vell, dizer qric. nm Sacerdote forn 
pt·pibido ele c,elC'brat·, ehoron com 
peúa; dizendo que.não falassC'm elo$ 
Sacerdotes cio nosso tempo, 11111s que 

· .. 1·ctassem por eles. Por iBso, no !ri
. to de mori.c, ·rede que rezem por es
sa' intenção". 

';Que clcra que a yjtla ele pieda
de fosse penetrada <l~'sfo rc,pcito e 
anior púa -com os Ministros do 'AI-

, tar! ·,·Que o exemplo ela Jacinta 
· frutifique ! " 

"Com ·a · aprova<;ão expressa ite 

SANTO UMBE"RTO 
vcl recomendá-lo · indistintamente; peregrinação à Cidade Eterna. encon• 
a ·obr;i. ·· conlcm· de5criçõés fisio!ogi- $ndo cas~almente nesta viagem um 
cas ·e conse]hQs a réspeito das rela- jovem Sacerdote, · que lhe reanima o 
ções, sexhais _ ·muito po1·1nen2,rizatlos. idêal : da obra das vocaçõ~s. Numa. au-
Lembramos as diretrizes da-Enci<:li<-a diencia. · coletlvá. .do s. Padre,. cai des-

8antn Umherto nasC'cu cm G5G, cl•, 
matrimonio ele Dertran, Duque dB 
Aquitania e da Duqueza lTugberne. 

))escendia, pois, em linha ,Jireta e 
Selll queb1:a de ba~tardia de Tara
munclo, primeiro !lei dos I<'rancos. 

Recebeu uma edncação convenicn-,, 
te :t seu ilustre nascimentÓ. Sen 
valo, pessoal e a otima fonnatão 
que recebera ele, :habeis . guerreiro~, 
permitiram-lhe galgai· elevarias ~Jo
sições na corte do Dnque Pe1;ino de 
Lotaringia. 

Este Príncipe,' em rccompen;:a, 
deu ao mo~p Duque a mão de Fio- -
ri bane, filha uniea do· Conde Dago
berto de Lonvain. 

mila. Inicioll sna vida religiosa, sobre a 1 :mdricação· da J11;'P,ntnde (ci- waia.da. e m:irre pouco depois. assistida 
_ por umá' penite11cia ele 7 anos .con• tadas no LEGIONAlUO ba dias): e consolada pelo Sacerdºte companhel-

. ro de viagem. 
:,,tinuos, pelos erros .cometidos. 'l'i- A instrutâo sobre a vida sexual não Não se pode. negar que a. descrição 

nha por vcsluario uma coura~a de sr deve fazer indistintaruenfo ºa to• desta alma simples que ,vive sua, fé so~ 
_ferro, que ·usava sobre o corpo, tra- dos, .nem em publico, mas seÍupre' eiü brenatural e quer com seus sacrificlos 
zcndo- por cima um ·habito cor ,le particular·; só se for··necessaria; em conseguir um !ntermédiario junto,'/í-de 
ci1na. Seu alimento, eram as fru- • teinpo oportuno; da pade do educa- Dewi, apresenta. uma ideia sadia e ge-
tas, he1·vas, e raizes, agua a .sua _be- dor· compete_nte, em .priineiro lugar_ ·nuinamente católica. lt entretanto tanto 
bida e leito o chão. elo pr.oprio pai; torrtknclo cµidado Üf< nrais lamentavé! -que ª maneira r.om 

que o A. desenvolve este temá.. destrua. 
Passado~ -esses anos de penitcu- não descer a detalhes mais dó que os. por complete O vaiar rellg:oso e moral 

eia, J?l'OCU 1·ou o s·r. Bispo de Maas- exigidos no caso. concreto; nunca dei- de sua obra. A concepção .da -,bra. das 
tricht, Süo Lamberto, o qual conhe- xa1• de :ensinar os, prinêipios catolic vocações que o A. revela é por demais 
cendo-o' ha muito, acolheu-~ com cos sobre a castidadé e de indicar os humana. e natural de modo .que, chega, 
muita cordialidade e, vendo o ex- - meios positivo's e <sobrenatu'rais pa- a ser uma. especie de negocio entre es-
traordinario prng1·esso que fizera rv. a· virtude àngelica. A, Euciclica tP, alma. e Deus, fundadq mim mcs-
na virtncle e santidade, conferiu-lhe como ta-mbem a resposta da Cong1;e- _ qulnho egolsmo. Uma caricatura da obra. 

• das vocações! Poderia. responder o A. 
as ordens sacerdotais e conservou-o gação Pontifícia: (eitaclâ no mesmo 1tue na psicologia da :rnmilde enipre-
consigo, como auxiliar na adminis- lugar) friza o perigo de ensinar o· vi- gada, poucó instrl!ida, ·apresenta. tela 
tra<;ão ·ela Diorese. São Lamberto c:io · e ele · estimular a sensnalidacle - de fato no seu generoso agir uma. .mis-
faleceu em 709. e Umberto foi elei- com tais '.desédções pormenorizadas. tura de. fé sobrenatural e de egolsmo 
to seu sucessor.' Aplicando. estes· principias; chega~ exagerado, pois está na. mentalidade 

Como Bispo, Umberto seguiu per- moa. a ·esta· conclusão: Além do am- dos pobres a preocupação pelo bem.ts· 
feitamente o exemplo do seu ante- bito das pessoas eita_das acimai (sa- - tar - futuro. O A. com~ não.-cató!Téo. 

_3 ... 

UMA RECORDAClO FELIZ 
'.l'ranscorreu a 4 do correut,a G 

3-J.o áni versa rio da audiencia espe
cial que Sua Santidade o Papa 
Pio X, se dignou conceder ao sr. 
José Vicente de Azevedo e pessoas 
de sua familia, que se ·acllavam em 
Roma, a saber: a exma. sra. d, hla
ria Candida Bueno Lopes .de Oli
vefra Azevedo, suas filhas llíaria 
Angelinà e Maria Carmelita, e · o 

-menino Antfrnio, o caçu1a, com 10 
anos de idade, hoje o mui. conhecido 
e competente clinico dr. Antonio C. · 
Vicente de Azevt!do, que tomavam 
parte na pCÍ'egrinação chefiada_. pelo 
eutão Arcebispo c1ô Rio de ,Janeiro, 
D. Joaquim · Arcoverde de Atbuqu,er
que Cavalcanti, o 'prifueiro Cardial 
Brasileiro, peregrinação que teve , 
por intuito àgradecer ao Santo Pa
dre, a creação do Cardinalato ·no 
Brasil. • Ia como ·pregador o nota
v.el orador sacro, Pe. J ulio Maria, 
no seculo dr. ·· J ulio Cesar llioraes 
l'ernandes. Realizou-se a a~dien
cia grraI aos peregrinps em . 28 de 
setembro no vasto salão do 'frono 
de Ouro, a ,cuja audienaa compare
ceram alem dos peregrinos, todos ,os 
brasileiros e exmas. familias que so 
achavam em Romá e em_outí-as par
tes cl,a Europa, e que previamente 
avisados puderam comyarecer. 

O novo ca·1·dial D. ~rcoverde sau-
. dou o Santo. Padre, em belo discur
so em latim,' apresentando o agra
decimento de todo -o povo brasilei
ro pelá alta distinção -à nossa Pa
tria, da crear;ão. do C!trdinalato, ao 
que respondeu õ Santo Padr.e em 
italiano, liem compreendido por to- . 
dos os presentes . 

Ko dia seguinte, por11l,interm_e~io 
do dr. Bruno Chaves, nosso · nrnus
tro em Roma, e ·de MonseiJ.l{or P14e
celli, depoi~ eievado, a Cardiah Se
ct·etario Geral do Vaticano, Sua_Sán• 
tidade dirigiu· um convite ao dr. José 
Vicente de Azev.edo e familia, para 
a refe1·icla audiencia especial.· "Esta 
1·ealizou-se no salão ela Hibliott>ra. 
de Sna Santidade: Reunidos todos 
aos lados da peque·na mesa., onde · o 
Santo Padre costumava tí·abalha r, 
e teúdo · começado 20 minllto; antes 
do meiodia, prolongoú-se até 20 · mi-, 
nutos após. Sua- Santidade riiante
ve ami,tosa conveÍ·sa<;ão ,;01ü o dr. 
~1",'iÍ Vicente _e fan;ilia, achando-se 
rrc,;p11f3 o ·fü,,vmo. Pe. Augusto An
:.mini, dil'(JLor do/ Colegio Pio Lati-
no. em Homa. , . • 

Xn cnm;•!:o Sua Santidade disse 
ao d1·. J Ocié Vicente: "Fàle mpsm0< 
em po,tugu~.s. que Eú ent_endo''. Sua 
Santidade folheava a .cada momen
to, pareeenffo !e-lo, ó nmu~ro es
pecial do. boletim da clevo1;ão de São 
José,- qne se aehava sobre a mesa, 
o qual lhe fora entregue pol' mem
bro c1·a familia A,,evedo, .numero es
se pnblicaclo em São Paulo no mês 
anterior; e dedicatJo especiafriÍen te · 
a Sua Santidade, contendo nma sua 
bela fotografüi, e' trazendo- no ·ver
so da primeira pagina, .os -nomes 
dos colabol'adol·cs, e - em· lugar de _ 
,!estaque o .do dr. José_ Vicente de 
Azevedo, fundador, mantedor e· di-
retor do dito· boletim. • 

O dr. José 'Vicente, antes rle par
tir de , São Paulo, pai·tida essa que 

:.\PAHELIIOS 
paraCHÁeCAFÊ 
moderno~, elegantes, 
cm desenhos originais 
Nacionàis e extrangeiros 
Podem ,er adr1uirido1 
tnmbeni ~m 10 ,-ga•, 
mento, pelo .. l'lano Slllbe". 

·1. 

sé efetuo~ em 3 de setémbro, ao. ir 
nessa capital ao Palacio São_ Lt1iz, 
despedir-se de S, Excia. o Sr. D. 
Duarte Leopoldo e Silva, pôs a dis
posição de S. Excia. uma ·quapra de 

· terreno no Ipiranga, com a aleà ·ae 
10.000 ·metros quadrados, para nela 
ser construida .uma institui~o em 
favor dos Padres velhos e invalidos 
ou pobres,. e uma seção para 'hos
pedagem de Sacerdotes aqui · vinêlos 
de. qualquer procedencia, donativo 
esse cm homenagem ao Santo Padre 
Pio X, pelo ano jubilar de Sua Sa11i 
tidade, qt1ad~a _ em otima situação 
ao lado das ·principais Ouras .Pias. 
existentes na colina histtrica. .; · 

-S .. Excia .. o Sr. D ... Duarte.;. pO'r in• 
termedio .de D. Joaquim Arcoverde, 
tinha teito chegar_ ao conhecime~to 
de· Sua Santidade .mais:e!se :•ato de 
benemcrencia do mesmo dl José Vi. 
cente. A cei'to-ponto ·da _audieneia, 
St1a Santidade ào agraértcer a .fefü. , 
leinbran<;a, e oferta do -dr. José Vi· " 
cente: · manifestou-se sinceramente 
grato, e declarou-lhe estar lavra
do o ato .concedendo-lhe o titulo de 
l\Ia.rquês/ ao .que o dr. José Vicente 
pediu licen~ii, para solicitú em ve.: _ 
dessa graça, a benção autogrlfa de. 
Sua Santic1ade a si e suá. exma; fa
milia, e outra igualmente autográlf'â. 
·em favor da Jrmándacle rio Sant-js
simo Sac'famenfo• da Catedral de São 
Paulo, da qual era então Proveôor; 
cargo que ocupou - durante 24 anos 
seg11idamente, Irmandade, aliás, já 
existente ha mais de 2 seculos, sen
do que, dos_ 200 e tantos prove~ores , 
que havia. tido, .até o presente, - o 
que- mais permaneceu no cargo,. -fÓj, 
o dr. J0jé V~cente de. Âzevedo •. · 

O Santo Padre; após pequena pau- · 
sa, atendeu a snplica- feita, _conce- · 
dendo. as· duas \Jen<;ãos eru boaif' fo, 

, tografias, _nas ~Üafa se vê o ret~'.. 
to de Sua Santidade e,n atitu-dé' de 

. rlar a bençã; sendo _q{le a -ela Irman-' 
dade; o dr. José Vicente quando de 
volta a ~o Panlo entregou à Me~a · 
AdminH,rátiva ·e. a outra' conserva 
em séu porler em rica mol<lura, qne 
se acha em lugar .de honra, na prin
cipal sala da casa de· sua residenria, 
à Alameda :J;!arão de Limeira', 2331 

uençã qhe com ·sua pel'lliissão · abaixe 
publieamos· na ,integra/ . · t 

·"AI cliletto figlio · dr. Giuseppe . 
Vincenzo de Az~ed'o e alla sua fí!: 
miglia, coJ voto - che N.. S~g1fr1í·a 
lo retribuirà per le. opere di -reli~ 
gione· .e· ai beneficenza al1e quaii fe~ · 
clelmente e gen,eros\mente consacrà
to; impartiamo con pàrticolare ·grá
titudine e d 'aífetfo 1 'apostolica Be· 
neclizioné. ! · · · _, · · · • 

Sé, 4 0Ltob1:e, 1908 - Piui PP X'' 
Como· é sabido, - naquela. epoca, ,e 

supomos que ;tinda assim 'suceda; ao 
bater· do meio dia,. ouvia-se em Ro
ma o estampido elo tiro _dé cânhão · 
do .C,istelo Sant 'Ângelo; não mui 
distaàte do Vaticanó. St1a"Santicla-
cle, irivaioiavc>linente, e nunca o dei
xou de f~zt>r; .até mesmo na Qcàsião 
das níais. il}'IPOrtari.tes áudienct!.l!,.j'e~ 
zavà a SaiJ.dasão Angelica, e, .ness.e 
dia, embo1·â o Pe. Anzui~1~ Uie. lem
brasse· do momento, Snâ- Santiqade • 
não atendeu. ·• 

Em ceifo ponfo da auc1ieni;ia, pa• 
recendô assuilo que·· muito o preo." 
cupava. S\la ~antidade disse ao dr. 
José _ Vicente <le Azevedo: Ao· vol
tar a sua Patria aco1iselbe, :, reco• 
n:ende muito· aos· seus patrícios, ,.que ·· 
uma. Obra iuspirada por· Nosso ~e· 
11hor beneficiando certa classe· "<JF 
pbbi'es não se modifique: tio deixe 
de ser realizada tal' qual sua verda
deira .t:inaliclade,. visto co~o issc· 
acontecendo Nosso Senhor manda 
a visos em forma ele castigos, e esse; 

. se. efetuam quando não. cumprida: a . 
vontade de Deus. _ • · · • · ! 

O . Santo Padre dotado do doÍ11 da 
penetração e nitida · visão dos acon
tecimentos, queria refeí·lr~se; só fal. 
tan·do d,izer o npme, entre .,outras 
· à Obra a realizar-se em Lorena, pre• 
cisamente _ em favor de ex-escravos 
e ·seus descendentes sob• o nome l:le 
Asilos e Càsas dos Pobres de . t;o 
José, e foi exatamente o que veiu a 
acontecei$ • · ... 

· muitôs"dos _ nossos Exmos. · Prelado, 
•e com ·a aprova1;ão implícita de to
dos; vai-se espalhando ,já a ehama
dà · devor;ão do DIA DO SAClfü UO
CIO... Nesse. dia,: os. fieis .iU11tam· 
se na Igt•eja, assistem à Santa: lllis-

A corte do Du']ne Pepino, ao con. 
t.rario <las cortes de tantos Pri]l(si
pes ·cristãos,· não estava perfeita
mente . penetrada dos princípios 
rlc nossa· Santa íleligião.- Por:,,so, 
Umberto. apesar <le ter reeebido 
uma ,- s~licla educa~ão religiosa, 
a:•,anclonou as Pr!lt icas religiosas e 
tornou-se um t ibio. Pouco faltou. 
mesmo;· para que caísse .no abismo 
r)o vicio. 

· - , d' ) , 1 · revela Ignorar EI existencla ele um amor 
cessor-martir. · E11vidou todos os es- cerdot_es,: m~. 1eos, · etc. , e a c1tLt· ,._ proprio ord nado e o fato de que a • 
forços pua debelar · os vicíos, im- ra do "livro aconselimvel: a) em ca~ 'pi·eocupação de uma vida. rutura.. não 

A aucliencia d'ecorreu em ambien-' 
te da maiol' cordialidarlê,' parecen
do qne Sua Santidade:deseja,va que· 
ainda permanecessem por· mais tem
po ém sua presen~a. A_o dàr a_ hei• '1 
Jar o · an.el, Sua Santidade entregoi; 

- sa, recebtiu a Nosso· Senhor e lo-
- màm parte noutros afos coletivos de 

Jliédade, pedindo pela santifica<;ão 
dos ilossos Sacerdotes". 

"Pa~sàm ··eles. a v. a descntm-
11h/l,L'-se. em \Jeneficios para com as 

· almas :que o Senhor lhes entregou. 
· Gloria -iirnndana, riqueza;;, sànde, às 
vezes até. a propria viela se sacrifi
ta pela .salvação das almas". 

"O inferno e os seus apaniguados 
sabem · qt1e um Clero modelar, zelo-
so e sa11.to, é a melhor barrcir;i. con
ti·a a depravação dos costumes e di- · 
minuição .de viila eristã. Daí a guer, 

-1·a impiedosa qne, de .todos os lado,, 
contra ele surge" .• 

,• "É ,justo, pois, que os fieis r,·o
curem, de algnma forma, pagar a 
· dedicação do Sacerdote pelas suas 
almas". 

"Mais . do que nunca é preciso 
criar uma união intima entre o Sa
cerdote· e os ·fieis. Essa união h .. 
de manife:;;tar-se, por parte dos fieis 
no ,acatamento· das instruções e 
01·ie·ntaçâo - recebidas e no interçsso 
pela salvação- e santificação do pi-o
prio Sa~erdote,,. 

''Pa~a isso, devemos orar e sacri
fic1tr-p.os po1· eles. 
_ "Tomemos parte. no dia do Sa

ee1·docio, trabalhemos para que se 
· t~ª!~§ P! · llºª.ê~ fre~ge~ia, e f!lça-

l'lfas, N'ossa Senhora velava- p'or 
ele e queria _que muita gloria fosse 
dada a· Dc4 por meio do Dn']ue. 
Para. obter· a convrrsiío ele Umbc1·
l•t, servit1-se a. Vírg·em Santis~ima 
ele um meio extraori!inario, scgunc1o 
conta um :-o:1figo histortador: ''Num 
elia ele grande festa, quando todos 
iam à Igreja para assistirem à llfü
sa, Umberto foi caçar. Inesperadn
mente se lhe apresentou um, voado, 
que trazia no testa o sinal elo Cru
cificado: Ao mesmo tempo, Umber
to ouviu uma voz que )he clizin: 

« U mherto, se não te converteres 
a Deus, com o proposito de viver 
rilais santamenfe, a ··passos largos 
irás à perdição". Umberto tocado 
pela grn<;a divina, abandonou a YÍ· 
ila frivoJa e perigosa <la corte e tor-
11on-se catolico ven1acleiro-. · 

Neste· intcrim, faleceu· sua espo-. 
sa. Logo em seguida o pai ,<le Um
herto falecia em seus · braços, na 
Aquitania. O .ducac1o que lhe cabia 
})0r heran(la cedeu-o ao irmão Eudo. 
a cujos cuidados confiou · tamben1 
seu filho Flol'i\Juto. Depois de se des
pir, assim, daquilo que possuía no 
mundo, deu o resto de seus bens 
aos pobres, constituiu um peque110 
paü·itnonjy Pl\l',\ o füb~ q Ji~ ~.e !;!_!'.C· 

pla11tar nos corações as vii·tudes ea- sos_ particulare.s nos 'quais oq ;os prejudica. o carater a.Jt-ruistico de uma 
tolieas e eradicar os restos ·do pa-, pais ou o Diretor_ Espjt'ifoaf·perce.- obra. Falta. ao A. uma compreensão 
ganismo. Grandes e nnmel'osos fo-· bl' a· ilecessidade Ue- dar esillareci- mais profunda d.a caridade crii;Uí, o 
ram os milagÍ·es qno Deus sé· dig- me1Jtos -iniiis .pom1enorizados sob';•e .que resulta. mais num erro elo A .. do 
nou fazer por iutermeclio de seu a fisiologia:'; Q) onde o ámbicu·te exi- que_,ga heroina. 
servo. "'e unia· imuaização'i.,contra perio-os · Além disso de°;,nstra We~fel ef;ta.r 

"' -.- · "' cheio de conce~s naturMista.s com 
A visado em celeste visão -c1'a pro- ·cJe ~1:no1flidade •. ' · . . . • respeito à organização da Igreja, mal 

ximidarle da 1Í101·.t.e, para ela se pre- N~ Era~~a tena _isto O cas~ :do_ interpret-ando as formas extemas do go
parou com muitas' orações,, jejuns .serviço militai· conforme a critica,_ verno da.. !greja e lst-0 porque nem en-
c outra;; penitencias. Rodeado de fE:ita ·pela·· tevista '' Etades". ·, tende o· papado mesmo. Na sua tenden-
seus Sacerdotes, r,ntrcgou tranquila- "Este·. livro. não foi:- escrito para eia 4e explicar tudo com psicologia pu· 
mente a alma. nas mãos-ele Deusr aos ' 1·amente humana, torna-se desrespel-
71 anos de idade, dos quais passara· - · · - · · · · toso para.· com a. reJigião. cir!cat.urando 
o Fa·1ec.·1men·to do ... Supe· r·1or da., as _vlrt_udes _ teo1oga1s e os rêpresentan-

:i na aclministrac;:ão da· Diocese. ,. . tés de. Deus na terra. 
· As reliquias do glorioso Santo, • ·ordem' ,l"S- ._t,r·,0·1tar1·os . A lmprêssão do· leitor cató'lico fica 

foram depositadas em Liége_ e mais Lili negativa. e até qua.si. ofendida a.inda 
tarde na Abadia de Andino, nas Ar- A emissora' alemã.' info1·~ou que _que se encontre no fim do livro uma 
1lll'nas. O povo catolico daquela r.e- faleceu, ha dias, · em seu Convento, profissão do A: muito .llsongefya para o 
g-iiio de,,ota .. a Santo Urnberto, mui- em Roma, onde passou 02 anos rlê ·catolicismo, pois Werfel, comparando a 
ta venera"_ ão, -pcir cansa elos muitos - 1 d · 1 d A alma simples. profunda.mer.ie religiosa. de 

, seu aposto~ o, o -Revmo. 'a re ll• sua heroína com· a desorientação reli-
milagres _ que por sua·· intercessão se tonio Della:_ Assunta, Superior ~ll giofia. e moral do hómem -moderno. re• 
realizaram e ainda se realizam. Ordem·_ dos.-·Trinitarlls. _.Era autor• eo_nhece tncistvamente a. superioridade 

da "Historia dos. Trinitarios" · e foi - do ca,tólico qut é guiadi pelas verdades 

TARDE MISSIONARIA 
'1 

Reafü:ou-se clo!'ningo passado, c1ia 
2,l, a Tarde Missionaria ··promovi. 
da pelas'ialunas do , Co.legio das. Co· 

negas. c1e Santo Agostinho. 

A festa· que· decorreu muito ani
mada, · teve -como nume1·0 principal 
a rer;>re~enta~ão. da opéreta norte
americana: ''.Uma. corte-em.miwa• 
tini··. 

devido a essa obra que a ordem foi revé!adas e vive consequentemente a sua 
restabelecida na ·Espanha e, se ex- fé. . · . 

·d· ' · E 't d -u 'd Não se· potie. recomendar o livro ape-
pan iu. para os · s â os 111 os e sar · desta. palavra . final positiva, pois' 
paises latiiló-amei·icaúos. oi; malentend.idos · que se sucedem e o 

O Padre Antonio Deúa · Assunta -tóm -desrespeitoso acer& dos dogmas 
pertencia · à · Diocese. espanhola- . de e das · instit-uições da Igreja Católica, 

· Vitoria. _ · . - 1 . . • lmpossibillta,m · ttualque1, recomenda• 
_ A Ordem\- da SSma. Ti•indaâe ou çã.o. Lembrando-nos do livro anterior 

_ dos Ti'initarios 'foi fundada em 1198, "A canção de Bernadette ". parece-nos 
co·m ó objétivo inicial e niaxim~ de que -Franz Werfel não é isento de ad~ 
res"'atar os cristã.os cscra vos · dos in- miração pela. Igreja, falta.ndo-Ihe po-

,, ·rem a . coragem de a.profundàr com to-
·fieis; · Foi·am·_seus .fundadores Siío das as conseciuenc,1as

0
,os seus-conheci• 

,~~ :de. :VJ~ ! §.32 !1°2~ ~!: Mat~. mmtQs a resp_ett9. çiQ ~t!)li~~9e. 

' . 

fü1a 24 Jc ~!aio, 80-90-S, Paulo' 
. -~ . ,fANAM...,. 

O "LEGIONARIO"· SIG
NIFICA. BOA U:ITt.JRA 

E FORMAÇAO 

' valiosas· medalhas de prata comemo
rn.tivas do a110 jubilar, e ao menino· 
Antonio ao er!ue.Jo, abraçando-Ó dell
Jhe carinhoso osculo na face esquc~·
rl a· e a todos uma bençã mt1itor, ca
rinhosa. ·:Durante a. permaneneia 
ela peregrina~~~ em Roma, efet11,0u
se a solene inaugura<;ão do Jindo, 4 
rico altar dedicado a Nossa Senho
ra Âparycla na Igreja de São J,-..a; 
quim, tenclo proferido no ato mag
nifico -discurso o -Pe, Julio Maria. 

DR . . ft R,A UJO· ·LO P:Es· 
DOR DE CABEÇA PRISÃO . DE VENTRE 

. Neurastenia - Nervosis~o -, Melancolia~ Depress! nervosa - An-i 
gust!a - Palpitações - Genio lr1,sclvel -- _ CHORO :,_ Tuberculosb -
Doenças do Pl!lmão, dos rins, do CO~AÇÃO, dos Intestinos - Magreza 
- Obesidade - Enxaq11<icas -·Tontura· - Peso na cabeça - Diabete ...;. 
REUMATISMO - Digestões difieeis - Preguiça.._- Mau balitn - Pon·· 
tadas - Ai-repias- - Palidês . ..;.; ULCERAS Düd!lS1'0.MAGO E JJO OUO· 
DE.NO . 

(SEM OPERAÇÃO) . i 
. MOLESTIAS NF.HVUSAS E MENT~IS' · 

Antes de qualquer operação, mesmo a s!mpies extração tôt~I dos _dentes; 
· visite a 

CLINICA MEDICA NEURO-PSIQÜIATRICi. 
RUA MARCONI,. "IS-1 • 8:' SALAS. 806/5/4 
Consultas -:!lls · 11,30 àa 19 - Sabadoa 8 ·Âa lz'' 

Fones: 4-2208 • ~-9r88 -o- São PauJo . -
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Pio XI 

LEGIONARIO São Paulo. 31 de Outubro de 1943 

Oatoliea 
PROBLEMAS, REALIZAÇGES E· IDEAIS 

A Ação CatoJica Brasileira ê 
a milicia maxima do apostolado 
leigo· ins,tituida por ·ato coleUvo . 
do epiStopado brasileiro apto .. 
vado pela Santa Sé. 

A ENC!CUCA . MYSTICI CORPORIS E SUA "CAUSA PRINCIPAL" A c'a d e m i a Ma·riana 
r Poucas Enciollcas despertaram no 
\nundo catolico um interesse tão vivo 
e uma expectativa tão alvoroçada co
mo . a Enciclica Mystici Corporis, publi
cada. pelo Sant, Padre .E'io XII, em da
ta . de ,29 de Junho p.p., e cujo texto 
oficial em português, !Ol'I'l.:)c!do pela 
propria. Santa Sé, acaba de ser divulga
do no Brasil. 

A simples· leitura, mesmo apressada, 
do· solene . docum~n' , p0ntificio nos con
vence, desde logo, de que o , assunto 
tratado é de ·suma importancia aos 
olhos do Viga.rio do Cristo,· tanto para 
se.Ivaguardar ·intato o dogma, como pa
ra defender os genuinos pri;1cipios da 
vida· cristã, ameaçados por erros funes
to:i, sustentados a.Jguns fora. e outros 
dentro da propria. Igreja. 
. · Fixemos, aJ;1tes de tudo, um. ponto es
senciàlissim.J: só ;;e pode entender o 
sentido exato é completo da Encíclica 
com uma condição, a saber, que o~ lei
tores. e os comentadores a. le!a.1r., es
tudem e meditem à luz e em função da . 
"causa principal" que ·.1.evou. o Santo 
Padre a t.Fcrevê-!a, · como ele i)i·oprio 
atesta solenemente. Esta causa é a ve
rüicação, por parte do Papa, de que 
"não só ,utores separados da verdadel-
1·a. : Igreja. espalharam graves erros nes
ta 'mate,·IP. · (doutrina do C<'rpo Mist!co), 
mas tambem entre os fieis vão serpe
jando opiniões ou inexatas. ou de todo 
falsas, ·que podem desviar os espiritos 
· da reta senda da verdade". Alarmado 
_por este fato, .iulgou Pio XII que, na 
sua "solicih;de p •. 3toral" devia expor 
a . verdadeira. dou ti !11a catolica acerca 
do · Corpo Mistico de Cristo e condenar 
os erros opostQs a esta mesma dou-
trina, -

Quais são estes erros? O Sumo Pen- . 
tifice aponta-os sem rodeios e sem eufe
mismos, com a maxima franqueza: fora 
da Igreja, é o "falso racionalismo" e 
o "naturalismo vulgar", que- negam a 
exist·ncia l<' sobrenatural;- qu, · só vêm 
na Igreja uma sociedade puramente 
humana; drntrQ, da Igreji., é "um falso 
misticismo (que GRASSA POR Aí, co
mo àtesta. o "· .pa), que perverte as Sa
grada;:; Escrituras. pretendendo remo
ver os !' nites intangíveis entre as 
criatura... e o Criador". · 

Esta a razão "PaINCIPAL" por que 
o Viga.rio de Cristo, após ter "madura
mente . ponderado tudo isto · diante de 
Deus", julgou oportuno e até necessa
rio escrever a Encicl!ca Mystici Corpo
ris. 

Repetimos: só pode fazer-se uma ideia 
justa da Enciclica. ·quem a examina a
travez desk prisma. l!l nreciso insistir 
neste pont;o, · porque já áparecem, até 
n·a. imprense. catolica. cóntrasensos ia-

. mentaveis o ·comentarlos torcidos: as
sim é que houve· quem confundisse com 
o misticismo• Politico, o falso misticismo 
teologico condenado pelo Papa, detur
pando deste. modo não só e, pensamen
to pontificio . mas toda a razão de ser 
da Enciclica ... 

-o-
Para se · éntende1· bem . a' doutrina 

catolica acerca do Corpo Mistlco e a na
tureza ,dos erros que se lhe opõem, é 
preciso; primeirament,., determinar o 
conceito catolico do. adjetivo " MISTl
CO", na expressão corpc mistice. 

Lembm, por tstp, o. Papa, que o· corpo 
: • istlco se distingue d> corpo fisico e 
do corpo Moral. 

O corpo · fi.sico l aquele cujas p(lrtes 
componente.s perdem a propt·ia. subsil;
tenc!a e se destinam "unlé:ament-0 ao 
bem de· todo·o composto". 1l: o caso do 

, corpo· humano, por exemplo, cuja. orr,a
niz .. ção é essencialmente tota.litaria: as 
p;.rtes · vivem . para o todo, em função 
do todo, e .:.s.o existem Independente-
mente dele. . 

O cÓrpo mo1-al é aquele cujas partes 
conservam a propria sul ,istencia e cujo 
todo se· destina- ao bem. das partes, ain
da que as partes Cl)~pirem todas para 
,un fim corr um sob a uireção da mes
ma autoridade social. l!: ., que se dá com 
a sociedLe civil: os c!dadóíos trabalham 
todos para , um fim comum, vinculados 
cn~re . si pela mesma. autoridade supre
:ma, sem porem i>Cl'dcrem a propria 
pcrsona.lidac'e; por sua vez, a socie
dade é feita para l bem de todo. e de 
cada um dos cidadãos: o Estado para 
os cidadãos e não os cidadãos para o 
Estado. 

O corpo mi~tico é aquele cujás partes 
conservam · inta~a si,a - personalidade 
"pçr mais int!rna que :.eja a força da 
sua co.:..são' ; . o composto é ordenado ao 
bem das partes; todos os membros ten
dem, sob a mesm.i. autorldadP. para o 
mesmo fim. Concluecse portanto que o 
corpo mistico tem todos os , elementos 
do · corpo moral e, alem disto, como ele
mento ;,roprio dele, um principio so
brenatural "infinito e increado ", que é 
o Espirita Santo,. o qual, "sendo um só 
e o mesmo, e.nche tod~ a Igreja.". 

Dada es' explicação fundamental e 
· essencial, o R._apa c.onclu3: logicamente: 
. a Igreja é um verdadeiro corpo Misti
c , e não fisico, nem mora.!, porque não 
só . consta de e!einentos sociais e juri
dico.:s, mu tamJem "é enriquec:j,.,. de 
dom: e. graçM celestes pelo Espll'ito Pa-
raclito ". • 

Ora, este corpo mistico é de Cristo, 
porque Cristo o fundou, Cristo o sa.1-
vou, cristo ,o · sustenta, Cristo,, o nutre, 
Cristo é seu Chefe e sua Cabeça. 

Por oukP parte, a slmples1 enumera
ção dos elementos que formam- o corpO 
mistiéo de Cristo basta para determinar 
as principais relaçõrs mutuas· entre a 
cabeça e oi; membros; ehtre a alma e o 
corpo, entre o todo . e. as, .partes. · Estas 
rnlações são de duas especies: relações 
jurídicas e relações de ordem sobrena
tural; . estas r-ii.o estabelecidas, pelas 
vl:·tudes teologhw pela !nabitação do 
E.spirito Santo e pela Sagrada Euca-
ristia.. , 

Fi:> XII insiste .em fr:sai: que o Cor-, 
do Mistico , de· Cristo é a propria Igreja 
visivel. órgariica, sociedade perfeita, 
cuja constituição e f!nal!dade, cuja na
turez.a e dignidlv.'.e a coloca.in: acima de 
qualquer .. outra sociedade. !'~'vemos pois 
amá-la, estimú~la, servi-la, propagá-Ia, 
defendê-la, · · 

A verda.t:: do ,Corpo Mil.tice de Cris
_fQ !l · muitQ ~clê,lµlQ!lW à, níl,tureza 

P. Cesar Dainese, S. J. 
profunda da nossa uniao com a· cabe
ça-Cristo const!tue:;1 um "misterio re
condito", que a lntçllger.cia humana·não 
pode. devassar Inteiramente, aindi> que 
seja muito louvavcl e p1oveitoso -o es
forço tendente a invc.stlgar sempre me
lhor os multiplos aspetos e as riquezas 
inexauriveis desta , sublime e divina 
realicia.de. Devem porem os fieis preca.
ver-se contra os eri·os e desvios doutri- · 
na.rios, muito part!cu: rrriente contra o 
"falso misticismo" que tende a elevar 
indevidamente a natureza humana a 
tal ponto de fazê-:a "ln vadir a ordem 
divina". 

-o-
0 perigo existe e é grave: grave para 

a fé c.atolica e grive pa.rll, · as almas. 
Tanto a.ssim, continua o Papa, que "a 
investigação ·deste difici; assunto, quan
do feita a capricho, pomo alguns a. fa
zem", já deu origem a um certo nu
mero de érros, que o Sumo · Pontlfice, . 
r.a sua qualidade de "doutor da Igreja 
universal", passa a denunciar e a con
denar: 

1. - ERROS COM RELAÇÃO A NA• 
TUREZA DA IGREJA: 

a) - Erram os qqe consideram a: 
lg1·eja "como simples instUuição hu• 
mana com determinadas leis " rito• ex• 
ternos, mas sem comunicação de -.vida· 

·sobrenatural". 
A Igreja não é uma shples sociedade 

humana, nã" é uma das .tantas agre
miações religiosas que apàrecem no 
mundo, nem é meramente a. mais bem 
organi2ada e a mais fortemente a.rticu-· 
!ada. O que é absolutamente essencial· 
à natureza. da Igreja, o que faz que a 
Igreja seja a Igreja, o que a coloca na 
situação unica ·em que se encontra, o 
que garante sua perpetuidade, sua ra
zão de ser, sua missão Indefectível é 
a vida sobrenatural com que seu divino ·· 
fund~..dor a anima e a conserva na e• 
xisteroc' ·. Não se !JOde e1.tender a Igreja 
sem este elemento diVlno, assim como 
a Igreja não pode existir sem ele. 
Por outra. parte, este favor sobrenatu
ral e divino coloca a. Igreja. acima de. 
qualquer outra sociedade, não só em vis• 
ta da excelsr. dignidade de que ê re.,. 
vestida, m'as tambem por causa dos dl• 
reitos sagrados, intar:igiveis, !nvlolaveis 
que lhe <Jonfere sua ol'igem e sua vida 
divil.a, direitos cujo rec0nht1cimento e 
cujo respeito impõe aos Estados a obri
gação de dar à Igreja um tratamento · 
especial. quº as demais sociedader reli
giosas não podem reclamar para si e 
que o Estado não pode conceder sem 
lesar os direitos superiores da Igreja. 

Esta é a (ese ca.tollea, sempre defen- · 
dida. e sustentada pela Igreja atravez · 
dos seculos, tese desenvolvida em toda. a 
sua. amplitude nas_ grandes : Encic,l!cas 
sociais de Leão XIIÍ. É falsa 'portanto 
a opinião não só dos acatolicos, mas 
tambem de ce.tos escritores catolicos· 
que sustentr.m igualdade de tratamento 
por ;)arte dos Estados a todas· as con
fissõe~ rellgiosas. sem ne11hui.1a i,refe
renc!a. sem nenhum privilegio, sem ne
nhuma primaria à Igreja Catollca. 

b) - "f: evidente que estão-em gm
ve Cl'l'O os que arbit1·ariamente fingem 
uma lgreja como que escondida e lnvi
sivcl ... Esí.ão longe da verdade revela• 
da os que imaginam a Igreja por forma 
que não se pode nem tocar nem ver, 
mas é apenas, como dizem. uma coisa 
"pneumatica ", que une entre si muitas 
comunidades cristãs embora separadas 
na fé ... Por isto lamentamos e repro
vamos o cno funesto dos que sonham 
uma Igreja fantastica, uma sociedade 
formi.<la. e alimentada pela caridade, â. 
GUal, com certo desprezo opõem outra 
que cltamam juridica ... " \ 

O Papa condena aqui o erro díame
trn.lmente ·oposto ao precedente. segun
do o qual a Igreja é o agrupamento- e 
união dos "pneumaticos", dos .atual
mente vivificados pela graça santifi· 
cante. Os que assim pensam conside
ram somente a parte interna da Igreja 
e .iega.m, desprezam ou diminuem a ex
terna. e juridlca. Ora, a Igreja não é 
invisível: a Igreja ~ uma sociedade vi
sivel, na qual os homen~ são admitidos 
pelo sa.cramento do Batismo e à qual 
continuam a pertencer enquanto não 
são eliminados do corpo social ou pela 
heresia., ou pelo cisma, ou pela aposta
sia. O pecado mortal, em si, não ampu
ta do corpo mistico o membro gangre
nado e completamente sem vida sobre
nê tural. Por conseguinte, os maus ca
tollcos, os que perderam o estado de 
graça. recebido no Batismo, não dei
xam, só por isto, de pertencer ao cor
po Mistico de Cristo, à Santa Igreja: 
p.,rquc, como ensln<t Pio XII na sua 
Encic!ica, a.inda conservam na · !l,lma. 
duas virtudes teologicas, a saber, a fé 
e a espe,·ança. Ao passo que o hereje, 
po~ Isto mesmo que rejeita copsciente
mente, obstinada.mente, uma;'·.ou mais 
verdade da fé. e o cismatico, por isto 
mesmo que recusa a devida obedienc!a 
ao chefe visivel da Igreja ,estão desli-
gados do corpo m!stico: · 

Erronea é pois • orinião de certos 
catolicos que, leva.dos po:.. um falso con
cLito da caridade e da Igreja, preten
dem enxertar no corpo mistico de Cris
to todos os cristãos ir. :iscriminadamen
te, só pelo fato de s~rem "cristãos", de 
adaptarem prlnc!,>ios :istãos, de ado
rarem todos o mesmo· Deus. Esta · 
"comprehensiveness" tão cara. a cer
tos escritores e lideres protestantes, es
tá em flagrante oposição com a doutri
na catollca. Nem menos merecedores de 
reprovação aparecem certos . catolicos 
que não se cansam de censurar e · de 
minimizar o aspeto "jurldico" da Igreja, 
aspeto que, a seu ver, foi exagerado pe
la apologet:c·. anti-protestante (e por 
esta mesma razão desdenham a apolo
getica). 

c) - Errada. é a opinião dos que júl
gam que a "estrutura do corpo da 
Igreja se limita unicamente aos graus 
da. hierarquia; ou, ao contrario, corno 
pretende outra opinião, consta unica• 
mente de carismaticos, isto é dos fieis· 
-eru-iquecidos com graçás extraordina
t·ias". 

A opinião condenada aqui pelo Papa. 
4 t\ ç\Q!i C!1.\C ~l'99'l!fll.m l'~ÀU?U: CIS mem-, 

bros da Igreja aos membros da hie
rarquia, ou· às almas favorecída.s com 
dons extraordlnarios do.· Espirlto Santo, 
interpretando . falmmente o que S. · 
Paulo ensina a respeito da distribuição 
hierarquica e carismatica dos que, na. 
Igreja, exercem funções de jurisdição e 
dos que .são objeto de i;raça.'.l privilegia
das. Esta opinião· produz, ,;·;identemente, 
uma mutuação inadmlssivel tanto cio 
dogma como dlil- realidade pratica a que 
o mesmo dogma se aplica, . · 

d) - Finalmente, em erro perlgojo · se 
encontram os que julgam poder Úílír-se 
ccim- Cristo-Cabeça; da. Ígreja.,' sem ade
l'ir fielmente <':o seu Vlgario na. terra. 

Nossa união com-.., cabéça lnvis!vel do 
corpo mistico só é possivel mediante a 
união com a cabe~a visível. Com efei
to, a Introdução m• Igreja pela gra
ça santifi~nte n.os torna automatica- , 
mente memt ·,s e subditos da .mesma · 
Igreja; obrigados pois à acatar as legi
timas autoridades l: muito particular
me1.to o chefe supremo ci:i. mesma Igre
ja, que recebeu a. Jurisdição sobre. to
dos, ovelhas' e pastoi:es. 

Estes .e:-ros. todos desfiguram .os· tra
-ços .fisioriom!coc da verdaJclra esposa de 
Cristo, reduzindo a- Igreja. a uma C!IJ'i· 
catura. ..• Aspecto da homen:lgem prestada . ao Rcvmo_. Cgo, . Dr. Anto~ió de Castro Mayer, na Academia Mariana 

ll. - ~RFOS éOM RELAÇil.O A NA•. 
TUREZA E AS CONSEQUENCIÀ~ DA 

VIDA SOBREl"-\TURAL 

a) - Erram os que exageram nossa. 
união com Cristo pela graça "afirman
do. que o Redentor e os membros da 
Igreja, 1 formam uma ,pessoa fislea". 
•· Este •atso misticismo perve: te às Sa

. gradas Escrituras, pre~endendo remo• 
ver os limites . intangiveis · entre as cria-
turas e· o· Cl'lador". · . · ; 

Realizou-se, <lomingo passado, na 
ACADE;,lIA MARlANA à cerimo
nia da hl!nção . rlos aneis para os 
atiradores <1,e · 1!)43. O ato foi pre
oidido pelo Revmo. Concgo Di'.. An-
-tÓnio de Castro Mayer e revestiu 0sc 
de muita picdnde e .brilho. Estiveram 
presente,; os ntiradorc1, da turma 
que reccheu este ano a càdcrneta do 
rcservh;ta. O presidente da turmii, 

· passada expi\z, em circunstanciado 
relatorio, iodos os tra halhos e todos 
os frutos. alcàn1;aclos pelos valorosos 
Congreg-ados qne tomaram a si a 
tarefa de cuidar da. pe1·severança dos 
congregados alistados nos 'ri1·os · de 
Guerrn. · 

'A Congregação l\íariana de Ati
radores é nma assoei.ação de carater -

·1,: este' o· erro ce'ntral condenado pelà 
EnclcIÍca Mystlci (;orporis. Trata.ase de 
fato, de uma forma ma::.. ov. meno:s .ve
lada de pantelsmo. óom' efeito, si exa
gerarmos a natureza da transformação 
opera.da ein nós pela. graça quando so
mos ele'V<\dl•~ à, ordem sobrenatural, ln

. troduzidos ni,, ·, fámilia .de Deus, enxer
tados em Cr!Bto, tornados participantes 
da natureza ·divina, formando uma coi
sa só com Cristo, clà.·o está · qU!1 aos 
poucos !remoo deslizando para o -pan- da confissão frequente. que . aumanta ,QC' 
teism chegàndo .i adrr.itir logicamen- conhecimento p1·oprio, desenvolve a· hu-, 
te que som<., 'parcelas do proprio Cristo, .. m'ldade crtstã, desa.rralga. os· maus cos~ 
Iguais a :Je, poj.s-ele é nOllsoJrmão mais . tumes, combate a negligencia e tible
velho. existindo entre nós e ele unica- za espiritual, e por vi.tu.de do mesmo 
mente uma diferllnça de. dignidadé, de sacramento aumenta a graça." · 
·maior ou menor p;rieição. uma vez que · d) - Falsa. é tambcm a opinião· dos 
tanto ele comt' nós S"mos partes inte- que pregam um •iturgismo exagerado 
.grantes do mesmo <Jomposto. Ora. ensina tendente a dlminuk a · 1mporta.ncla., a. 
o Papa,, é este Úm ,:rro funesto e ,de fu-. dignidade e o valor da oração· parti
nestas consequencias. D fato, a graça :cular, atribuindo mais d'> r.ue· é· devido 
não nos modifica ~ubstanciaJmente ma.s â. · natureza e ao valor da oração .. pu• 

·acidentalmente: depois de. receber o 1Jllca e oficial da Igreja., 

transitorio, pois .. ~em apenas a _dn~. 
t'ação do lempo r1e61inádo à, apren• 
dizagem dos· Tiros de Guerra. 'l'er
niinado este periodo, os co~gregados 
.voltam à sua congreg:_a~ão de origem, 
depois dél. transferir, aos novos .alis
tados, o facho sagrado 'da fé e da 

pet·severança, i;epresentado por uma 
cruz simbolica. · 

Solfre · a tJecessidadc desta orga. 
· niza(!ãb muito poderiamas falar mas, 

prefcl'imos citar npenas ·o·. fato as
sás eonliéeido da ·deserção habitual 
dos · congregados, depois do period·o: 

M.I GALHAS • 
. "Si somos santos segundo· a nossa vontade nunca o sere.: 

mos hasfante. É preciso que o sejamos à· vontad.e de· Deus" 
É conceito de São Francisco de !:;ales, e ha de ser _axioma, bus
sola e norte .de. toda vida cristã. · 

. Ser. santo s.egundo a vontade de Deus! , , . A prímeira vista, 
.nada mais simples, mais natural e razoavel., Na pratica, élir-s.e
ia um. absurdo, tant<i é o antagonismo entre os nossos prind

. pio_s e os. nossos atos. 
É vontade de Deus que as ·almas sejam santificadas; mas 

não pelos outros; sinão por mim mesmo, ha de começar ,a. re•. 
forma. Sei11 . embargo. queremos que toclo's sejam santos;' e a 
nossa propria reforma fica,,. para o dia do Juízo. Todos hão 
de sofrer os _nossos defeitos, e não temos inditlge11cia' para ás· 
fraquezas de ninguem. Tudo vai rnal, tudo vai, torto fóra da 
linha, sem orientação nem sinceridade, e não vemos. que o mal 
está ,em nós e só, -tal vez, ai. . 

É sempre a nossa vontade prevalecendo. sobre a vontade 
de Deus É ,a santidade a9 ;Sabor dos nossos ç_aprichos: :Sátismo ficamos tão homens como an- . com_;efeito::_ell'jl/Ort ªtºl'tl:_Ç~o:p~bl!,- ;), 

tes; nenhmr.a mudança ·subst/1,nclal se · ca feita em nome . da Igreja . seja a . 
produziu na· na.tureza hu1,11a.na, A "ma.Is .excelente de todas" em razão eia. . ' O; DUARTE. 
graça _ torna-11011 filhos àdot,ivos · de "dignl(la,de " .. da mesm:i. Igreja, não ·se' · .__ __ -.,· _:_:_..,.;.. __ ..,..,.;.. ___ ..,.;.. _______ ..,.;.. __________ -' 
Deus e ni:o filhos na.turats·; ado- segue que a liturgia represente a vida '" ·· .,.,. ,,,.,,,,,- .... :;, ·, ·:, ,,;·-
tivoo, é ~erc1a.de, e~ razão de um~ espiritua1 toda dai1greja, como querew/ ::' .: ,:. c:A'- T-,H ·E D R A p E T R 1· 
transformaçã.> .ir.terna · e não simples-, a.Iguns. estab~l.ecendo. uma oposição ar· ·.: ... · ,, ,, . · -- .-. ,_: 
mente em vil'tude ele um dispositivo !é- · b 't · · t 11 lifi am de· · · 

::~i;~m:s.:ª~r:~~~lª~:iª~:~n~e:~. ~1:~~~u:j:;::qc~ul~~1::= __ ~lª~1~~~~~~:·, ... ,º· l~'L·:·o" -· ~ _M ..... A.S P·ROIBIDO· 
afeta a_ substancia. da n9ssa, · natureza dehtal. aquela int~iramente libertada !i~ ,_,,/. · . . . · · · - ~ 
humana. · · das. condiçõe;; do tempo e do espaço ... ; · · 

Portanto: apezar de nos tornarmos nem se segue que a t,racão l!turg!ca "Orn estes erros entre si opostos -,~a ortorlo:i:fa. que não aparecem elas 
irmãos. de Cristo pela. graça, nem por· · seja a unica oração· da Igreja; como fazem que· alguns, cheios de infun- ràmente à· luz do dia, tnas. vão ·st)r-
isto deixa de continus.1'.' a eiistir uma coinimidade, uma vez que, · como !em- 1 ,., · . b · 
distancia infinita entre nós .e ele, por- ,bra ·Pio XII .com a teologia católica, r ª"º temor, cons1rlerem esta s1,1 h- nreendendo · a desprevenção dos._ in-
que mesmv revestidos ó.a graça. conti- em razão da comunhão dos ·santos, na- me <lírntrina como nerigosa e fujam <iantos e armando ciladas à boa· fé 
nuamos a ser simp!ei; home.n,;, enquD.11- -da pode fa,7,er de bom e de justo ai- dela eomo do pomo do Paraíso, be- da~ ahnas simples. . 
to que ·cr.sto é l'erdadelro bomem e t.t.llll membro da IgÍ·eja sem· que contri- lo mns proihi<lo". Por issO', para ·ac11har coin estas 
tambem verdad<::iro Deus, com uma pes- bua tambein para o bem· de todos os Isto afirmou o 8anto Padre crinfu.sões, para afastar de uma ve;; 
soa divina e com um11. natl\reza dÍvi- membros do ·corpo místico. Pio XII, na 5113 en~folica "l\Iystici os obstaeulo~ que impediam a maior -
na. E qnll r!lzer entM das extravagancias Corporis Christi", ao falar do in- divulgação rla doutrina do- Corpo 

Logo: na-.o es· •tá· de acol'dO com a dou- ª que O liturgismo exagerado conduz· as te1.-esse q11e· e~. 1·s·te ho.1·e _n,m' torno d11, 'f' t' · p 1 n.lmas jn_r_.~utas ou obcecadas? ·' " "' is 1co, o · a pa reso veu escrever a 
trina católfoa. a opinião .dqs que i>re- « " ~ 1 t · d C •r· t' A · · E · J • " · · . Nó 

e) _ ",rro·nea poi·ta.nto e· a. ,op·,n1·a-0 e, - r ou rrna o orpo " 1s 1co. . ss1m, ~nem ica: Portanto. tenào s ., tende.m Mlocar os homens sobrenaturR• ., 
lizados pela graça :io mesmo plano em 'conilenav<'I a atiVide dos que atacam, segundo o Sumo Pontifice, houve.. maduramente ponde1:ado tndo isto 
que está Cristo, ou se esforçam J)'Jl' clesprP7.a.m ou ridicularizam- a oração pessoas que, atemoriza,las<pela con. <liante d-e Dens, para que a· incmn• 
rebaixar ,Cristo a.o plano meramente mental. procurando até torcer e esva· fusão e pelos erros espalhados a par;tvel formosura da Igreja-resplan. 
humano. o respeito que impõe a dis- siar do seu sentido a. lei eclesia.stica respeito rlesta .·doutrina tão ·sublime . rleça com nova gloria, para que. mais·· 
ta.neta. existente entre nós e ele deve a este respeito. quanto fundamcntitl, acharam me- esplE!'n<li<lamente se manifeste a ex-_ 
impregnar todas as nossas' 1·elações "Quanto à meditação das coisas ce- lhor afastar-se dela,_ pois embora a CP.Isa e . sobrenatural nobreza dos· 
com ele e estender~se até à terminOlo- lestes, ensina. Pio XII, os documentos ,julgassem bela, temiam .contaminar- fieis que no Corpo '.r,fistico. se unem 
gia que usamos para exprimir ~sta.s re- eclesiast.lcos, a pratica e exemplo de · / · · se com os erros, sem.o.ados como o à sna Cabe"ª·,. enfim ·para fechar lações: Jesus Cristo· · não é pois "O" 'todo.~ os Santos prova.n bem em quão · , ~ 
Cristo e multo menos ainda nosso "ca- grande estima deve ser ·tida por todos." joio no campo da boa doutrina. Com rle uma vez. a porta a muitos erros 
marada"... - Bastaria, aliás, percorrer a eicorta- isto, entretanto, estas pessoas pri• que pode haver nesta ma teria, jul-

b) - Do ei·ro fundamental a. 1·espeito · ção ao Clero Católico "IIAERENT. ANI- varam-se <le um· importante e solido gamos nosso dever Pastoral expor 
da natureza. e da. extensão da nossa.· MO" de Plo X e a Enciclica de Pio XI alimento de sua piedade: "Não: os a todo o povo oristão nesta. Encicli-
união c·om · Cristo. brota. outro el'ro: o "A'D CATHOLICI SACERDOTII", pa- misterios revelados por Deus não ca. a doutt-ina. do · Corpo Místico de 
"falso quietismo, · que atribua toda a. ra se ter uma Ideia do lugar que ª podem· ser prejudiciais ao homem, Jesus . Cristo e da união dos fieis 
vida sobrenatural dos fieis e todo O oração mental deve ocupar na vida de nem devem permanecer infrutíferos <iom o divino ·Redentor· no mesmo 
prog1·esso. na virtude unicamente à ação um sacerdote, segundo, a von_tade da. 
do Espirita Santo, excluindo ou me- Santa Igre.,ia... como tesouro enterrado no campo; Corpo, e justamente deduzir,.,,des. 
nosprczando ·a. correspondencia e, cola- f) _ Erro <1eploravel é aquele que em senão que nos foram dados por Dens, ta suavíssima doutrina ·.algurii;f,e.n-
bomção que devemos prestar a ele.". Jesus Cristo só considera. 0 "medianei- para proveito espiritn11l dos que pia- sinamentos, com os quais o' 'mó.ior 

Todo o movimento de salv.á.ção- vem ro" entre Deus e os .homens. mente os contemplam". Que enor- conhecimento do misterio produza 
de Deus: "Deu~ não dá a graça a quem "Tatnbem isto é contra o modo de ~e rcsponsàbilidade têm, pois, os frutos cada vez mais abundantes de 
a quer, ner,: a. quem corre a traz dela, pensar da Tgreja, confra o uso dos fieis que, misturando erros às verdade~ perfeição e santiclade." A inten-
mas a quem é objeto da sua mlseri- e é falso"'. Porque? - Porque, respon- reveladas, atemorizam. os fieis de çiio <lo. Ilai:-a é evidente: trata-se de 
cordia ", ensina S. Paulo. Daqui po- · <"e o Papa., "Cristo é cabeça de toda. a ' · · d b 
rém não se segue que :i. sa.lvação seja forma que estes fu,jam rece1osos a com ater as causas malefic,as 

Igreja segur·do ambas a:i naturezas con- considera"ÍÍO · de - al2:um_ misterio, qne fizeram da · doutr1·na do Cot·po 
obra• exclusivnmente de Deus e· multo Juntamente". Não é passivei prescindir " -
menos uma ·ação automática e me.canl- da divindade de Cristo, como querem como de alguma coisa que lhes pos- _ l\Iistico um como fruto proibido, 
ca. em que o homem não passa de um alguns, porque Cristo sem a. sua divin- sa ser P,rejudicial ! Principalmen- para que toc1os os catolicos, · sem 
instrumento mais ou menos inerte da. da.de não é ma!s Cristo. te tratandoase de um assunto clifi-- nenhum receio, possam· alimentar-se 
graça. "A quem faz o ·que está em si, · g) - i:: finalmente erro relégar na cil e delicado: "Certamente não des- deste fruto sadio, lavado do vené~ 
Deus não· nega sua. graça", atesta O sombra 'ou despl'ezar, à:s virtudes cha- ,conhecemos quão dificil de entender no de "nm falso mi,ticisn'io .que 
Espirita Santo. Nem o homem sósinho, ma.das passivas e. diminuir a ·impo1·tan• d 1· , d · · .. d S 
ne·m Deus sós'mho, mns_a graça de Deus e . e· exp 1car e esta outnna a nos- perverte as gradas Escrituras 

A eia das virtudes morais, . . · • ·, , 
Com O homem' "gi•nt!a Dei mecum'.'·. ~ ó · . i d .sa uniao conío o divino Redentor, e pretendendo remover os limites in. 

Q " A doutrina cat lica, a exper1enc a a 
a formulá de s. PaÚlo; a unica for~ Igreja e a prática. constante.dos santos_, especialmente da habitação do Es- tangiveis entre as criaturas e ó 
reula admlsslvel p0rqtie a· unlca· verda- e dos fieis em geral rios ensinam e .nb's pi rito Santo na~ . almas,. pelos Criador". Este falho misticislno. 
deira. "Qu~m que te criou sêm ti não inculcam que é preciso "refrear. a re~ véus do misterio que a recatam · e "grassa por ~í'.', mas Pio xn; mui-
pode salvar-te sem ti". sentencia. a beldia do nosso corpo com penitencias tornam obscura à investigação da to providencialmente, véiu fechar-
Igreja pela boca de S. Agostinho. voluntárias e:até mortificar-nos privan- fraca inteligencia. humana". Fi- lhe de· uma 'Vez a porta. 

c) - O erro acima "converte-se em d d d d d is · · o-nos e quan ° em qua.n º· e co as zeram, assim,, um !?rande mal aquP.- Não tem expressão nem paralelo 
triste ca.usa. de ruina" para. os fieis, em d is mbora ·1a·o ·perigos 0 • Ho -· agra ,Hc · e • · -... - les que semearam er.ros em assunto ,º alegria com que ·o LEGIONARIO razão das consequencias praticas que de· · je, de modo especial, .. é . ilevei: d.e todos •• 
le derivam e que constituem outras tan• fugir dos vlcios, c1as· seduções do se- já por sua natureza obscuro à nos• rec':'>Í.Jen ag definições· da Encicliea 

· tas "opiniões falsas" condenadas pelo culo, das paixões desenfrea~as da. car- sa inteligencia, e fizeram mal em "Mystiei Corporis Christi", •. A ver.-
Papa, A primeira. destas é. a. que a.tenta.· ne e não menos da v'a.idit.de e c1a.' futl- dois sentidos: afastando da consi- d1ideira · doutrin1i do Corpo .Místico 
contra. a na.tureza e o uso do sacra· Jidade. uas co~M te1·renM; que na.da dera~ão 'deste misterio muitas lil- '3tmpre nos cansou enorme,entusias-· 
rnento de Penitencia, reSMngind0 ª con- aproveitam à vida cristã, nada para más que temiam cair em erros; e in- mo e é uma das pilastras mestr,as 
fissão ao caso dos pecados mortais e h o éu " Est0 foi '.se"'pre 6 se1·á· ' 1 gan ar c · ~: . .., · ~ · duzindo em erro muitas outras a ~ <le nos~a m·entali<lade. A. gora, gra-
afastando o~ fieis da · frequenc!a deste 1·n· guagem a·•·•tera · d· · santa • sempre a, 1. ·. - . . ... · mas. que não se queriam privar de_· "as· a· Deus, afastados os 'obstaculos sacramento, quando só se trata de pe• Igreja, linguagem que deve ser medita- ' 
cados veniais. · da por todos os que se deixam seduzir tão consol11,dora doutrina, pois, ·como elos erroi,, ela se expandirá am- -

Quão pernicioso seja este erro a.flr• ou deslum1'rar pela ,mlrag~m de cer~ afirma Pjo ¼_II, "tambem entre os piamente e provocará- uma verda~ 
ma-o o Sumo Pontifice com pa.lavras tos principloo des{lbi~or~ ~ . paganl-, fieis vão serpejando opiniões ou . deira renovação da piedade .e do ze-
particularmente severas, sa.llentando ao. ·zantes... < · inexatas ou· de todo falsas, que' po- lo pela Igreja. Uma das razões prin-
mesmo tempo .as preciosas vantagens es- Aqui temos à lista elos: .erros· pé'riit- - dem desviar .os espirit'os da reta · <'ipais que a fez tão e~timada do· 
Pirlt•• 0 is eia confissão fre"uente: "para.· i Vi a lo d · "'r-isto. d ob e · - " e osos que O g r : :- i;_ .~ .• . • esc . r . · senda da verdade". . Note-se. a ex- LEGlON ARIO é que a doutrína. do 
progredir mais rapidamente no cami• espraiando ·a· Vista. pelo· nfúndõ-'.ca~ll- . pressão "serpe,1·an_do" •. Ela desi!!'- Corpo Místico é um .dos fundamen-
nho da virtt:dé, recomendamos · viva• cQ · e pelo. mundo ácató!lço"; ;'Des_cóbre- = 
mente O pio'.uso, introduzido pela. Igre• na a infiltração subrepticia e ardi- tos primordiais da devoção a 
!ia. llllb. 0 ·m.sP.!n1,çã2 s:12 ll;Sl?!mP. ~ntQ : 1 ~ÇQnclU§! -~ §.a, ~agip,al , losa de idéias equiwas. d~ dqvido• ~ria Sant~im,;i., pQi§ ~nfere A 

' - ~---

; .... 

dos '.!'iros · de Guerra . e o abándonó 
das praticas religiosas durante toda 
e/lse tempo. Temos ,observado, com 
·satisfação, que todós os nossos atí• 
radores . volta~ in varia'l'elmente' às 
st!as -congregaçoes e conservam o es
piríto, cqm raras exceções. 

Adotamos .O anel por dois moti.,; 
· vo's: em primeiro lugar, p_orque não 

lhes é pern1itido usa,1· o ·distintiva 
quando fardados; em segundo luiar, 
conió .simb'olo do. compromisso for
mal assumido perante a .Autorida
de Éclesiastica, ·., Os aneis · foram 

: i::_empre usados . como · emblemas de 
fidelidadl3 e. sinais de aliança. . :Bl 
coin · este signific_ado • que a: Autóri.• 
dade lhes entrega este símbolo quan
do diz: "Aecipe signum -fidelitatis 
regulis Congregationis tua.e H amo•, 
ris quem Beatae .·Mariae . Virgini, 
Matí-i. tuae, d-ebes". Os aneis são ben
tos e· entregues aos atiradores comei 
lembrança· do comproniísso ássumi~ 
.do. ' . . . · 

Esse compromisso, recitado ein vozl 
alta, encerra -a promessa de · assis:.. 
til-' -às 'Missas dominicais,· ·a despei•. 

'to do sacrifício necessario, coropa• 
recer às reuniões e .comunhões ge
l;ais :.da ·Congregação, p1·aticar, -de 
maneira especial, as virtudes dá obe.;, 

' diencia, da. puf'.eza, da earidaâe'e da. 
piedade filial · para com Marià San• 
tissima; notadamenif durante · o pe• 
riodo d,a instruçi!,o militar. 
. o compromisso encerra ainda al 

pt·omessa de ·cumprir exatamente os 
d~veres_ para com o. Tiro e para coni, 
as· A:utórida<les :MiÍitares. 
. O padroeiro secundaria da Co11• 
gregação é· $ão Miguel 4--rcanjo ;_, 
o ·anjo que a Igreja . representa éo .. 

. mo soldado. 
Mt1itos congregados·. ainda .se 'dis~ . 

persam por outros Tiros,: apesar. dit · 
ordem expressa da Autoridade Ecle• 

· siastica. 

; Consideramos isto- ~m 'gta;<le má11 
·que, coiµ· o tempo:se desfará,'à" vistB 
da· utili<lafle incontestavel ·oesta 01•• 

· · ganização. 
. Àô Revmo. Conego Mayer deve-sê . 
a vitalidade desta · in~tituiçií.o, pois, . 

. foi ele o primeirl) '· a · compreehder, 
. apoiar e dar :força a · este eµ1preen
dimento que; para-o i:utuio, .estamos 
certos, 'muitos bene_ficios tra.tá pa• 
ra a caqsa mariana. 

<<Em Defesa íla Açãó Catolic~>> 
Continua a ter, em 'nossos· me10s a 

mais grata repercussão a, obra re
" eentemente.,-,pJ!blic11,da. :peJo · dr •.. Pli· 
· nio Corrêa .de• Oliveira,·· intitulada: 

"Em defesa da .Ai:ão· Catolica"; · 
·' 
Da correspondencia recebida pela · 

&utor, transérevemos aqui a segninte 
.;arfa rJo Exino;'- e Revmo. Sr., D. 

. .Toão. Beéker, .Arcebispo l\Ietropoii-
tano de Porto Alegre: · 

, - ' '- ~ 

".Ao limo. e Exmo. amigo Sr. Dr, 
PlinÓ· Corrêa de Oliveira, venhC1 

. agradecer a· sua.' importante ob1·a. in-. 
titúlada "Em d~fesa, da. Aç~o _Ca• 

. toliéa.". É. um trabalho 'de grande' 
-valor e .utilidade, digno de aplauso~ 

• J 
1 e encom~os. · 

Minhas. · felicitações. 

i: Jão · B~cke~, · Arcebispo l\fe• 

tropÓlitano · de , Porto Alegl'~ 
14-10-43". 

TA NA G R A.N· 
. . Otimo tortiflcante 

feminino -exch!SI•. 

~, va·m· e_nte · t.eml. n. ln .•. º_· Mêrce de seui hor• 
1 tit monios ·especiais 

.. A: Tanagran · rejuve.; . e nesce a m11lhet. 
, ~ Tana~an é o re• 

· médio Indicado em 
todos os casos de _ àbatlmento, 
rugas precoces, envPlheclmento· 
prematuro, cabelos brancas.-~· 
tea do . tempo. Em todu .. 

droitarlas. 
,· 

66 I •01-1uur~as· op unn 

·v ·s:.013VNOif>~1 
op Str.>!J1J.tZ - . stm!.l!JO 
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. 

Nossa.· S~nhora o titulo excelso de 
Medianeira· Universal dé'· füdas as 
gl'aças. · De fatq, diz o Bem11,ventu, 
rado Luiz Maria Grignion dé ·}!on• 
fort, em seu incoipparavel : Tr~ta, 
do da Verdadeira· Devoção à Santís
sima.· Virgem: "Se Jesus Cri~fo, Q 

chefe, dos homens, nasceu dela, 
os predestinados, que são; os· mem• 
bros cleste chefe, devem tanibem nas. 
c'er dela, por uma consequencia ne• 

'cessaria.· .Uma. inesma. mãe -não 
põe no mundo a cabeça ou o chefe 
sem os membros, rlemo'sme mbros sem 
sem a cabe1:a: de outra forma seria um. 
monstro de natureza; igualmente, 
na · ordem da. graça, :o chefe e os 
membros nasceni de uma--mes~~ mªe; 
e se um membro do Corpo Mistieo ,de 
Jesus Cristo, 1isto -. é, um .,predes~ 
tinado, nascesse de outra mãe que 
não. Maria, que produziu o . chefe; 
não seria' um prede~tinitdo .nem µm 
membr'.> de .T e$us .Cristo, mas um 

-monstro na iordem da graça". · . 
Yerdade .· entre todas eon~olad~' 

/ 



Sã<, Paulo, 31 de Outubro de 1943 

FEDERACÃO DAS CONGREGACõES MARIANAS . . . 

O MARIANISMO PELO MUNDO MISSÕES ·-'- CASAS D~ RETIROS E RETIROS 
- VARIAS - MISSA POR ALMA DO R. P. -11~.INEU CURSINO DE MOURA. 

·Âs noticias· que a seguir Yarnos 
âar não .são muito recentes, nrn8 
!ape~ar do atraso, aliás muito justi
ficado pelas. dificuldades de cornu
tiicações, não perderam o _seu inte
resse .. 

Na semana anterior ao DIA UNI
VERSAL DO CONGREGADO (ano 
ele' 19-Ü), à RADIO VATICANO, 
jni<.'iot~ urifa serie de palestras J'a
diofonicas; como preparação para o 
DIA MUNDIAL. Estas palestras, 
irradiadas em inglês, francês, ale
mão, espanhol, português e holan
Õês, versaram sobre a dala memora
vel p_ara os Congregados e lambem 
sobre os progressos elas Congrega
ções l\Ia1•iànas elo mundo inteiro, re
lativas ao· ano ele 1940. 

Por ocasião do Congresso das 
Congregações, lÚarianas da Diocese 
de ·Lyon (Ifranc:n), presidido pelo 
Emo. Sr. Cârdial Gerlicr, os Con
!2"re"ados levaram à cena, no tea
tro~ peças. fümnilo aseeptos do 
apostolado realizado para regene
ração da l!'ra~a· .. 

A revista "Nouvr.lle Reme ilo 
Hongrie",. sob o titulo: "Jovem 
.fortíssimo nos sofrimentos e no 
'amor divino" referia-se ao Congre
gado _hungaro ESTEV AM KAi:,
ZAP. Este jovem foi admitido na 
CongTegaçâo aos _15 anos de idade, 
e morreu érri 1935, novi~o <la Com
panhia de ,lesns. Já foram cr!ita
das duas edições de sua edificant.e. 
biografia., · Na segunda, se enurne-
1·am graças extraordinarias conse
gqidas pela sua intel'cessiio. 

Em ,janeiro de 1941, reiniriou-se. 
a publicação de "La Estrella <kl 
;1far", revista oficial das Congrega
ções ~Iarianas ila Espanha, que fora 
suspensa ilurante a guerra civil. 

A r.cvista "Sodalitas", puh!ieada 
pela Confederação Nacional das 
Congregações .Marianas do Mcxico, 
J1os descreve largamente o Congres
so Nacional Mexic_àno das Congre
gações. Marianas, celehrado na <'.api
ia! da Rep1Jblica ele 20 a 27 de abril. 
A idéia ,te celebrar o Congl'e,so me
receu a aprovação, o apoio e até a 
colaboração pessoal <le varias sl's. 
Bispos e do prnprio sr. Arcebispo 
do :Mcxico. · Foi riomeado pl'esi<leu
te da Comissão Promotora o l{. l 'e. 
.José !llarià Altamil'ano, S. ,1. Mais 
<le ~.000 Congi'egados assistiram ao 
Co11g1·esso. No dia rio enccrranll'n• 
i.o foi ti·ansmitida a Ben~ão l'atcr
na! do Sober~no · po~tifice e Iam
hem o cabograma de saudação iln 
R. P.' Geral ela Companhia de ,le
sus. Durante o Congresso reinou 
a :mais• completa lutrmonia e ~onbe
se aliar o maximo esplendor à ma
xinrn · símplicirlade. · De · todos os 
congressistas, oradores e assisten- · 
tes · transpirou um amor ardente 

para .com a~·. Congrega<)Ões lila ria-
nas, A conclusão principal <lo Con
gresso, aprovarla por unanimidade, 
foi a ,ele promover e propagnr_ ~n
tensamente as Congregações Illarrn
nas por toda a Hepuhlica mexicam1. 

O Dia IIIundiitl do Cougreg-ar1o foi 
<ielcbra<lo eom· grande pompa nas ei
dmlcs .de Calcutá· e Da rjecling ( I n
clia inglesa). Foi .tal o numero dr 
indús que acudiranr, contra to<l11 a 
espectativa, que à ultima hora tiYc· 
l'am de impro\·isar cm sua honra, nm 
serão em lingua hengalense. Na 
cidade de Darjeeli1;1g ncudiram os 
Congregados <le. todas as escolas rlc 
·ambos ós sexos, que existem, na re
gião aas montanhas. 

No domingo, O de maio <lo corren
te. ano, encerrou-se brillianteml'nte 
o 2.ó Congresso. :Mariano da Baía. 
Excedeu à espectativa geral a mag
nificencia de que se revestiram as 
sessões realizadas · nos dias 6, 7 e 8, 
às 21 horas na Ca te<lra!. l!'oram apre
sentadas três tesC',: "Ncr:P,>irla,ln 
das. Congregações :Marianas nas Pa: 
roquias", pelo Pe: Francisco ~ales 
Brasil, diretor espil'itual do Semi
nario Menor;· "Vida de uma Con
gregà<)ÚO . Mariana", pela senhorita 
Georgina· Costa; "Harmonia entre 
as Congregações llhrianas como ba
se elo movimento", pelo dr. Geraldo 
Bland:y :Mota, secretario do· Congres
so. Antes <!e declarar encerrada a 
sessão final, o sr: Arcebispo profe
riu brilhante alocmção,cpondo em re• 
levo os atos do Congresso, frisando 

· sua "finalidade, que se destinou à 
revisão do trabalho desenvolvido- em 
prol das Congregàções. Exaltou as 
virtudes cristãs que inspiram a a~ão 
das Congre~ões e, terminanclo 
sua oração disse, didginclo-se aos 
Congregados e Filhas ele l\Iaria: "a 
YÓs eu entrego a minha Baía muito 
amada!'. · A procissão foi o Í"~cho 
brilhante das solenidades com que 
os Congregados l\Iarianos festeja
i·ani sua Excelsa Padroeira. 

MISSÕES 
A Universidade de Vallado1id 

'(Espanoa), · comemorou solenemen
te o eentcnari.o da partida de São 

· J<'rancisco Xavier para as Indias 
Orientais. Organizou uma serie de 
conferencias que tiveram lugar na 
Aula. Magna da· Unfrersidade, com 
uma assistencia vercladeiramente no
tavel pelei numero e pela qualidade. 
A imprensa local consagrou as suas 
paginas a este acontecimento e foi, 
então;inaugurada, uma Expositão 
:Missionaria que foi muito visitada 
pelo publico. 

A 29 de abril de 1940, o ministro 
das Colonias de Portugal, assinou 
mn decreto pelo qual a Companhia 
ele Jesus é reconhecida oficialmen
te . como Corporação Missionaria, 
J!}mbai:~am w Lisboa ª .fütce5d~· 

tes 3 Irmãos Coadjutores .<la 
Companhia de _Jesus, . soli. a 
direção do n.. P. José B. <3:on
çal ves,. em demanda da Africa Orien
tal Portuguesa·, para testaurar·a an~ 
tiga missão da Zambesia, 1·egada 
pelo sangue do Veneravel P .. Gon
çalo da Silveira. Chegaram a Lou
renço l\Iarques ap6s 40. dias de na
vega<)ão. Foram recebidos ·pater
nalmente pelo sr, Arcebi:,po· da. ei- · 
dade e rodea<los de atenções · pcia,;; 
autoridades governamentais, 

De 14 a 18 de abril celebrou-se 
cm Madrid uma Semana Missiona

. ria, pt·eparada pelo!: -Congregados de 
Siío Luiz ele Gonzaga, afim ele for
nat• conhecida dos madrilenhos a 
ati'vi<laclc missionai-ia dos 1Parlres ,Je. 
snitas. Ficarain assentes três pon
tos: 

· 1) Divulgar, . de modo. geral,' os 
assuntos missionarias; 2) organizar 
um curso espe(;ializadô de formação 
missionaria para jovens; 3) , faZPr 
uma Exposi~ão l\Iissiona.ria. , Al
gumas semanas anles · iniciou-sB in
tensa propaga.nela pelo radio e pela 
imprensa e por mcio de conferencias, 
de folhetos e de cartazes afixados 
aos 1l1 li ros das ruas. 

O governo cedeu o Palacio dos 
::\Iuseus e <la~ Bibliotecas pa1·a a Ki::
posi~ão e no· mesmo teinpo concedeu 
uma subvenção <le Cr.$ 250.000,00, 

Ao :ito inaug·ui-::tl estirnram pre
sentes o sr. Nuneio Apostolico, o 
sr. Bispo de Madrid,. os li1inistros 
<las Relações Ex leriorr8, da. . Fazen
da e o da .J usti<;a e numei·osas pcs•, 
'SOas ela mais alta ;;oeiecfadr. Ao cur.;
so de forma,;:iio rni•~ion:ufa' neudiram' 
jovens de 30 c<>ntros clifcrcnt.rs. 
Consolidou-se a organi~11r,i:h 11:wio
nal ,já cxistent<>, a JEi\(. (,Ttm.'11!1•
de l~spanhola l\Iis3ionari::i), afini rle 
alargar. scmphi mnis ·o campo de 
suas atidrladcs. F.m rlirnt·sos_ tea
tros foram represenf.11dos ch;amas 
rnissionario1<. Na ses~íio solene do 
encerramento usou cl'.-i palavra o 
nnncjou nma magniffoii conferencia, 
empolgando a nnn1ororn. as~i~tencia. 
e fechando, assim,, com chave de ouro 
a g-randc, RPmnna J\Ii,sionari:\. 

Na Esta<;,in ''Gardcn Hivrr'', 
nas margens ,ln Lago Rnpl'l'ic>r /_Ca-
11adá), os Missionários .Tesnilas <'<!· 
lchrararn o primeiro Cnn~;·e~so Ca
tolico dos indígenas cnt9Jicos (\H-

11a,lctlSCS, '.l'odas -ás tr,ibus ila. lín
gua ojihwí' !'n v.iara.m ·seu8 t!P.!~zn
•loõ. Assistiram as sessões o ·Rr. 
Bispo Dioc,e~ano ·e o· H. P. Provin
c,ial ,la Co19panhia de Jesus, . O 
Congresso rlnrou três rlías, com gi·u n
<le fruto cspirit.uªl, oferece.üilo;_ as~ 
sim, otimà oca~iiío para éstrcitar O$ 
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laços' de caridade e de amizade en
tre os chefes âas tribus e os lll is
sionarios. DL1rante .. o . Congresso 
festejou-se' ·o terceiro; eentcnatio da. 
chegada '<le' S. Isaae··Jogues e, do P. 
Raimbault · na tegião do· Lago ·su
periol'. _Afluiu. grande numero de 
peregrinos ao Santuario dos ·Mal-ti-. 
res · Canadenses no Lago Huron e, 
uu:ur 'sociedade· Arqueologica, - com o 
patrodnio da ·Universidade' de 'l'o
rnnto, <leu· inicio às excavac;õés nas 
vizinhanças elo Santuario, . no lugar.· 

·onde existia o' alileá:m:ent.o de Santa 
Maria: À!Los ,Jesuítas que iniciarain 
a ,evangelização daquelas . regiõe~ e 
foram mai-tirizndo~, póssulan1 a sua 
ltcsiclenuia Central. ,lá foram Pn
c01itrarlos ' varios objetos, entre 
outros, uma coroa de Nossa Senho• 
ra e uma medaiha com as éfigics 
de Santo. foacio e de São Francis
co Xa.vier. 

OASÀS DE RETIROS E_ RETIROS 

"Tendo sido <lestrnido completa-
mente, por, um, te.rremoto, o Novicia
do <le (Jhilian (Chile), foi construi• 
,le uma. nova Casa <le. Provação no 

·lugar _chamado Marrueco~, à qnal 
foi anexada .uma casa "de exercieios. 
Com a , graça de Deus, ' muitos .. 
acodem a 'ela, ·principalmente jovens 
univ~nitnrios da cidade próxima, 
Snntittgo do Chile. 

Po,• cicmsião <lo 4.o eent"enario <la 
fnndar;ão_ da Companhia de ··Jesus e 
por (loac;iio genei:osa da sra. Caroli
ll3, Peneto De Barilari, foi cous• 
fruiria uma nova casa ·de exercie1os 

. eltntnn<la Casa de Retiro Santo lna: 
cio. A éasa não <lista muito do Co• 
legio de São Miguel, no . meio de 
11ma -iniensa cnmpina arborizada. 
Co,1sta .ele uhm Capela central e do 

· 40 aposc·ntci~, i;~pnrados por um 
C'orr<?dor . 1•ellti'al. Poss1í"e 'tambem 

. uma grande .sala,''d11 coÍ1foreucias. A 
casa, com"plt•t:nnente mohiliada pela 
dondoi·a, foi entt·cguc· aos Padres Je
~nitas no ,lia 15 do abril de .1940 e' 

. innu1;111·arla so1cncmente a zo ·de jà• 
•>ho .<lo mesmo ano; 

VARIAS 

Iniciativa. louvavel -- No dia 2T, 
de julho, d1cgn vam- a· Loyola,. 205 
Íl.lnnosscongl'f P;aclos, . e:ícolhidos ~n
tre todos . os Colegios Jcsuilas. ela 
l~spanha rtfim <le dedicarem .de- mo-
1fo geral à pratica, da piedade e ao 
o~tudo das Congregações Mariana~, 
e tamhem para elescnnçarem .na páz. 
bneolh•a daquelas montanhas arbo-
ri~n<las'. · 

P, Palilo Coulet" s. J. - Este' ilus. 
tre confere1)<:istn, que · tanta· adíui, 
ra~iio !lespértou, em 1931, em São 

. Paulo e no Rio de J;mefro; · conti-
nua a deselivolvéí- Ínte1iso ap_ostola
do no campo;soc,j.nl.;' lxp1_ anti de 1942 
pronundou conferencias· de carater 
social. e!'iJ 34 cida1les da 1''rahi;:a llão, 
ocupada. · . . . .. .. 

MISSA POR ALMA DOiR, ,p; 
CURSINO . 

A Ji'crlernção elas Cong1·egaç:ões 
!lfo1•ianas, por- interri1eelio ,ele seu 
Pe. · diretor, convida todos os 0011-_ 
grci:ado~ e os fieis em: geral, pura 
a ~Ji,,a por alma <lo snudoso P. 
Cur~ino, que será celelHada pelo sr. 
Vigario Capitular no dia 2 de novl'lll
bro, às (J .horas, no patio do Colégio 
São Luiz (avenida Panlista, ~.324), · 

Nesta ocasião usàrá ela. palavra o 
R· P. dr. F;duardo Robe1·to; 

JUVENTUDE FEMININA. CATOUCA 
NOSSO SENHOR JESUS ,CRISTO 

REI 

A festa de ,Tesus Cristo Rêi é á 
nossa festa. Soldados do pac'ifico 
exercito de Jesus Cristo, nada mais 
ardentemente desejamos do que o_ 
triunfo da cansa de Je,us Cristo, PC· 
la difusão de seu reinado nos lndlvi
duos, nas familias e na' sociedade. 
Nos indivldnos pela submissão hu
milde das: inteligeneias à palavra re
velada. que exprime a realeza de Je· 
sus Cristo na nossa parte · espêcifica, 
pois qi-e a fé é o obsequio racional 
<1ue prestamos a nbsso Divino Rei. 
Nos individuas ainda pela· conformi· 
dade de sua conduta com os precei
tos rla lei divina e .da Santa Igreja, a 
ca·sta esposa de nosso· Rei, , Jesus 
Cristo; e muito ,especialmente ·pela 
.difusão da -Caridade, a. virtude· mais 
cara ao coração de r,os·so Rei, e· o 
vinculo de união que t·eune a· todos 
os membros desta suprema e s-,;a
visslma soberania. - Nas familias 
lJ(:,!J estabelecimento da celula da 
sociedade civil nas bases segurissi• 
mas do casamento lndlssoluvel, d\!,· fi• 
delidade conjugal e. da castidade da 
vida comum. Na sociedade }leia regu
lamentação dos laços sóciais de mar 
neira a respeitar os direitos da San, 
ta Igreja e a promover o bem das al
n~J.s, que são os Interesses de nosso 
nei, Na 'sociedade Dela conservação 
dos elementos organicos sociais· que 
criam um ambiente favoravel à prá, 
tica dos -princípios evan_géli_eos. · 

A festa de Jesus Crii;to Rei lem
bra-nos todas estas Verdades e .. , 
chama-nos a atenção l]ara a 'distan~ 
eia enorme que nos resta a 1Jereor

·1·er até que esta sociedaâe qup,. se 
,liz "cristã" realize· de fato esta rea• 
leza nos seus indlvlduos, nas suas 
familias, na nação inteira. , · 

Mas, é preciso não ·desánimar, e 
confiar em nosso Divino Rei_ que no~ 

exarta a c"onfiança: "Confl_dite. Ego 
vtcl mundum ", e ... começar por põa 
mesmos, 

COMPROMISSO 

Devido às .solenir)ades C()lll •lU!l 
os Revmos. Pes. Sacrilmentinos vão· 
comemorar. a l<'esta · de Jesus · Cristo 
Rei, solenidades que S. Excia, M:ons. 
Vigário capitular oficializou. a .Tu-· 
vent'nde Feminina Católica transfe• 
1·iu o compromi'Sso de suas esta,gfa
rias. para o primeiro · domingo de 110- . 
vcmbro;i (j.ia 7 deste mês, na· Matriz 

· do Carme da Liberdade, às 15 hS. 

SEDE 

·.rerminado o · mês das Missões 
deveh1 os me1ribro& da Juventude cm
Dénhar todo o seu· esforço no senti· 
do de levarem avante a, campanha . 
para saldár a ultima parte do em, 
prestimo que onera a nossa sede, 11:. 
necessario que ·a Jliv'entude_ -col_oque 
todas as !olhinhas que fez Imprimir 
,com Intenção de apostolado e em be
neficio de sua casa; bem· como des-

. perta.rãó os membros da Juventude
·muito entusiasmo pelo. s_orteio· (j.o 
bróce de ouro e brilhante.& em d• 
zembro proximo. 

JOCISMO 

Nosso Jocismo! Nosso' jornalzinho 
das nossas operarias!- Coitadinho, é .. 
_tão pobrezinho! Todos o estimam, e 
quasL todos se esqueeeJil que:ele não 
pode viver só' de carinhos, mas· tam, 
bem· · precisa do. • . ,pagamento das 
assinaturas e dos numeras avulsos. 
São milhares 1le cruzeiros que nossos 
amiguinhos do -Joeismo, não se r!3SOI• 
vem de pagarr Esperemos qua. esta 
adverteneia multo cartdósa. · desp'erte 
uma· gênérosidade maior para com 
n9ss? jornalzinho. 

OURO / CAUTELAS DO MONTE OE SOCORRO 
- · JOIAS USADAS E , BRlUlA.N'fES - · 
Compro pagando os melhores preços. · 

Rua Alvares Penleado, Z03, 
3,• andar - Xel. 3°1720 ... ~ E· !,: · M Q N- L' j: ~ 

, • .,, '; ~iii:,, .. .. 5: ~- . ' . ;;;; . &, _,,._ .. ,. 

L E {j I V 1'11 A K I o 

.&.a f-EIRA 

350 MlL CRUZEIROS 
Cr S 350.00-0,0.0 

FEDERA(ÃO MARIANA FEMININA E V A N. G E L H o 
.VISITA A"·NOSSA .SENH~RA ranal)iacaba, 50, Inscrições para um e o m o Regulo 

, DA :PAZ curso · de datilografia gentilmente 

Já se tornou trad:cional a 'visita 
coletiva das Filhas_ de Maria- a um 
santuário de Nossa Senhora, ao fin
dar de· cada ano. Assim reunidas aos 
·pés da Virgem agi·aderem-lhe os be
neficlos reeêbldos e imploram novas 
_graças, afim· de que possam prosse
guir sêm desfalecimento, no seu tra
balho de ap·e'rfeiçoainento , individual 
e nas' suas obras de apostolado .. 

O momento .doloroso qtie atraves
samos lembrou à Diretoria da Fede
ração Mariana Feminina que a visi
ta deste ano deveria ser feita à Nos
sa Senhora da Paz ·a quém as Fi
lhas · de Maria vão pedir, fervorosa
mente, a paz para a humanidade, a 
tranqulljdadê para as conc'iências, o 
entendimento entre os povos que se 
deglad!am nos campos de batalha, 
derramando seu sangüe e espalhan
do por toda a parte, o )uto, a desola
ção, a m·l~éria; 

•· Deseja_mos, ardentemente, nm rei
nado de paz para' o mundo. Quere
mos q11é nel!3 impere Nosso Senhor 
Jesus ·cristo" - 'este 'será o brado 
das Filhas de Maria ·aos l]és de Nos
sa Senhora da Paz ,iio próximo dia 
21 de-· novembro. 

* * :,ic-
1!: o seguinte o programa a ser· 

observado· na grande concentração 
lllàr:ana: que se -realizará, no dia_. 21 
de novembro: · 

"Formatura das F'.ilhas de Maria. às 
7 15 ·hora~, na Pra;a João I\Ieudes, 
r!as proximidades da Catedral e~u 
construção. . ' . 

Partida às 7,30 hotàs. 
Missa e. Co1J1uri.h.ão Geral às 8 bs. 

na Igreja de Nossa Senhora da Paz, 
Café às· 9 . horas, gentilmente ofe

recido 'pela Pia União das Filhas de 
l\iaria de Nossa Senhora da Paz. 

Assembléia, na qual será prestada 
h0n\e11a,ge1n póstuma :ao ~audoso Ar
cebispó de São Paulo, Dom _José Gas

: pá,i- de,·Afonseca e Silvá. 
·As Inscrições para esse movimento 

· dê vem :sêr feitas, atA ci dia 18 de no
vembro, .ua sede da Jc"edeí-ação, .à 
Praçâ da! Sé, 47 - 10.º andar, pois, 
é necessário que seja conhecido · o 
núuiero das part!cfpantes, para os 
devidos~ preparativos. 

PELAS FILt-lA.S DE MARIA 
FALECIDAS 

· Desejando sufragar as almas de 
todas as lt'ilhas de l\I.aria falecidas, 
a h'ederação fez . celebrar, por sua 
Intenção, no (lia 30 de outubro, na 
Igreja .de :;Ião Bento, às 8 horas o 
Santo · Sae1·ificio. 

SEMANA ,DE CRÍSTO-_REI 

o(erecido pelo o"iretor dessa casa de 
educação às h'ilhas de Maria. As ma
triculas serão feitas até o dia 10 de 
novembro devendo as interessadas 
dirigir-se à secretaria da escola, on
dê receberão as necessár:as instru
ções para seu ingresso nesse curso. 

Alem destas aulas a Academ:a Ma
riana já organizou para as Filli~s de 
Maria cursos de inglês, e português 
que estão em pleno funcionamento, 
ha vái-ios me$eS. 

PE. IRINEU CURSINO DE MOURA 
Assoc_iando-se às homenagens pres

tad.as à· memória do saúdoso · Pe. Iri
neu Cursino de Moura a · Federação 
Mariana Femlniria convida as fü. 
lhas de Maria a comparecerem à 
Missa de recilllem que, pela alma· do 
piedoso Diretor da F. C. M. de São 
Paulo, será celebrada, no' páteo do 

, Colégio São Luiz, dia 2 de novem, 
bro, às 9 horas. Não é exigido o uni
forme, bastando o uso da fita · azul. 

Espera ·a Diretoria da F()deração 
que to.das as Pias Uniões enviem 
gran(je número de representantes a 
esse ato de . religião e de caridade. 

CURSO DE RELIGIÃO 
Desejando facilitar às Filhas de 

Ma1'ia o estudo da n·ossa Santa Reli
·gião, organizou_ a. Federação um cur
so de instrução religiosa que fun
ciol).a, em sua sede, à. Praça da Sé, 
47, · 10. 0 andar, às segundas-feiras, 
das 17,30 às 18,30 horas, esta'ndo as 
aulas a cargo do Revmo. Pe. Dr. 
Eduil.rdo Roberto que- vem. dando o 
melhor de seu esfôrço para ·o êxito 
desse · curso. · 

BOLSÀ "D. JOS! GASPAR" 
Cont:nuam . a. chegar os donatiVc:>s 

das Ji'ilhas de Maria para a Bolsa 
"O, José Gaspar" a qual se destina 
à, manutenção permanente de ·um se· 

. ni.inarista. 
Grande número de Pias Uniões da 

cap.ital já enviou sua contribuição. 
É deseJo da Federação ver inclu!dos 
os 1illmes ele tortas as Pias Uniões da 
Arquidiocese·, nessa campanha em fa. 
vor das varações · sace·rdotais que re
l)reseri ta, ta'mbem, uma homenagem 
à memória , do ·saudoso D .• José Gas
par de Afónseea e Silva. Demais com 
a instltulçiio ilessa Bolsa. ás Filhas 

, d() Mada concretizam a ·resolnção :o
rnada n'o Congresso .Eucarístico, de 
muito trabalharem pelo floresdmen
to das vocações sacerdotais en1 nossa 
Pátria. ' 

As Pias Uniões do Interior da· Ar
<tilidiocese a Federação dirige, por in
termédio do LE.GIONA!tJO .. um apê
lo, esperando o apoio de todas para 
o êxito de_sse empreendimento. Os 
donativos podem ·ser enviados à Pra
ça ela Sé; 47, 10.0 andar. 

VIGESIMO DOMINGO DEPOIS' D~ PENTECOSTES 

(S. João, 4, 46-53) 

Naquele tempo, veju Jes_us novamente à· C;má. ~e Galiléla, ond'e fizer~ 
água vinho. Naquele t:émpo, havia um r-egulo cujo filho enfermava. em. CA, 
farnaum. Este, quando soube que Jesus vinha da Ju~éa para a· Galiléia, foi ter 
com E'le e suplicava que viesse e curasse seu filho: começava de. fato a 
morrer. Diss~-lhe, pois, Jesus,: l'Se não v_irdes prodígios e_ sinais ".~~_credes". 
Respondeu-lhe O regulo: "~enhor,. vem antes que 11'.leu filho morra • D.lsse-lho 
Jesus: "Vai, teu filho vive". Acreditou, o.homem na palavra que lhe_ dl$sera 
Jesus e voltou, Já -estava em caminho, quando se_us servos vieram ter com 
ele ; lhe comunicaram di:i:endo ·que .'se. filhó vivia. Perguntou-lhes sobre ~ 
ho;a em que se sentira n:ielho,. Disseram-lhe: "Ontem, à hor!l selima, d~1• 
xou-lhe a febre, Reconheceu· o pai que aquela era a hora em QUC _lhe d fase,~ 
Jesus: "Teu filho viv.e", e acreditou ele e toda sµa casa, 

COMENTARI,O 

Ao condenar -o Americanismo, en'. 
tré outras atitudes caracteristica
mente americimistas, isto é, caracte· 
rístlcas desse êrro qué ·se divulgou 
na América do Nort!3, e ·ürri poücó em 

' toda. a l)arte, salientava Leão XHI 
esta: evitar toda expressão forte, 
toda censura clara, cm uma 1Jalavra, 
toda parte austera, . do Catoliclsm.o. 
Está de conformidade com esta ._m,en- · 
talidade erronea, e condenada, o· con-

. selho frequente que se dá no sentido. 
de no apostolado· jamais -se· US!L· 

rem palavras ."ferinas, -expressõ~s vi
vas que venham a ,magoar mais ~u 
menos profundamente a pessoa cuJa, 
conversão se procura. 

A atitude de Jesus Cristo, no l]re• 
sente Evangelho, parece exemplifi· 
car a doutrina do Santo. Padre, Leão 
Xlll e condénar a granil"e ••ttouvaôl
le" ~ué foi a nova· táUca de aposto- · 
lado Jesus abordado ,por um chefe 
pagão ,sem fé, levado .. apen~s pelo 
desejo ardente de ver são 'e. salvo a 
seu -filho eIÍ1 vez de seguir a técntca 
aconsell)~da · exelus1vaniente "pelos 
modernos apóstolos, a saber, grande 
i11d1.1lgência e amabilidade '!iara at~p.ír 
aquela alma. recebeu:a. d.a maneira 
mais "inepta"· passivei; isto. é com 
uma cortante objurgatória: '.'Se não 
virdes sinais e i;>roqiglos, - não c1·e· 
des" - Modernamente eni quê se 
a.con'selha como arma de apostolado 
um maior ou ménor · paneristlariisni.o, 
sem princípios e sem 'penas, -a atitu• 
ele de Jesus Cristo· seria ,considerada 
uma lnconceblvel falta de tato . .No 
entanto, é certo que toda a casa do 
regulo . se converteu, como é certo 
que Jésus não usoµ aquela ,expressã,o 
inutilmente, Dois fatos que nos le
vam a concluir que muitas"' vezes atl- . 
tttdes veementes como estas são sá,
lutares. Em outras palavras: .temos 
direito de julgar que se não fôra 
esta -ex pro bação do Divino. Mestre, o 
milagre operado por ,Ele talv_ez 'não 
tivesse ·surtido todo o seu_ efeito, is-. . ' 

to é, converticlo ao chefe p:_igão ~ 
~ua casa. ,, 

E realmente f iÍoçnra' apostólica 
empregada .de m_odo generaliza.do _ él 
uma tática errada, .leva .a muitos, es, 
candàlo, porque concorre para õbfir• 
ma-los na persuasão que os proprios 
católicos _não dão à Religião que pro
f_essam a lmportancia · ~norme .tão dê
·cantada, e con:1 . isso .continuam eles 
nú ·seu indiferentismo; bem como 
concorre pa1;a · .que se encham_ os 
meios .católicos de verdaifeiras, :quln, 
tas-colunas os indi-viduos que estãcf. 
perpetuam~nte ''se convertendo» e; 
em virtude deste getundio, gosa:in dos 

.direitos de frequentar os meios catõ• 
liCOS e n<ileS disseminar suas.·• eX• 
travaganclas, coisas que não assili:i 
tão raramente. concorrem para fâzeii 
abórta:"r. tanJas iener'ôsas .. empre&a!_il 
dos bons: · 

Nem se ·.diga que esta -argumenta
ção aconselharia sempre a intransi• 
gencia at<s nas tnan.elras de. tratar. 
pessoo.s não católh;as. Não. Um apos• 
to lado li;itel!geilte · e perspicaz sabEi 
tenir.crar, :à ·senielhan'ça de Nosso 8e, 
nhor Jesug CJ·lsto, a. suavl~ade e à( 
austeridade, o azorragi.te, ··a· ira,- a 
pac:encia, E esta ·atitude racional 
evita todos · O$ ·males , apontados. áci. 
ma, be1u ·como -os ineonveniéntes d~ 
uma firmeza · que pudesse parece~. 
dura, · 

Em grande lÍúmerq ·con111areceram, 
ontem as Filhas de Maria, à Missa 
das 8 'horas na igreja de Sta. Ifigê

. nia, prestando,. depois, a todas. as ho· 
ras do dia, sua adoração a Jesus Sa
cramentado. 

Das 17 às -18 horas, foi pregada so
lene Hora Santa, obµpando a tribuna 
sagrada o Revmo. Pe. Dr. Eduardo 
Roberto DD. · Diretor da l•'. M. F. A. 
parte c~ral esteve a cargo da Pia 
União das Filhas de Maria d_e_· Sa!Hà 
Ceellia, sob a d!re.ção · do Maestro 
l\Iancini 

A ENG!CLIGA MYSTICI GORPORIS E . SUA «ITAUSA PRINmPAL)) 

Em .. questões, ,de \l,posto!ado, i,.a~ 
pode substftu!r a verdade.- Com sà< 
crificlo desta, iiãó ha técn.lea de apos• 
tola4o que se possa· aprovar, óu con, 
ciiiação que 1!e possa acéitàr. vem 
aqui a proposito a -resposta que. deu 
um Bispo "infalib!llsta" · a um ·. seu 
colega "antlinfal_lbll!st;i;_"' .durante ,·q 
Concilio Vaticano. "Faze-nos, -ao ine• 
nos, alguma concessão" - dizia. es
te. Ao que aquele retorquiu: ~'.Meu ir• 
mão, qne .injuria me fazes, e a U ·mes, 
mo! Serei aeàso eu um mais forte qúa 
póssa !azer copcessões à. um maii;I 
fraco? .t .acaso a, illlnha verdade; qu,e 
eu d_efendo e que ouso empentiar-w.a 
porqu_e triunfe? E Peus nos propõq 
acaso verdades que nós possamo!! di. 
vidir, ou mesmo a1·ranhar um, pouco, 
para -faze-las entrar dentro das· nos
sas convenieneias particulares? Nem 
eu tenho dii-eitó . de fazer-te . conc<ls
sões nem· -meu <:!olega de · recebe-las, 
Nã;o estou aqui- para contentar meu 
coração ou ào teu, _mas para obedecer 
à · luz que ordenará: dizer s,im ou 
não".· - Els a norma, com· i;uavl_<!a,-. 

Hóje, deverão as Filhas de l\Iaria 
· coni.pàrecer d.evldamente .uniformiza· 
das à procissão ·que se realizará às 
16 ·ÍJ.oras, _ saindo da. Igreja d!;! Santa· 
Iflgênia; · - · 

CURSO . GRATUITO DE ·DATILO-
. GRAFIA 

ácham:se abe1·tas ria sede da Aca• 
demia Mariana, à rua Barão de Pa· . 

CASPA 
Quéda 
_ dos. 

GbeHos 
~ , 

(Conclusão. da '<l.ª pag.)· 
os, aponta-os danuncia-os, condena-os. 
Nem ·. poderia ·ser outra a atitude do 
pastor e_ doutor da Igreja u1_1iversaJ. 

Aos fieis do mundo inteiro cabe. a. 
obrigação e a -responsabilidade de es
cutar. a. voz do chefe supremo .. da Ig-re
ja., de presu.r-llle Inteira fé, de segui-la 
à risca. com a maxima. e a ma.Is leal 
docilidade. 

-o-
A íeitui-a. atenta dA Enclclica 'sugere 

mais algumas observações que não são 
destltuidas de intere~:,e pratico e que 
ilustram o pensamento do· Papa. a res
peito de certos pontos discutidos entre 
católicos: 

- antes· de tudo, é .impressionante, 
é significativo o tom geral da Enciçli• 
ca, tanto no que se refere · à exposição 
da verdade católica,- como tambem com 
relação. /,, terml_nologia usada pelo Pa-

. pa. Fere a atenção o . cuidado meti
culoso com que a Enciclica se mantem 
fiel ao metodo tradicional. serio e clas
sice, da ·Igreja: · nada de esquisitices, 
nada de snobismos, nada de moden1lces, 
nenhum prurido cté impressionar com 
expressões, com pensamentos, com mo
dos de falar mais ou menos parado· 
xal:!, equilibrados a custo sobre a linha 
divisória. entre o erro e· a verdade. Não 
acha· o Pa.p~. que para realçar a verdade 
seja neeesi;ário recorrer._ a:, artificio do 
"exagero", · para chamar mais a aten
ção, ·ou _da terminologia mais ou me
nos pedante, nem um!\ alusão sequer aos 
cortejos· escatologicos, à sede da paru
sia, a.os ambientes · fortlssini.os,"· à vida 
pneumática · (a não SCf para . conde
nar o termo ... ) ; à fase, à . exinanitio, 
à piedáde subjetiva. · e objetlva, ao · an-

' tropoeentrismo e. ao teocentrismo, a.: 
tantas .outras novidades tão apreciadas 
e tão 'Úsaaas · por certos escritores que 

. tratam dos mesmos assuntos explanados 
pela Enciclica. 
-, Indiretamente, no modo adotado 

para ·expor a. verdade, e. diretamente 
com palavras claras e, solenes.- Pio. XII 
louva e· ejra1ta . a. teologia. escolastica; 
seus métodos e .seus : .1estimaveis servi
t;o.s, "~m ~ª'~.i§, Y~!i~r11-y~_l,§ ~ãQ/1, 

~ t'>J., 

r .. 

com que eloqúencia e esplendor trata- : 
ram este -a.36Ullto (doutrina. dó Corpo 
Ml.stico) os Doutores Escolastlcos e p1tn
cipalmente o Doutor Angelicó; ·e nã-0. 
Ignorais .. que os · seus argumentos repro
duzem flelr,1ente a. doutrina dos Santos 
Padres; os quais por sua 'parte não fa .. 
zlam senão expor e comentar : as sen
tenças das sagradas Escrituras''; .. 

Ensina o Papa qué ha perfeita · har~ 
monia 'e unidade Joutrlnarla_ ·. entre .. os 
Padres e a Escola.5tica. O Vigarlo, de 
·cristo não descobriu nenhuma evolu
ção pragmatista · na. : teologia, católica, 
nenhuma transformação 110 conceito· da 
teologia ... 

- em varios pontos da Enclcliéa o 
· Papa louva, exalta, recomenda. . a_. vida 

religiosa., o estado de perfelçãv e a pro
·r1ssão dos conselhos evangel!cos, colo
cando eis religiosos no nobre no altís
simo posto, em que sempre foram co~ 
lo.cactos pela Igreja e pel JlOVO; · cristãcÍ. 

- falando da · ;'\ção · Católica sem-· 
pre = o termo "colaborar", colabora
dore~, . e só este hrino. Não só, mas 
aproxima. e ào mesmo ' tempo distin
gue a espécie de colabóração que a hie
rarquia . recebe· da. • Ação Catolica. e das 
associações religiosas, quaµ.do ~lz ex
pressamente: "notem-no de um modo 
particular, como aliás já o fazem tão 
louvavelmente os que militam nas. fllei
raJ da Açã·o Cató!Íca e COLABORAM 
com os BISPOS E s,~cERDOTES no 
apostolado e os ql'.e em µ~· associações 
prestam o seu AUXILIO PARA o MES
MO FIM". 

- finalmente, o Papa "impregna ·toda. 
a · Enciclica do perfume suavlsslmo de 
uma profunda, filial, imensamente gran
de devoção a Nossa Senhora. A perora,

,ção então é um hino t.rlurifal em hon
ra de Maria Sa.ntl&lma, a. quem' con
fia. os votos e as esperanças da hu
manidade e da JgreJa. nestas horas tão 
sombrias e tão dolorosM da :tmtorla! 
l<.: conSO'IO:üor e é si.:-:nlflcattvo! 

Oxalá. tMos os católicos, oxalá toe'~; 
'. os homens l'.eceba.m ·esta mensagém vi

vificante de Pio XII cóm alma a.grade
cÍda. e .,in . o espírito aberto · ,,:; suas 
m!!trêvll!l~ e· P-rQyj®~l<~li! 'liÇ®111, 

· de ou 1,ec'ái-a, sempre c,om · firmeza; 
manda-nos a Verdade que sempre di• 
gamos sim, QU -não. "Seja tua. pa~ 
vra; · srm; sini; não, não". · 

SCIENTlf 1(:AMENTI 

AS S1J&S l'ERIDU 
• · Pomada ,eecottvo , 5ac S.ba$ti6o · 
:ombate 1elentílieamen1e toda 9 
Qualquer cfleoclio CUlanea. como 
selam: F' erldas em geral Ulcerat. 
Chagas antigas. Eczemas. Etysipelci. 
írle[rOIÍ. Rachas nos pés e nos seios. 
Espinhas. Hemorroide$.· Q11etmQdu
nr:. Eru~a .. Pic,c,das de· mosquitos 
• insecios venenosoL -r·--~ 

.< •. 1 '"!!!~~~~!~!!!l! 
:_ BO PODE FAZEI UM 

·~ 
~ . . ,-,,_------------" 
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NOTICIAS MILITARES de banho, a Cr.$ 7,70. Outros prottu• 
tos tambem serão postos ã ·venda, na 
n1esma base . de J)reços. 

CONFIRMADA A SEXTE:\'ÇA 
RIO, (ASAPRESS) - Foi dado co

ilhecimento durante a sessão do ,;u
premo Tribunal Militar, do resulta
do do julgamento ela apelação oriun
da de Porto .Alegre, e em que ftgu
):am como r~us o capitão Tamoio da 
Silva e outro. 

De acordo com a referida sentença, 
o capitão' teve sua condenagão con
firmada (3 anos e 3 meses). 
ELEITO' VICE • -Plt.1<;s1DI•}N'l'E no 
, SUPREMO 'l'RIDUNAJ, 1\IILI'l'Alt O 
i GENERAL SILVA JUXIOR 
' RIO, (ASAPRESS) - Realizou-se 
a, eleição do vice-presidente do ::;u
pi;enio 'l'rlbunal Mi,litar, cargo esse 
<1ue· se achava vago em virtude da 
aposentadoria· do general Raimundo 
Barbos.a. 

,Prooe_didà ·a votação, verificou-se a 
eleic;;,ão do g,;,neral de divisão Fran
cisc,;:, José da Silva Junior. O anti
go· comandante da 1.a Regill.O 11u1-
t<1,'r, após ter sido empossado no _novo 
®.rgo, agradeceu, em breves palavras 
a confiança que seus pares lhe aca
bavam de depositar. A seguir. s. 
e:i:cia. foi alvo de significativa home
nàg.im po1· parte de seus 11ares e cte
'mais. funcionarios da Justiça J.\l1l1-
tar. · 
.4.VISOS DO· !IIINISTRO DA GUEitHA 

RIO, (ASAPRESS) - Em· aYiso n11· 
nis.terlal foi declarado q·ue passa a 
ser·dé·u o·numero de adjuntos Cla 6.a 
Circunscrição de Recrutamento, se
diada em Baurú (1':stado de J;ão J;'au
lé>). 

Em outro aviso, o ministro da Guer-
1·a · declarou que-· ser.ão transtencla s 
,Para a jurisdição da referida Circuns
-cri-ção as 16.a, 17.a, 18.-a e U>.a. zonhs 
de recrutamento·. da 4,a circunscn
c;;ão Militar, -b.etn assim as , 3.a, 4.a, 
21.a e· 22.a zonas de recrutamento na 
5.a Clrcunscrlção de !tecrutamento, 

-:sediada em. Ribeirão Preto. 
As _atuáis zonas de recrutamento 

da 6.a éircunscrição, devem cont1 
1\uar a :atender, exclusivamente, as 
necessidades da u.a Região Militar. 
ll,VTF.Ít.NÀDO NO· HOSI'I'l'AL CEN-

i'l'RAL. DE ·AEitOllóAU'i'IC.\ 
RIO;. (ASAPHES) - o tenenté .avia• 

'•for ·Ney Almeida 'l'eixeira; .da base 
~erea. de Natal, achá-se lntúnado 110 

Hospital· Central de· Aeronautlca. 
·cHÀ11IADA DE RESEilVlS'l'AS 

RIQ, (ASAPHESS) - J;'or terem 
·s;do convocados· para·. o serviço ativo 
do Exercito, estão se11do chamados 
com urgencia á 1.a Çl · _ i1scrição de 
~ecrutamento (La· Seccão), cerca ele 
2.000 reservistas, de va1·ias classes 
(die 1n3 a 1921 inclusive), cujo~ 
nomes os jornais publicaram. 
· Os reservistas convocados, se-

gundo·· soubemos,· preencherão os cla
:i-os existentes nas· diversas· unidades 

. <10: Exercito, devendo prevalecer, para as. designações, as respectivas espe
cialidades; Pâra··lntegra:i à l!'orça ~;x
pedii:ionarla é n.ecessaria uma dec:la
l·açii,o nes.se sentido, independente do 
perfeito gozo de saude, 
J.>RI!.ÍEIRO · AVIAO .A)IBUl,Al\'ClA 

IUO, (ASAPRJ,;SS) ...,. !•'oi ba·u~a
?º•.: no Ae·roporto Santos L>umont, o 

primeiro av1ao ambulancla doado ã 
P. A. B., o <1al recebeu o nome de 
"Ana Xerl". 

F}~I SERVIÇO ~IAIS UM CAÇA 
S t; R:IIARI 11'0S 

RIO, (ASAPRESJ;) - Entrou em 
serviço na luta contra os submarl• 
nos nazistas, em aguas do Atlantico 
Sul, o caça-submarinos -"H.lo Pardo", 
recentemente incorporado á Armada. 
Para- os cargos de comandante e ime
<liato do referidó navio foram ·destg> 
nados pelo ministro Aristides Gui
lhem os ca.pltães-tenentes Amarillo 
Alves Teixeira e l!:rnani Jaime Li• 
111a, respectivamente, que, assin1, dei-
xarão as func;ões de Imediato da· cor
veta. "Felipe Cama.rãa'' ·e con1andan .. 
te do aviso "Marlo Alves". 
Ol<'lCJAIS A DISPOSIÇAO DO GENF1• 

RAL i\lASCARFJNHAS DE 
JUORAIS 

RIO, (ASAPRESS) - Foram pos
tos á. disposição do general Mascare
nhas de l\1orais o capitão Alcldes Bel
teau Plazza, da Escola de Educação 
Fisica do Exercito, atuahnente fa .. 
zenclo o curso de artilharia ·autl• 
n.erea, e Ürimeiro .. tenente J;>a.ulo de 
Oliveira Silva, do 1.o GruJ)o de Art1-. 
\11a1·ia r\e Costa, que se acha· faz·endo 
o curso de 'rransmis.s:õe~, e cuja. n1a ... 
tricula deverá. ser trancada. 

A PRESEN'l'ARA~I-SE AO !IIINISTRO 
DA GUBRUA 

rno, (ASAPR~SS) -Apreseutaram
se ao n1in lslro da Guerra, os generaiS 
.J ullo Caetano Horta Barbosa, }lor 
ter sido nomeado comandante da t.a 
Região .Militar; Milton de Atm~icta. 
e Alvaro Piaza de Castro, o primeiro 
<li1·etor ele Moto-mecanização do Exer
cito, e o segundo, diretor dó Mat~
rial Bclico, aml:,os por terem regres
sado de São Paulo, onde foram em 

· viag·e111 de inspeção. 
l'lllOlllUADB L'ARA A CORilF,S• 
1•0:-iui,;xc1A DO i,;x E:n<.:I'l'O l'AltA 

O NOJt'l'E 
RIO, (ASAPRESS) - O ministro 

da Guerra,· oficiou ao diretor geral 
dos Correios e 'l'elegrafos, solicitan
do-o no sentido de que seja concedi
/ia prioridade para a correspondeuctR. 
do Exercito que se destina. ao norte 
do pais. 
''º''º CO~IANJ>AN'l'E DA ::.a n. Ili. 

lUO, 1 ASAPRJJ:J;S) - O novo co
mandan le da 2.a Região l\Illltar, ge• 
neràl Horta Barbosa, esteve e1i1 ele~ 
inorada. conferencia. con1 o general 
i\lascare11l1as do Morais, seu anteces
sor naquela Região Militar, O gene-
1·al Horta Barbosa· ainda não marcou 1 

:t <lata. ele seu etuharque. ltnlrt'tan'to, 
::;abe·se que s. s. seguirá. para São 
Paulo, por' toda a semana proxima. 
neQ,tHSIÇOES DE TRANSPORTE 
~IILI'l'AR !'ELO SAO ·. li'RAN()lSCO 

RLO, (ASAPRESS) - O general . 
Eurico Dutra, ministro da Guerra, 
comunicou ao .general Pínto· A letx:o. 
Intei-'ventor na ·!:laia, haver deter

, mi.nado qtie a Diretoria de 1,:undos 
<lo 1':xercito proceda ao pagameíJto 
das req11lsi1:ões rios transportes m1t1-
tares no- rio Sào l•'rancisco, pot' ins 
terl'nedio do Llar.eo do Br:ü:,1. 

l:\'Q,UERITO SOBRJ<J AS POSSIBILI~ 
DADES · Dl'l AUJIIEN'l'O PARA OS 

, lXDUS:I'RIARlOS 
RIO, (ASAPRESS) - Pela Federa

ção das Industrias está. sendo fel to 
um· inqu~t·ito em· todo . os pais, J)ara 
ciue possam ser estúdadas··. as possi
bilidades de ·um aumento imedia.to 
para os !ndustriarlos. Esse trabalho 
clecorre em ritmo ·aceierado, afim ele 
<1ue no· proximo dfa 10 de-' novembrn 
o presidente Getullo Vargas jã pos
sa deliberar sobre esse assunto: Es
~es · trabalho·s· no Distrito Federal já 
Coram · terminados. 

DECLAitACOES no SR. JO.\O 
ALBERTO 

RIO, (ASAPRESS) _;_ Numa ent1·e
vista coletiva conceelida á im1)rensa, 
o coordenador da Mobilização l,;eo
nomica; 'referiu-se á questil,o do· lei· 
te e da carne, assim como a crise do 
transporte. 
Na pàlestra que mànteve com 'os re
presentantes. da tmpre11sa,, o n1iniis 

· tro João Alberto deu a entender <Jllí' 
os problemas citàçlos forâ,o sóluçáo 
1uais hreVe do que se .espera. 

I•'ADRICA- NACIONAL DE 
MOTORES 

RIO, (ASAPRESS) - A J<'abrlca 
Nacional de motores que está sencto· 
construida, no quilometro' 39 da· es
tt·acla Hio-Petropolis, fabricará . mo
tores para aviões, tanques, tràtores 

'-e autômoveis. Receberá materias de 
Volta Redonda é !11onlevad. A con
vite do brigadeiro Guedes Muniz, uma 
delegação de socios do Clube de E'n-. 
genharia, visitou a fabrica, conhecen
do ,as obras.,. Trallalhart1 na 'cons. 
Lrução ,da mesma, 2.õ_00 operarlos, · Jâ. 
tendo chegado dos Estados Uialdos, 
t'odo o maqu:nario, Inclusive · 50 mo
tores para estudos dos engenheiros e 
tecnieos brasileiros, O primeiro mo
tor brasileiro de ;i.vl:l.o, deverá ser 
lançaélo- em janeiro de 1944. •· Uma 
g1•ande cidade com 30 mil habitantes, 
surgirá. no local.. O campo de avia
çào. 'da fabrica, atualmente co111 :l 
mil metros de pista, passa rã a · ter 
3.200 de comprimento poi- 150 de lat'• 
gura._ 1 

Congresso dos Conselhos 
Administrativos dos. 

Estados 
RIO, (ASAPm,ss') ·- S~rá. inaugu

·rado 110 proxlmo dia 10. de noYembro, 
nesta capital .. o Congre·sso dos Cou
~elhos Arlmiu istra tiv~a dos Estados. 
o:' conclave deverá .terminar os seus 
trabalhos· no dia f- do mesmo mês. 

· Desastre na construção da 
base aerea norte= 

· ' americana 
RIO, (ASAPJU~SS) - 'Em Santa. 

Crur., nn<le está· sendo construido um 
hang'ar dá base· aérea nor.te-amerl
<1ana, desabou um pa\·edão, .indo os 
rlestroços cofhei- 5 operarias que ali 

-N ·O T A S E C O N O M I C A S 
· trnhalhavam. 'fodos ,sofreram contu

sões e· · es<".oriações sem gra vldáde, 
sendo· socort·i<los pelo hospital· Hocha 
I<'arla. 

As mulheres· podem ser 
publicas PEIXE DE GRAÇA 

tno, (ASAPRESJ;) - lJevldo M 
,imposicões impostas !leios !üterme
i:liãrios no .co1nercio do· i>eixc, o~ pcs ... 
<:adores cariocas resolvel'am distri
iJuir o pescado gratuitamente aos_ 1110-
lrador~'' ,pol.Jres dos morros, ,•endendo
'ús,-- lnnihcm; pela 1nctacle do preço, 

. .em:.algnns casos. "0. Globo" na sua 
E:dic;:ão do clia 27, co1nenta.ndo es~e 
fato,· dii que chanuuri -â. iss~ "1ne1·ca-
1l0 negro", mas os J)escadores rlão-l11ú 
o -nome· de "mercado. do pobre". 

O l'RECO DO 1'El!CAUO 
IUO, (ASAPRESS) - ,\, reporbtger,1 

X1a. "~·.a-SAPRESS" teve- oC:lsiã.o ele avis-
1tar-se · ria ·Ponta do Cajtl, com os pe.s
'cadores da Colonia Z, 5,. Os louus tio 
n1ar · vlvém en1 casas moclcstas :1 11c: .. 
;:,:a~má.r; .. Quasi 4.000 pesso-as sJ.o ali 
.empregadas, trabalhando em G~ l,a 1·
cos ,e centen·as de •1caiques" ou em
bârcações ·p·equenas. AbClrdados i>c
los jornalistas, os pescailores e~p:t · 
càm.a situação.em quo se encontram, 
ditendo' que a caixa de sarúi_nhas eia 
adquirida pela lmportancia ile 4~ cru• 

· zeiros, o· baixou a ~8 cruzein,s, es
]leraudo-se a.inda a queda a.c,s 1., 

· cruzeiros. O ·c1uil9 dv sardinh~- se
ria, pois; vendido .110 imtreposto, qua
si · a.'. ~ruzeiro 0,20 quando alcan
çava "cr.$ 0,60 anterlorménte. Disse

. rárii. <1úe o peixe -,ra. vendido 1l' · uma 
ql.lantia. "'"~ e all mesm(), na frentt.--i 
deles, · era vendido pelo dobro. Os 
pescadores explicar~m que o entre
posto bàixou o preço da caixa de sa r
dinha, ·mas que não havia ·se lembra~o 
de . baixar. para o Posto. Da! fi
car· o entreposto abarrotado. Termi
nando, dissera'm os J)escadores que 
dfante élas· ·Imposições de intermedia
l'i_os, t>referiam of_erecer o pescado aos 
pobres. 

DECRE'l'O ASSINADO SOBltE O 
,REGIME DE Exroit'l'AÇAO 

RIO, (ASAPRBSS) - O presiden
. te da :.Republica . assinou lmportanle 

decreto~Jel dispondo sobre o regime 
. ··de· exportação, que trariscrevemos: 

"A°rtigo 1.o - Serão dispensados 
· da. conferencia aduaneira os volumes 
oue contenham. mercadorias destina -
das a exportação para o estran gelrn, 
cuia fiscalização estiver a cargo ele 
qualquer repartição ou serviço publl
co federal,\ desde que se apresentem 
cfntados e-~ ·.e .. · "os, -ou possam ser fa .. 
cilmente identl(lcàdos J)elos cert1t1-
cà<los de· exportação. expedidos pelos 

. orgãps competentes dos_ ·governos fe
deral ou estadual, 

Paragrafo un!co - _As espec!:a.ltda
des farmacéutlcas, . ·as loucas, os te• 
cidos e outros artigos 1,ujeitos ao im• 
posto'. de consumo,· terão tamb_em li
vra mov!menta,;:ão se da g·uia a que 
se· 'refere o artigo 111, paragrafo 1.0, 

. letra à!, do decreto n.o 739 de 24 do 
·setembro: dê 1938, constar a declara
cio do coletor federal; ou do agente 
fiscal da seccão, de haver assist!<lo 
á._.embalagem do conteudo ~os volu
mes. 

Artigo .2.o - os· exportadores po
derão requerer ã autoridaéle fisca t 
da· clrcunscricão· respectiva a deslg
nação de um .funclonarlo para assis
tir á conferencia e ã embalagem da 
mercadoria a exportar; meaiante tn
denizagão · das despe1.as de tr'anspor
te · e · estada do· funciona rio. 

Parag·rafo .1.0: - 'Ao tunclonarto 
designaélo cabe·· certificar, aba lxo do 
despacho · de sua·, designação, que · as
sistiu á conferencia das mercadorias 
e:ao fechamento dos volumes e fez a 
ld.entiffoagão rios mesmos, podendo, 
ainda., mandar pintar e ladrai-, ou to
mar ,outras precauções que lhe garan
tam a ·Inviolabilidade .. 

· P.aragrafo '2,0.- - Se o serviço tor 
realizado por fimclonario aduaneiro, 
estando o volume feohado <> sinetadn 
eom . o sinete .oficial .da Alfandega, 
poderã .-_ser en~b_arcado sem outra• 
formalidades previstas neste decreto-
lei.· · · 

· Artigo 3.o - No éaso de abertura 
.cie volum& . para c.onferencla . adua
~i.!'.!i; grá~ ti~ ltçWJ.l~§tQ§ · ~lQ!I 
' .. ; . . -· ~" -.. . -::------·. - .. ~~·-· -~ 

propi·ios exportadores,. a. tnenos qu'e, 
por fraude verlfica,la, tenham de -s.~r 
reti<los ,iara o necessarlo procedlmerf• 
to fiscal. 

Artigo 4.o -. Veri(4cada. a fraude 
e punido o infrator, na forma das leis 
fiscais, será. apurada a responsabl!l• 
ela.de do funcionario que· tiver concor
rido para. a realiz3.çãn <la_ 1nes111a., de 
modo &Umario e rapido, 

Artigo 5.o - Nenhuma exporta~!in 
poc\erá s<,r feita. por via postal, mes-.· 
mo ein se tratando elo por si1upl~~, 
sem o previo exan1e realizado -por 
funclonarios aduaneiros destacados 
no serviço de enco1nendas postais, e 
4uo tornarão hiviolaveiR os volumês, 
visando-os ou lacranrlo•os: 

Pa.ragra to 1.o - Excetu_a.n)-s·e da~ 
fotma.li<ladcg <leste artigo os '\'ciumes 
que conti vP-rem diamantes o outrÀR 
pcflrri~ vreeiosas, ou cprn .. rt~o. · jã. cin--· 
lados c lacrados pelos serviços espe
ci;i_liz:;do:;; dt) exportação dessas tner• 
carlorias. 

Paragrnfo 2.o - Os funclonar1os 
postais prestarãô todo o seu concur
so nn sentido ele tornar eficiente a 
fiscal iz~ção exigida pela situagão . do 
pafs ('1"11 g\lt.=-rra. 

Artigo G.o - As penalidades co• 
minadas nas l~is .fiscais em vigor se
rào aplicarias qnan<lo forem. encou• -
tradas nos volumes mercadorias dt3 
exportação proibida ou dlvi,rsas ela 
<tuc e$tiYf':r consignada na guia. de 
exportação. 

Artigo 7.o - Os Inspetores elas· AI• 
':indcg·as e Adrnlnistradores das Me
sas de Renda. têm competencla para 
resolver todos os casos não previstos 
nn~te rlecrcto.lei, as acordo· <"ºln a L'e• 
g·is]ação Aduaneira en, vigor. cOm
nreendendo a exposição das multas .. 
estabelecidas. 

Paragrafo unico - Das decisões 
rias autoridades aduaneiras- haverá re• 
nurso para o Conselho Superior de 
Tarifa, na forma da Iegislacão .. em 
vig·or. 

Artigo 8.o - O serviço de fiscal!• 
zação estahel•cido neste decreto-te! 
e no rt_e -n.o 5,807, de 13 ile set~mbro 
de l94;J, constitue serviço de guerra 
e <leverá, ser feito com as cautelas 
,1ue a atual situação exige, sem ln'1• 
pecilho á. navega,;:ão e sacr!fic!os do13 
Íll teresses fiscais. 

tradutoras 
RIO, (AS:APl,BSSI - Segundo de• 

. ereto assinado · itgora. ·pefo chefe do 
·oover110, as mul' e~s tambem • pode
rão sei• · tr11.<1utoras-publicns. O'' pre• 
sente decre.to; c"ncrétizadq ·nt1m ·,vér• 
'dàdelrh regulamento da ·clasee ·,les~e,1 

. trabalhadores. traz uma. serie 'de Cl'U· 

tras innva~ões ao oficio, 

O valor do imove1 só --- ·pode 
ser alterado a titulo 

de retiiicacão 
RIO, (ASAPRESS) - _,n~ndn. ~sela• 

recimento a uma consult;t feita pela 
Prefeitura do 'Distrito· Federal, o l\tls 
n istro rla .Justli:a declai-011 <1u·e o v.a-
1 ot• de· um !movei, ,ciualé1uer que ele 
seja, somente poderá sei' alterado á' 
titulo ,de· retificá<:ão, ,Jurante o Jle
r[odo de rluraçãn- do :rlecreto c1ue. prol~ 
hiu a major ,çi'lo dos. alugueis até Lo 
,le -setembro· de 19H. 

Pensão a viuva de . servidor 
do estado morto· em 

ato de guerra 
RIO. < ASAPRESS) - O · Deparla

m.,mto Administrativo ·ao Serviço Pu
hlico, ,1espachando;um _processo, de
clarou que 'rica assegurada ã. viuva 
do servidor <lo Estado, falecido em 
naufrago ou em nutro ato de guerra, 
uma J)ensão· Igual á tres meses de sa
Jàrio e mais. as vantagens que era1n 
,,oncedidas a vitima. 

FRACOS e 
AN~MICOS 

TOMEM 

-. Vinho Crcosetado 
"SILVEIRA" · .. 

Grande Tónico 

Criado junto · ao Dasp o 
Conselho de Administração 

do Pessoal -~ · 
Artigo ~.o - O presente .decireto

lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

At·tlgo 10.n _ nevogam-se as dls• TITO, (ASAPRESS) ~ O presidente 
J)Osi1:ões em contrario". ,la · Republica , assinou 'um decreto 

A Q.UES'l'.40 DA "Q,UOTA DE · cl"!ando o Consellio· Aélmin!stratlvo do 
SACIUlJ'ICIO" Pessoal, 'junto ao Dasp, destinado a 

RIO, (ASAPRE::iS) _ Os 1:epres<>n- coordenar A dar_ maior eflciencia a 
todo~ os nrgãos lnte1·,ss,.dós na· Ad

iantes do 1'lto comercio• <l?'POrtador. 111lnistraQã<> do Pessnal. do Serviço do 
do café de São J;'a ulo, continuam nes-
ta "capital desenvolvendo intensa at!• Pessoal Civil I<'ederal. 

,·idade com º ~letivo de consegUJr Criadas novas Juntas de-
elas autoridades competentes, uma 
solugão capaz ªª atenuar os preju1- · Co_nciliação 
zos que, segunc1o alegam, serão oca-
sionados com a execução do art. 4.o RIO, (ASAPRESS) ·.-.' Foi a~sinado 
(lo decreto-lei 5874 que determina, a um decreto, pelo Presidente da- Repu-
devolução aos lavradores, da parte re- blica. criando oito· novas Juntas de 
ferente á quota de sacrifi<iio, nas Concilla~ão e Julgamento,· cujas se-
transações efetuadas antes da assi• ,les· set·ão Instaladas em Rio Grande, 
natura do citado decl:'eto-lei. Os no Tilo Grande do ·sul; ·Juiz de J!'o.-
delegaclos elo comercio de Santos, ra.- no Estado_ de Minas; ·retropolis 
Marília e P.io rle Janeiro, estl- e Campos,, no Estaélo do .Rio; Santos, 
veram no Departamento Nacional Cam1iinas; .Jundiai " Sorocaba, no Es-
rle Café, onde conferenciaram demo- tado de São Paulo. 
radamentc com o sr. Jaime Guedes. p • f I 
Terminada a conferencia, falou ã !m• , ranquta p0S a 
prensa. o sr. C"rrijó .Junioi·, presl• RIO, (ASAPRESS) - ff•Direto1• ge-
dente ela Asoclação Comercial de ·Ma- ral dos. Corhlos e Teleg-rafos e1i1 cir-
rllia: "Continua a Con<issão agindo cular expedida- a todos os orgii.os SU· 

· ,\entro do seu pontn <le vista, tal ,;;e- bordinados aquele Dêpartamento, <le-
ia a ,1eresa dos Jegltlmos interesses terminou que a correspondencla pos-
rlo comercio", declarou o rcpresen- tal . dos, Aero-clubes .,- de es.co.las ci-
tante de Marilia. vis de aviação,. desde <JUe .!ndereça-
'l'l,;OIDOS A PRBCOS POPULAllES elas pela Diretoria . de Aerouaptica 

RIO, (ASAPRESS) - _A partir de Civil., em ,formulas especiais ·com as 
1.o de novembro, varlos tecidos serão !ndispensaveis características do ser-
vendidos a preços populares:. o 11.non viço · J>Ublico. · terá direito à :franquia 
hra.nco. assim como tingido, a. Cr.i elevando ser aceita 'llll _qualquer ageu-
2,:JO; o algodão crú, a Cr.$ · 1,90; a eia e ter curso por via ordinaria ou 
toa.Ilia. rle rosto de algodão, alvejaoa pelo correio arco, observadas as_ !ns-
e felpuda, a Cr.$ 2,20; os .cobertores truções. em vigor .. Esta·. resolução toi 
<le algoclão para solte_iro, a Cr.$ 6,00, , 1110_\iya.,~a. cm vi_rtude d_e J>?diqQ,,42_.~l:-
ll~_,ca~~- ~~y.,.o_o. ! MJ~~ ·.Ut.Q.1.1 ~J! ~ronau'tica, ~lx_1~/ - · 

LEGIONARIO 

Restabelecida ·a venda .· de· 
passagem ~m ·navios 

bta$ileiros 
RIO, (ASAPI:ESS). ·-:-. I<'ni réstabe• 

lecida a· venda de' p_àssag·ens nos na• 
vios brasilei1·os em trafego. pelas COS• 
tas nacionais,· suspensa.S ·em \rirtlldeJi 

, dos acontecimen_tos decor.rentes da_ 
a<,:ão dos Submarinos- ·do ·-"eixo." ·em 
nossas aguas terrtitoriais. - Entretan• · 
to, segundo uma clrculai-:'d11,. comis
são da Marinha ,~ci-cante, ·enviada. á.s 
diretorias e companhias de· na'i•ega
ção, as pas~agens _só _serão ·vendida~ 
a passageiros que tirmareni um do
'cumento declarando que· a''mesma foi 
vendida "sob solicitàção 'especial", e 
que o· interessado. embarca clent& de, 
todos .os discos e· que se aéha· sug'ei
ta, atualmente, . essa. návegaçi!.o'.,e· 
tambem que, "o n<1-Vio pode, trànspor
tar inflama\'eis ou. explosivos" l•e• 
tando a$sim .·as dopanh.tas ·de qu;lis• 
quer inclinizações· a. que J)Oderlan1 .te~ 
direito os naufragas· e suas familias •. 

Transporte' de entorpecen
tes por via postal 

RIO, (ASAPl'l.ESS) - Em clrc·utar. 
expedida, o di_retor geral -dos .Corrlos 
_e Telegrafas declarou que, ·de acordo 
com:o art. 3.o do decreto 891, de 23'de 
novembro de 193S, fica ·proibida a 
expedição ou trans1)orte 11or via 1,os
tal de substancias entorp,ecerités, sem 
a llc.ençit expecllda pela · a.u_torldade 
sanitaria · e assim. melimo, visada" pe• 
la autorid3;d·e. policiai. competente. 

Em Belo Horizonte o St. 
SaJgàdo · Filho 

RIO, (AS.\PRESS) _,.: O 's1•.:Salgado• 
Filho, ministro da Aeronáutici,' l)àrtht 
para Belo· Horizo1Úe, · _a· !fm 'de' .vi
sitar a base aé1:ea · alf Instalada:·: O 
Mit1istro da Aeronãutica irá tambem 
a Lagoa Santa, onde vlsitarã as obraa 
da Fabrica Nacional de Motóre11. · 

Construção de a'çude 
·no Ceará 

RIO, ( ASAPRESS) .- O g,meral 
Mendonça -Lima. ministro da ,Viação, 
recebeu comunicação da Inspetoria. 
Federal de Obras ··contra as Seeaii, 'tJj. 
f<>rÍnanào ·que ·estli. ·conclulda· ·a cons

·trução elo açude "Barbado",· no··Mu· 
nicipo. de Q·u_e·ixada, : no Estado · do 
Ceará.. 

Para execução· das _obras· .do_, refe• 
riclo açude foram gastos lõ :meses, ou 
sejam· 7 meses· a. ri1erios do' tempo 

. previsto. Seus caracterlstlcos-· são os 
seguintes: capacidade, · 2.206,300. m~
tros cubicos;' cpmprlm.ento ,da barra-

. gem principal, 413.020 metros;'. altu~ 
ra maxima. da barragem- J)rinclpal, 
13,50 metros e largura do sangradou
ro, io,oo metros •. 

· Brinquedos ~élr~ ás crian• 
ças brasileiras ·-

Rio, ( ASAPRESS) ..;...: O: Pr.e'liden
te da Republica.· assln'ou . Utll decreto 
!sentando do. imposto de <lireíto mil 
pequen.-0s emhrulhós <destinados·, á. 
Crus . Vermelha Brasileira, os ·quais 
contem brii1uedos · para <llstributcão 
·âs. crianças brasileiras. · 

[grejá • do· Bom· -·Jesus·· do 
Calvário 

RIO. ( ASAPRlj;SS) ...,_ .A. '.igreja'' de 
Bom .Jesus do,Calvai-lo,· que- tU,a.' si•' 
tuada .na ~sctuina .. 1a·J"1,1a·pencir,al ,Ca•. 

. mara ~om' .·a rua .Urugu.alana,',,sei"á
demolida dentro 0111 breve:· ficando :aeu 
·màtcri8;1 _ deposltailo ein um.lugar,: si!i,, 
suro par" 1ma .1-·econstrui;ão num balr• 
ro da carit11l. • · · · 

-- Protestaram contts< ·co; 
··mentarios· .de um :jornal/ 

RIO, (AS.\Pm•;SS) ..,... o ·ad:viiado 
C.irilo .rµnior; e111 seu.·n·ome··-~·:no.:.dos 
<1ué' !unciou'!-ram· 'no ;rµmpro,~ii'J!:\'._O· 
cesso de Niels Chrlstlausen & . olitr.os 
esr,iües, "protestou- cont~ra. ~ ·os 'comen-· 
ta.rios· feitos pot· um .·1natuU110 des•" 
ta Capital, a' pro1,osito élo i\llgamen• 
tn em primeira .l1i'stanc1a· tdos _'rctet·I· 

d~~ ~;~~\~~=~º: t1~\tte11 da Cost~ 
'itssocioÍl-se. ao- p~otesto. · ·· 

Oferta do Sr~ Oetulio Ya.rgas 
ao Museu Histori.co 

RIO, ,AÚPRESSJ - O Sr. Getulin 
Vargas ofereceu .ao Museu··Hlstoricc, 
Nacional a miniatura .em· pfata e ou-· 
ro, <ln monolito_ simbolizando a deusa 
d" TerrR, "Pachamàna', en<iqntraéla 
nas ruínas de Tlauan:w.- na Bplivia. 
A miniatura fo! · ofertada ao ·sr. Ge• 
tulio Vll.rgas, ·pelo g,meral "Penaran
<la, c_hefe _cio ·governo Bolivlauo . 

Remessa de 
_Norte e 

àves · .para ·. o 
. Nordeste . 

RIO'. , ASA Pl:lf:SS( - Foi ·aüto!'isa
rla. pelo mln-istro Apolonio ' J;ales a 

·comissão Brasileira~Aí-,.-i,t·icana <le 
Generos Alimeri'tlclog a ·ra:zer novas. 
··remessas Oe a\.·es para o norte tt nor
deste ,10 -1,aís, 9um • total ·de 1. 500 

· exem1ilares. ' 
Essa. retnessa, tal ·co1no a. ·1lrim'efrR, 

será. .feita por via aérea, esperando
se que se obt'enha o niesmo exito con
«e'i;'uido na primeira partida; na qual, 
<las .990 aves em'barcadas 1tpena·s 4 
foram perdi<las. 

Dia dos "Servidores· · Pu .. 
blicos" em t~cío ·o pais -· 

RIO, (ASAPRESS), - O Presidente 
<la ne1mlllica assinou- um· <leereto de

. termiuanc\o" quo o· dia 28 de Outubro 
serã consag-raê!o, em todo o- pá.is, .aos 
"Servidores Públicos·. 

Entrega de con~ecoraç~s 
pelo ·Sr. Jefferson Caff ery 

. nro, (A_SAPRESSI - O .sr. Jeffer
son Caffery, entregou ao t>al do ca
pitão- Oscar O'Neill: Junior, va1·iás 

. condecorar.;ões conferida.: ao seu filho, 
que, .-_de'séle · A brll, se .encontra. na -Ale
manha, onde Cez uma aterrfsagem 
!orçaéla. · . . · . · .· 

O capitão Oscat' O•Neill tomou.·parte 
em' 18 atàque·s contra o inimigo, in
clusive· no· ·grande :ataque. contra· Bre• 
n1en. 'rravou, .fg;ualme:pte; ~ _·n1uitt>s 

. combates c<ihtra o_s· i:'.aças' germanicôs, 
derrubando ' va1·los deles ·e demons
trando sua coragem'. e' magnlffoa' pé
ri c!a. 

Decreto pres_idencbtl. sobre 
obrigatoriedade da Carteira: 

Profissional: . 
TIIO, (ASAPRESS) .:._:· O'·'pt•esldeníe 

da Republ!ca assinou· um: decreto'-1é1, 
al.terando um artigo da ,Consolidação 
<las Leis do 1.'raballfo · n:o · seguinte 
teor:. ·. · · 

"Artigo Lo - Ó artÍgo 330 da Co~
solida.ção. da.s Leis' do /l'raba.lho, · a pro-, 
va<la · pelo· decre.to-lei 5.452 .. de,- i:o ~e 
'maio de 1943, passa a vigorar. com' a 
seguinte redação: "Artigo 330 .. ._, : /. 

· Carteira Profissliina.J., , expedida:· ndii 
termos· desta 'secção· (i .Óbrlgatorla. pa.t·a 
o exeerclcio da,. 1froffssãe>, ·.;· súbstt
·tne os· diplomas QÚ 'titulo e servi rã 
como carteira de· Identidade". 
, · A1·tlgo 2.o - Revolt'àín-lll~ y- da.tt 
32qsicõe1i !lm c9nti·a_1:!9.•• ~ · -

São Paulo, 31 dé Outúbro 'de 1943 
' ' . -·- - . . , -

li 

" ,, 
~ 

MAÍS-··UM--NAVIO NAClON:AL. AFUN~ 
·D:Â-DO;:.P._E;·LOS PiRATÁS DO "E.IXO'' 

ic'A.-DEMIA MlRlllA 
c'*"so ,.QRA'.TUI'.f' __ o>_nE 

fü\1i!P'LOliUA !<'IA 

A ACADEMIA' . .MARIAN:Í\. ,lll'Osse.
i>:uindo- no ·seh. progriúni--do- ''cultura e 
dé assistência ás. _classes niarlanas, 
açabà.' -de Instituir· u1_11 _curso· _iri~eira
ménu,·' gratuito de Datilógrarti\, para 
as Filhas de .Maria., o· Curso_ qu&·:6 
tí·scallzadn pelo Uov,;erno Estadua.1, 
c:.:pede Diplomas ÓficÍál_meu>te ·, re.co• '· 

,, <;'·' ' . ' 

. · jw:i;.-. oi~-\PRESS) '._. _Co111uniçac1ri_ 
· no Mlúlsterio ,«1, -J1far.lnha: ,~s 8 .hs. do 
· dia'.. ·23 do ,<Jorreiito .. foi · tor1>eçleaào o 
'.,navio ''.'.Campcs." <10. J:,oide Bra_sllelro 
llOr um .su!)marjno do ''eixo~' n,i_altu-. 
-ra -'<1iis · ilha,;', Alca'nt.ri,.,..,·,.,- nas· Ms.t:.s 
°40: Esta<lo:rle Sã6· T-'a)ilo,C-f'om "l(ce)l-. 

. cão: de-. 9.frlpuJifnte~- t_odos·os ,temais 
ja,. cheg1trá_in · a. .sal:Y"\.ri,Jento',;. 

-SALV.AM"J~:J'I),, · '- QQ.$ ... ~,AUFitAGOfi 
" 1 S:ÃN'TOK'.'.'C'A'SA PIÍÉSSl/i~\netarda• 
do: -,;'Uma. ·,haleefra. condur.in<lo 26 
n'Êt.\Jfr,a,{l;'oS; .do,. ",Ca111p,os? .... actt ha de 

',iihêÍl/8:S a __ est~_ porto._ reboc~da pelo 
"cuftex V,~ster.". :, E:sses. tripulant't's· 
Esses . tripulantes foram imeiliatn
ment e. lntefna,dos na Casa de Sa ude 
local., .. · 

(;. ~ :"C,UIPOS.": 1<:Il.-\. Ull DOS N AVlOS 
.. . . t~X~ALL:~HES · 

S·AN~os;:'iAsAPRESS) -- O;"Cam-
11os".· fni tn1•pedP-a<lo · á 2V /ln correu• 
te, entre S~o.··sehastião e este porto, 
n.or -volta rias '8 ·.'horas, Era um dos 
11,:;1,is ·\1e"lh~S na.\:9i'os ,10 Loide. cons
tru.ido P.m -1S94, em· Hamburgo tendo 
reéebido·" nome de "Assucl6n ". De
clararia as ostelidades · llntre o Brasil 
·e 1t ·. A lemà n ha, :.em 1918, · foi . <:le con ~ 
fiisca.~o pelo. governo bra~ilciro e es
tava· sendn · utilizado na linha i,os 
,,a!ses sul·áme1·léanos e .l!:stados Uni• 
,tos. · · 
t:oj10 sF: DEU .o ·ronPEDEAME~·1;0 

. . . 
J'IAN'l'QS, ( ASAPRESS), - O sub• 

nlarino, ~len1ão c1ue l_\,btcou () "Cam
·1ios" lançou dois torpedos. Rendo qua 

:f o pi'\ri1,iro atingiu-o na proa. onde co
. meçou ·_a ··rai11.r agua imeclintamente. 
', l)iante disso o seu comandante· ileu 

o-rdem .- par.a· ,que n cargueiro fo~se 
Íthftndonado:·• o que foi obedecido na 
ma.is perfeita orde,,,. tlm trip·utante 

·1iorem. deixou de ,e11m1Jrir a· ultima 
. orde'rn po seu· comandal\te: é que um 
ile\es· fora. fata\m, .,te atingi<ln por 
um--estilhaçn de torJ)edo. F'oram arria
<los 3 · ·· escaleres ~ o uma jangada. No 
n,1nmen.t.o ex:ato em que· o u"lti nir, dos 
esca1e·res decl'i. ao mar. ·explodlo o 
segundo torpedo a: m'eia nau. deterull
nando o afundamento rap,iclo do na
vio.,. O escalE'r .:foi alcan<:ado violenta
mente 1kl,.s· ·elices tia u·nidade ataca• 
/la terido se clé$mantelaélo completa
mente fazen.do . <!Om <jUe . SeUS triJ)U.• 
IR._ntés perei-issem afogados, ·<:om ex
cé1:ãn de um ta!feirn: sal,·o por outro 
escaler, com as 1\eruas decepadas e 
cu.ia vida' ·não se proloug·ou, porem, 

-por muito tempo. 

lqterventor em Sergipe-
RIO, <ASAPÜESS) - Chegou a es. 

ta _capital O· interventor. de ::ierg!pe, 
111·. · Maynard Uomes~- o principal mo
tivo .da_ viagepi rle s: s. a esta cam.tal 
se. prende á . solução . <lo impo1·tânte 
problema: <la iluminação e· força ele-

. _trlca .da capital de. seu Estado,' cujos · 
·set·viços foram rece11teme11te encam
pados: pelo· Gov'erno; • · • · · • · · ... ,. 
o aumeat~ . de!,~nitivo 

· functon_ahsmo 
ao 

RIO, . (ASAPRESS) ~ A propo·s,to 
do au'mento a·efinitivo ao funciona
lismo .. Publico,. o . professor Benedito 
ria Silva, diretor ria Divisão de Rec~!
,tá. da Comissã'o de' Orçamento da 
União, acaba de conceder interessan
te ·,entrevista· sobre sua Idéia de ser 
concedidÓ um' abono · pelo .Natal, .. o 
qual se1:la feito indefen.dente de qua)s-

• quei--· estudos. das iuiclativás ·com re-, 
la.cão· ao a.umentõ definitivo dos· ven
Cll]'Íentos-. .pós· se1·viclores da União. 

· Isto ·seriá.· feito · a exemplo do· que sé 
·fa" -no ·comercio e em numerosas <1n
tidades alitarqutcas ou ·seml~ofic!als, 
lnd'en_e'ndente do_ ·esperado reajusta

. mento. que· talvez não possa ·se.r -de
-cretado dia· 28 e . que só entraria em 
vigor. a. partir· de primeiro ele' janei
ro. Depoi.s d_e ratar .longamente so
bre, o ~funt<;i, di; o ~utor _<'la sugestao, 
qué 'os funciona rios._ que-~ J)ercebam 

· ;iíl!l.1$ ···de. ,-i _;mil ,·j::l,'.yz~iro.s · não.· -dev~iu 

F:n l,U"rA COl\'TRA- o MA.TI, 
. . SA1"'TOS~ IASAPRJsSSl 7': Os doi,;_ 

o'scale,es •- do "Campos~--- . viajaram 
juntos, o m~smo acontecenrlo com. a. 
jan'garla. por "Jg-um · tempo, jsto é, a t_é 
r1ue a fort'e a gita~ã.o do mar os se-
1,arou. Somente,, ,(lepo_is :de J4 , \'?ªª 
ele luta contra as· ondas, é -.1ui,_ 11.111 
rlos escaleres . foi encontraào_· ·pe 

. ucurter" "Vester" que .cotj<luZiu_ .~e-~s . 
componentes, em numero ele ·2s. ·p·ara· .. 
essas ·cida<lP, o· TalfPiro (m'orto·. '!oi 
tambem r~cnlhirln. tenrlo seu :·se.pottil~ 
mento se <!ado nn cemiterio· de .. _Sal>,oó. 

SERIAM DOIS ':IS ·,nrn:UARINo~· · 
ATAOAN'l'ES • 

S.\1"'TOS, < t,.SAPRESS) '_; ,Retarda.·: 
do - A .. re1iortagém da ··ASAPRESS 
compareceu ao desembarque dos _riau
fragos; e ouvio de um 'dos tripulantes· 
<lo navio sinistrado ,. aflrmatl,·a · de 
que haviam -clnis sullmarinos inimigos 
e não um se1ído r ~rem, que só um ata
cara o .C'atgueiro nacional; 
AI!\'J)A DESAPATIF:CJDO O SE~UNDO· 

. t,;scAJ,ER 

nhecidos. · , . . , 
.' As . insél'l<,;õ_es . pode111 ser. feitas na. 

s'eae· <la. ~'ederàçãó. Mariana. -1'\emin1:t 
uá ·ou· na J)roprla séde da' Acadensill'J' 
á,$, . .".1:uà.' .. Ba~·ão de·. 1-'arauaplácaba ,60. 
bo,;1-n~;: 

• 

SA:-;'l'OS, (ÀSAPHESS) - Segutido 
noticias aquj 'ni~olgadas o _segu_ndo 
escalér do Campos" <leu ãs costas 
ria praia grande. mas,: lntellzmente 
essa ·notic.ia não teve. confirmação 
oficia t Nesse escalerº presume-se· es~ 
teja o dimnn<'lante· ll!ario <lo Amaral 
Gama. capitão de longo· curso. Esto 

-AUMENTO ;\DE. VENC1MENTOS 
' AOS FUNCIO,NARIOS 

Cl~~gou 'a esta .. capital° ~- sr.'· ~aú10· 
Lira, diretor· do 'Uepartamentó ,A,d
nlinis_frn.tivn no:·serviço. f'1.1bliéo, qu1>. 
foi recebidó. por :.altas autoridades, 

é um velho lnbo do mar, que couta-: 
eo11) · expre~si\'s. folha de sei:viços 
prestados á nossa marinh'1 meréán-·_ 
te. 1 , 

04 ll\'UUGO P.\nF.:CE Q.Uli: TINHA 
CO.\'HECIMT•:'l\''rO IH. ltO'l'A DO. 

C,UIPOS 
SA1"'l'OSr /AS.\f'Rl~SS> -'- O Subma:,, 

rlno atacante era almão e,· .:.o que 
tuclo indica, tinha pleno conhecimfn· 
10 rl? rota rln Campns, porissn se colo
cara ~ espreita. n._H onde o t>ceano 
forma uma, garganta. Na ocasião .em 
,,ue · o C:a.mi1Õs foi torpedeadn chovia 
torr~nc!alment'e, era denso· n ·nevoei
ro o que ,lificultou, conslderavehneu
te, os trabalti_os de. salvaril_ento da 
tribulação. O ·'ataque se .deu, precisa
rn<>nte, ·no momento e.m que ª' unlda
rle nacional passava , !lOr 'detraz;, <la: · 
lih'I dos Alcatrazes. quo dista· apenas 

'5, horas <lo ri osso. porto~ ' 
HAVIA PASSAG°J::JrtOS A, BORDO, -

OS DESAPAÍlECIDOS 
nIO, .<ASAPHESS) _ O navio 

"Campos'' partiu rleste porto ha pou
co.· v;a.javam '-nesse navio como t>áS• 
sag-eiros seis tripulantes-' c\esemhar• 
cô.l,.dos' <lo· navio ·"caxamhO.". -e é1ue EH~ 
destinavam ·ao· J)orto do· Ri()· Grande. 
Est.ã.o nesa11arect'dos os segulntes'tri
pulantes: Miguel San.tos, enfermei
ro;. Ardo ·carcloso <le Sousa, e Osi:.s 
da ::iilva, rnarinl1eiro: Clemente Rlbel-. 
ro, Bastos Brunos, Antonio ·de ,Oli
veira. e José Dias ?edrosos, ·111oç·o~; 
Isac Fnrtuna~ 2.o cuzinheiro, · Vi
cente Placid'9Barbosa, ajudante de 
cozinheiro, Arnoud. Dantas Batista, 
-taifeiro e os . passageiro_s ,desem)lar
cados do "Caxamb1'l ": Atallba Farias, 
.Ju venal Nuves !<'redes. O taifeiro Ma
_nuel Rodrigues 'l'orre_s foi recolhido 
,numa balleira tendo fale'ciélo _antes _de 
chegar a terra. Torlos .os <lemais trl.~ 
'pula.rifes e 'pastageiros· ·roram ·salvr.s. 
Estão hospitalizados :severino ··Martllis 
Correia e Valdemar Msr<1ues: da Silva, 
o primejro nesta Capital e o· Segun-· 
elo em· Santos.· A maioria dos nau
fragos sah•os jã se encontra. nesta 
,Capital. 

SEGUIRAM PARA -O RIO OS 
. SOBREVJVEN'l'E• 

R!O, (ASAPRESS) - · Chegaram a 
esta capital, viajand_o ·[leio,. noturno 
Daullsta, .NP-2, 25., naufragos do 
uca1upos"t que a 24 do· outubro-:cr,e ... 

àm.lgos e . jorriali~,tàs, .. 
, · Tnt.errogado pelo ''.repr_es-entá_nte, -da. 
ASAPl':.E:SS. sobre. o' decreto sobre·, o_ 
aum·entn· ,tõs veuéiÍne1itos · do funci<>• 
nalismo federal, 'disse b sr. !'a'-!10. 
Lira::· 
"Posso·,afirmar' ·que. o .decreto'. qu~
cóucede, aumento. aos vencimentos do! 
fnncionarlos' federal~. 'serã ·. i!lsinado 

· hoje pelo présidente Getúlio Varias, 
por ser- hoje· o Dia. ·d<> ·Funeioilartc 
Publico, <;>ullli,então., nn. _nroximô ·_di1, 
10 ,de novet1'1'.>ro, ·em qu.se COfllen,o-
ra o sexto aniversari do · Estado . 
Novo'). · • ' 
. Interrogado. se 4>S. funcionarlos .. ~
ta•du'ais. tnunieipals, extra-numera1·1ot 
e in'ensalistas tambem serão content•, 
piados ':com o aumento em seus ven
cimentõs, -dl!'~e o 9iretor do_ U. A. S. ~-: 

· •ttra.mlcnl posso. adia1~tar <1J1e .~ssti· 
servfrfores ·publicos; ·que· como. os· te• · 

- d·eraís emprega1n ·o,;·.seus esforços .em 
prol; ·c10 desenvc,.Jvime11to da .. Nacio. 
·serão :contemplados!' .. com' o itume,nto 
pois o referido de,'l..·eto altrangerá. to-
das às. categorias". ' . 

.-I<'inanzándo a sua entrevistá, .·ainda.· 
· clis~e ·o .. sr. - Paulo . ·Lira ao, . i:epres,e:a.- · 
tante da' Asapress: · '·. ·. 

"Posso.,afirn:i-ar ·com ·absolúta•sea-u
·rança que o '(!'~ereto qu<I . _concede 
será· .assiJ1ado hoje ou ao dia. io.· de 
!lO\'embro 1lroxlmo". 

o quartel da Moto-mecanização· 
. em .. campinas . 

CAMPINAS,· (ASAPRESS) r __ O <li', 
Peri:eu L~ito de Barros, prefeito .Mu~, 
nicipal, ~éguiu' para o. fü~ d,e _. Janel~' 
ro, em aviãn · da V ASP, ._afim de cola
borar · com as autoridades .'militares· 

· sobre .. os. planos ,10. <ivartel . dá, Moto
meca11ização __ em Campinas; 

NAUFRAGIO . NAS . · COSTAS-_ · 
: PAUUSt AS ., 

,.garam a Santos, após ,terem ·Jlfssago . 
21 horas·olto ·sabor da« ond_as. · 

Na gare . D._ Pedro II, ·toram e·sses 
brà.vos ma; ujos brasileiros rec9bidos 
pelo comandante Amaury Fontoufa, 
representante do Loide, empresa .a 
cJue 1,ertencia n navio a-CUndado: · 

Déclatara111 , eles. que o "Campos". 
i-ecebeu dois torpedos, tendo. o se:i.un
clo de~e;rlllll!~do·· :s.U-ª, . compl~t;i,, ~·~. 
_d;t_~,,., 

. ' SANTOS, . < ASARESS) - En1 vl:..ta 
tle foi:te tem1)oral, nàu!ragou.,, á ai• 

. -'tura • i:t:e Cananê.ia. ,dia 24, ·o · Yatctj. 
·"J\tare1'te", r'eg-istrado ... no Rio ·de ,Ja• 
neiro e de proprieda<Íe ·do··sr. Fran« 
,cisco Ponça.-lves,: ·O · r~ferldo , ,Yatch 
navebava de .Paranà.gúã para:' este 
·porto con1 g_rande · · ~arregaruento . de 
,nfadeirll:,. Seus 9 tripulante· est!II* 
sal vos · oin. · Cananêla élevendo Chêga'fl· 
a Santos amanhã. 'O "M.arame'' (!Ue 
·desloca'va.· 1so 'tondadas 'hríitas,·· J)ae .. 
11aria. ~-: 9.liJ!,1:Uai-~~: "J:i?,ntª' ,'G.enov_éva.'!•. 



~ão Paulo, 31 de Outubro de 1943 

• 

TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRTM.,;;1 !?OS F;.YTBT DORES 
A!tT PALA.CIO - Tarzan o ·v!rg-11dor, com .Jolnny Welsr.,_uJier. APA. 
BANDEIRANTES - Espiões do cjxo; r,om John'l"",nrrymore. - A. 
BROADWAY - Alerta mocidade, cofri Bonlta Granvil'~. - Al'A. 
lPIRANGA :.,.... Aqu!Io sim eta vida, com Alice Faye. - R. 
METRq ""'."'. Súbllme alvorada, com Robert Youn·g. - APA. 
OPERA:·.:-- Regresso retumbante. com Gloria Jean. - A. 

r · PEDRO 11 '- ~o.litica de saias, com Roscoe Ka.rnes. - A. 
O _traidor: da .. trlbu, com Bob Steele. - AMC. 

1).lTZ - lSemJ)re ·em:,m~u ·IXlração, com Gloria warren. - R. 
. . 

. . • l ·; SEGUNDOS EfIBlDORES .· 
AGHAMBRA - Vitoria no deserto, filme natural. - AMC. 

,1,. ' !<)ue PeEna,s, com_Jinz Falkemburgo. - APA. 
·AMERICA,-,- Pii,r;ii:sell!pre e,um-dla, éom Merle Oberon. - Al'&. 

l

:_·_.

1 
· D!I justiça nlngue:m escapa, com Eddl_e Albert. - A. 

ASTORIA - Casabliinca,c"con1 Humphrey Boggart - R. 
Cbraç~es · palpitãntes, com .John Mac .Brówn. -' All1C. 

AVENIDA' 7 ·Perigosa, .com Bette Da.vis. - R. 
BA~ILO_NIA -,- Meu fill,o não se vende, com Richard 'Carlsein. - R. ,· 

· · Idilio_ -em 40,-r~,111!; com Judy Garland. - AMC. 
BRASiL.-:-.:<E.a, vidil. continua, com Ronald Colman. - APA. 
.. O 111edli;o d·a·.víla, com Charle.s Starret. - AMC. . 

BRAZ .POi;_ITEAMA - Chetniks, com Virglnla Gilmore. - APA. 
Então casa c:iü µáó casa, com Arold Peary . ...:. APA, · 

CAMBUCt - Rapaz decidido. com Joe E. Brown. - AMC'. 
Missão secreta. na China, com Robert Preston. - AP A. 

OAPITOLIO -, E a•v!<Ía contiJ')ua, com Ronald Colmàn - APA. 
. o trem do dia!)();- com; Vali Hefiin . ...:. AMC. • 
CARLOS GOMES """ Q r~r dos. zoombles, com Dlck Pourcel. - Al'd. 
CASA VERIJE, - IµUllig!l,-Secreto, com ·Leo Carmo, - APA; 

· Alma de soldado, con'Í Aligelllo. _: A'. · 
CINEMUNDI- é..;; Sereia; das !lhas,,com Dórothv Lamour. - R. 

Ouro do 'ceu •. i:bni.James- Stewart. - APA. 
. COUSEU ~ d' i:onde de Monte Cristo, .com Robert Donat. - R. 

O Irmão: do· Falcão, com George Sanders. ,- APA . . 
COLOMBO. -'"\Olhos da; .noite, com Edward Arnold. - AMC. 
. . Adeµs ineu, impr(côm lto$allri4 Rusiieli. .... R. 
COLôN --,Duas vezes.-meu,,com Greta. Garbo.,- M .. 
' . .Vuigança:- frl)strada, êom Chester Morils. - AMC.- .· 
CRUZEIRO.,.:_;. Q;ç9zjde, ele M:onte Cristo. com '.Robert Donat. - .R. 
; · .. canta= coração, côllt',·Janet. Blalre>- AMC. · 
f:SPER'IA ·•-~ ··É'r/~~ll.é:it.\> ·c1e ·guerra, c.om Dou~lr.s. ?,1:ontgómery. - R. 
: · ·-rnv8:Sijô, com- Jndmu.nd'. 0"1'11: --: AMC. ., . .. · 
FENIX -......:Sombrà::d&,tuna duvida, coil1 'Thei'eza. \Vr[gllt. - APA. 
: ... Üm ,louco entre·· loucos, com Franchot Tone. - R. 

· GC,QRIA '- Rívâu;·dâ tropa, com Pa.t Q'Brlen --'- APA. 
iIOLLY:WOOD ~·.é;orréspondente fenómeno, com Bob Hope. 1... a.. 
, · ldili<i em . dó-ré-mi, com .Judy,. Garland, - AMC. 
ZDEAL '-:'-MiÍagre, de Cristo1, com Artur Cor!loba. - AP,t. 
IJUS- :- Dedos diabOlicos, ·com •Bas!l .. Re.thboM. ,- APA, 
. . P,i;'àtas no pràdçi, 'fo!n T,im }folt. -· AMC. 
/ ·'- Boctilh,mo· gelo; cqn;i só-nja ·Henle. · _,.. APA. 

iux.· .;;.;, Rapaz_ decicüdo, _coin Joe E. Brown. - AMC. 
. ·,'F1'iita cobJçac!_i1;_' com D!ana Barrymore. :- APA. 

nfARQO!'{I •_Alm1(torturada, com Robert .Preston. - R. 
, . i Qu;ind6';'àinotte .éa!, com. Jolm Gar!ield. - R. 
~IODERNÓ ,-'- Espião lnvisiVel, com John Hall. - APA. 
-:i::_: Súa ·Excfa.· o reu;-com W!IUam· Powéll, -· APA. 
's;: o medico da.v!Ia. com Charles Stàrret - ,4MC. 
ÔBERDAN,- EstMa da alegria. com Leon Errol. - A. 
; ·· ',Qµ,aclrl!tie:.'dp Arizona, com Tim Mac Ooy. - AMC'. 
. · .Oi11egrecjo do, !)rofessor, ·com Nancy Kelle. - APA. 
ODEON,·1·?ala;·Azul) :.... capítutou sorrindo. com Allan Ladd.- - .R. 

'. .Ui'~das e pernadas, com Charlle Mac ·Karthy. - APA. 
.~(Sala.'v.ermelha) ·:_·conquetel de, estrelas, ·com Paulette .Gocldard. - R. ,'. 

.. ~el! ..fl)ho não sé vende, .com Richard Carlson - .n. . . ~-
OUMP/A"' ..:..-A lncrlvel Suzana, com Glnger Rogers. - Al'A. 
; :-, A,ct>. dá ,mesn'la, tempera, com Edward Arnold, - A . .. 

PARAIZO -- l,maZón'a apaixonada, com Ann Muller. - AP A .. 
As mil e -Uma noites, com Sabú, - R. • 

PARAMOUNT - Cairo. com Janette Mac Donaid. - APA. 
Traquina enamorada, corri Gloria Jean. - APA. 

·.-PARA'rODOS - Sargento imortal, com Henry Fonda. - R. 
· Os mal intencionados, com Ritz Brothers. - APA. 

PAULISTA - Cairo, com Robert Young,..:.. APA. 
· Canta coraçãó;-\com Jeanette Blalr. - AMC . 

. l'.AUt..IS'i'itNQ - cidio no coração, com Tyrone Power. -- R. 
A· jogadorà, com George Brent. - R. 

.. PENHA - Pesadelo,· com Diana Barrymore. - AMC. 
· · ·. o trem do diabo, com Van Heflln. - AMG. . 

PIR,ATININGA - Cisne negro, com Tyrone Power. - i>· 
· .. Vivemos ás ·pressas, com Lyn Bary. - AMC. 

'·RECREIO <Centt·o) - Ao diabo com Hitler. com Alan Monbray. -- APA. 
· .· '·· · "Mela vóJta volver, com Wlllian Tracy. - APA. 
'· RECREIO (Lapa) - A canção dos bairros, com Hugo dei Carril. - R 

Volta ao passado, com John Howard. -" APA. · 
· 'REX. ......, Os' comandos .a.tacam de madrugada,. com Paul· Muni; - AP ,4, 
--·;: .. ·O' jovefri Mr.'Pitt, com Robert Donat.-...:. A.. , 

0 ··1ÜALTO - Minha secretaria brasileira; (10m Carmem Miranda.. - .APA. 
·. Renuncia' de amor, com•Llbertad La.marque.·- APA. 

ROIAL - Chetnlks, com Virgfnla Gl!móré. - .4PA. 
' Entã.o casa· ou não casa •. com Arold J:>eaiy - AP A. 

· ·1wSARIO ~ A brânca selvàgem, com Maria Montez - l?. 
ROXI ..1.. Faltos patriotas, com Robert Stack. - APA. 

, . Intrigas ctes'l'endada,s, com Dennls O'Keete. - AMC. 
SANTA .CÉGILM' ...:.:: A incrivel Suzana, com Glnger Rogers. - AP A. 

\.Os.mal iritet1é!onacli>s, com Rltz Brothers. - APA. · · 
SAN'l'A 11'1:LENA '=- A Ilha da vingança.. com Ray Mldleton. - R. 
. o protêfor. com Witllam Boyd. - AMC. 

STO."·AN'i'ONIO ,..:.. De cartola e calças listadas, com Mickey Rooney. - APA. 
Idilio a .muque, com Robert Taylor. - R. 

S,l:O BENTO - Moleque Tiâo. com Grande Othelo. - .APA. 
Cairo. com.Jea:nett·e Mac Donald. - APA. 

SAO .,CAETAlfO. ~, Miss"ão secreta na China, com Robert i'reston. - APA. 
· -·Aço da,,-mesma tempera; com Edward Arnold. - A. 

SAO CARLos·.:.:...sels destinos, com Charles Boyer. - R. 
, · Aiem -das rochosas. com Blll Effort. - AMC. 

SAO GERAl,DO -- Rio Rita, com Bud Abbott. - APA. 
,Quem.·com ferro fere, com Robert Starky. - APA. 

Sif.O JOSE' - Serenata azul, com Oeorge ·Montgomery. - R. 
Sherlock Holmes em Washington, com Basll Rathbone .. - AUC 

1 
SAQ L.U lZ. -· Vaqueiro solitarlo, com John Klmbrogh. - ÁMG. 

Estrada. da àlegrla, com Leon Erro!. -· A. 
·· · -Serihor!ta. amabll!da:de, com Joan Carrol. - AMC. . 
i Si!Ó .PAULO - De cartola e calças listadas, com Mlckey Roouey. - APA, 

·. · Marujo tntrepldo, com Spencer Tracy. - B. 
sAo· PEDRO - Eu conheci essa mulher, com Libertad Lamarque. - R, 

·Farol dos espias, com James craig. - APA. 
'UNIVERSO·- Adeus meu amor. com Rosa.llnd _Russsl. - R. 
· Olhos da noite, com Edward Arnold. - AMC. 

.·vllA PRUDENTE - Tambores do desertó, com Ra.lpll Byrd. - AMC'. 
Legenda do vale da morte, com Roy Reger. - APA. 

TEATROS 

BOA VISTA - camponês alegre. com Cesar Franzi. 
"SANT'ANA.....;; Uma mulher do outro mundo, com Dulcina. - n. 

, EXPLICAÇôES DAS COT AÇôES 

.::;.4_.,_ AC"fu.TAVEL - Filme que pode ser visto por todos, embora sem pro
veito moral. 

· B . ....:. BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral.·. 
-: - BPA: - BOM ·PARA· ADULTO::. - Filme que pode ser visto com· t>rovelto 

moral -tão ~bmente por adultos. · 
·. ·'·AMO. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

ou ce11as pode hnpresslonar o publico Infantil. . -
APA. - -ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto tão 

somente por adultos . embora sem proveito moral. 
R. - RESTRITO .,-- Filme que pelo ~nredo ou cenas deve ser · estritamente 

reservado a pessoM de . solida formação m0ral e rel!glosa.. 
· D .. - DESACONSELHADO - Filme que pela itrave !nconvenlencla do enredo 

ou cenas, deve ser. evitado. por qualqui:r publico. 
M. - MA'O - Filme prejudicial para qualquer publico. 

-,_:NOTA: - .E' Importante que o espectador não se contente com a simples cota
ção do filme ou da peça de teatro, mas que procure conhecer pelo 

1 · · n.enos alguns detalhes da critica. lsto justificará uma cotação que 
afirmada sem. nenhum come11tario, poderá. parecer injusta: e 11,0· 
bretudo, com a leitura de uma analise que põe. em relevo os ele· ' 
mentos. bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educará 
s11a conciencla e aprenderá a julgar por si mesnio os outros filmes 
que ihe forem .apresentados. · 

. , . .·~--::--.,...------------------------------· 

1:.EGJONA.RIO 
. ~- ' :- . 

N .otfci as ··-d·os 
•G OI A' S 

\>EÍRnÕ\"JA ÚWl'OLUO BULHõES·· 
GOIANIA 

GOIANIA, (A,;APRl~SS) :.:_ Pro~s.~
c~uem· ativamente os tl'abalhos d" 

· ·-1~onstruçll.o do ramal .ferro'vlarlo Leo-
. ;,oldo Bulhões - Goianla, 1/gando dl-. 

·elamente a nova. capital ·de Golaz .ao 
rnstado· de ~ã.o Paulo e. a ,uver~as ou-

-t ras ú'nida.des da. Federação, --A exe
<·-nGi'io da:-:; n1-ras está entregua· a dún~· 

. 1•om;,anh1as •. _ ;iu~ _emprega.ri1 :ôs · s·eus 
tt·abalhat'lores em trechos diferentes. 

Cerca' ele .oitocentos homens estão 
empregados no trech ~- r1ue 11ar'te de 
Leopoldo' de :Bttlhões, resididndo em 
~campamêntos previa-mente prepara
dos e <lotrudos de t.orlo' o conforto sa
nitario. Nesses acan'llln.mcnto·s setão 
instalados o funciouan<lo um arma- · 
zem, dê secos e lnolhaciof-(. unui fn.rmR
cia.. um J)o:-;to n1ec;lico·· e um restau
r,ultc, que fornec'e· g-ratuita.n1e11tó re-. 
feições· nos ope:rnrio~. · 
ll~IA. CONPE'Rl•]NCIA NA. AÇADEl\lU 

GOIÀY,\ DJ,J J.li:'I'llaS 
AM dias n uo .. mêH de outubro. a 

,·onvtto do· rtxmo, 'or. Celema,: Natal 
e Silva., Prcsiden to da Acad('mla Goia
na de Letras, o Revmo. ·Pe. Antõniq 

· Wa.sü,·. professór ~ro- Gina.sio .Anchie
. ta de Bonfim, i·eàliz<'iu urna- aprecia
<la co11fermcia. sobr:e Ad;l:ó· Miclde
w"ic:t.· e/ mnlor 1>ooti. poÍonês da epoca 
tônu/n ttca._ ,. · '' _· , .. ·· -

No salão nobre t1o. Pala.cio ·rio· Go· 
vemo, lia linda ·.e dl1u1.·111·1éa.·:capltal· 
< 'a,•ula, · r.-uniu-se a fina flor ela ln
tel~ctnal:cl;1.cle goiaille1ua"e· deante ela 
(jUal O cor1fere1i'ci~ta. <ljsc.ofréu, sobre 
" vida e o Jal>i>,· litél0ãr10·. do uPontl· 
fice-.-<ia POesi3. -Polo~!;!s·a:,-·:,i.{uê, comn 

·c11011l1) em suas comp0Ji:1cues,_ este em 
.süas · i11spiraclaa <lStrrO'f.es. ,ehiiri:ou .to· 
<la a. <Jor Oaa . Polonia opri"m(dit. 

Ao. lá.do rla. ._mesa .·i).resid,eÍlciaJ, \'ia
R~_,o ·retrato <Ío poetá: éll\'<;>IV'i<!O C:Olll 
a_s . banclel_ras do B_rasi\,,..8' rla Polon\a. 

· O refericlo sacerdote· àalésiano, em 
.. -sua a.plaudl<la conferinct:i, :t~?: ressai· 

0

"ta.1· li.. religiosidaào · do va,"te .. , ·polonês,. 
h1Jos ·sentli11enros c'atôllc<i• -resplan
<lõéem ta·nt.ô da sua.- .. \-1lda,,.:cómo· das 

· ;uh.~ ohra~ 'c.óntldai:r _eq1 lS ,volumes. 
. 9e,:emos nota,f,·. 1pte; ;-o- Ji:,al_or barrlo 

da.· P.olonfa foi 1>rofesscir. das. !Itera tu- · 
e-as Slavas nH l,Jni\'ers!<Jn<le .ele Sor-

_ háne- _,t?Jll P_aris e q11_e_ i·.Su:l qt,ra·p~·i
mâ·:-,"O S_enlló1· ~a.dê,.tj-·"_:,.j:1._fOi tradu-
zida.. em t'ranc'2s-. · e :cn·gt~s~ ·_-

1 
Nad~ _n_ials op~rtuno, ·neat_a ·hora tân 

'i"riti;-\cà e. sanih,iita ·para ··a, Polonla 
<lo · <i ue -recorctà1: u III de .. séu•s: filho:; 
mais !lustres. µnÍ <los maioreii patrlo

. f as, cujas obrâs- saturad9:~ de fé e 
·;aidor ·combittlv·o·: vallanl ·tanto ,1uanto 
os fusi:Í e as. i1fetrl\.llforloi'ai,de Pll
;111.lrlski · e ,ie lialler.·na rei'oúquista d-'\ 
UiJerçlacle, ' ' 

COOl't•mATlV A PARA O 
O l'l•:RA (UA DO 

FOR TA l,EZ.\, ( ASA PIH:SS) - Por 
i nlclat i\'a do Circulo < tpArar\o dé· F'or
tareza, será fundad,i · hoJe;, riesta·,,.-a
Pi tal, uma grande cooperativa de 
ennsumo dt>stlna<Ja ac, QJ>erari"ad11 
,~~a:tense. A st1a organ 1sação esta. a. 
e,u·go <lo Circulo e lia Açã:o . -C:atoll-
ca. . 
1·rt1Jc.:tsS pi,:1,A l'AZ' l!J PELO PAPA 

l?UitT,\Lls'i\A, (ASAPHNSS) ..:.. AS 
Associàções ca tõl ici,~ de J,'ortaleza 
pron10,,erá1ll. ·uma gran<le rom11;ria. qúf1 
partiu <la cstatu ... de Nossa Senhora 
da. Paz. tHn 1ltre<,;ãi.> ao Sn:ntuarlo.· da 
Aclóraçãi> pertléttÍa; ·-on<le' ·foram··r<>ll-· 
liza,las ·ora.~õ<"s-' pela l)nz · unlvêrsa.J ., 
liberrlacl• ·d"_. P1wa,.~ ,, .:. ,·:· ~,;",,;:·.: -

1,,\ CEN'i'gN-A', ,·o 1)1);, ~;,s\;~;,~~~
N A TÚ: '<AS1'.PúÊssT ....:· s'e~â- <:0°-

mem,orai)o a<iUi,_ a. '2( ·-~~e· _N·t•ve~nb_ro 
pro!-:imo, 'r; ·príni:ei_r_1,.·.-~~·1_ü~~a1~tb''.·, do 
nà-sclment<l· -<le D., -_Vtürl. ·· Já. se·;. ;âê'(ut 
orgn.ntr.ado um g:rande programa ·no 
f[Ual e:sUl, ineluidas c~nferenclas, t, 

palestras para· hon1enage.:lt• ·a. inc.uno
ria tlo ilus~rc Bisp(? Catõ~~co 

l'UWSJIJ!!:X'l'N DO . ~,OJ'Sl<JLHO 
. AU~UNIS'i'HA'l'l\"O 

N.\'rAL, 1ASAPRESS) '- No pro·x_l· 
mo dia 4. \'lajar:\. ele a,'ião para. o Rfo, 
itfim <!e tomar l)arte na reim11!.o elos 
presidentes ,los Consélhos Adminis-
trativo de Alagoas. · 

A GA~llNHO DA · 1NGl,A'l'J,~RRA 
l\"A1'AL.· (AS,\PRJ;;SS) - Passa1·am 

por esta capital,' com de~tlno a. Grã· 
Bretanha, on<le vil.o estagiar na. Boyal 
Ail· !•'orce, os ·oficiá is clà J,'orça' Aé1·ea 
Brasllélra. coronel I•'ablo 8:l. Earp;. te
nente-coronel l\einal<lo Carvii.Hu• ]?I

lho e os capitães Afonso Costá,. Hen
rique Penna e Hamlet .Azambuja .Es-
trela. · 
N,10 HA I.II°O'l'H'OS PARA .4-1,AR~ll'l 

NATAL, (ASAFHÊSS)' - A .Chefia: 
ih Circun~crição d_o Nordeste do Ser
\'l~o Naélo11al de Combate á Mala.ria, 
rllstrlhuiu uma nota l1. 1mprens:i, ·ex~ 
plicando não haver razões para alar
me cm virtude <las noticias veicula
das ultimamente t>elo sul, sobre u·ma 
11ova. i1wasão <lo "aho!elex gàm61ae" 
nesta zona. 
EXl~RCJ<.:10 DE E'.:SCURECJ31ENTO 

N".\TAI,, (AS.\PRB:SS) - Esta. clda.• 
r10· anoiteceu dia ~4 sob completo 
"lJlac!t out" 11ue pegou a popula~ã:o 
de suqfreza, Desde hã als?Jmàs scn,a:
nas ,i, cidade vfnl.a sendo submetida. 
a "illack out" parcial. UÜlmamente a 
<llretorla Regional ue Deíesa· Passi
va, \·inha rli vulgandc, inslsten.tes · re
comtmdaçifos sob ré a observancla · das 
medidas ele escu,·ecllnênto _por .parte 
ue par~iculares nas zonas afeta.das 
J>elo escurecimento parcial, Apesar 
da completa surpreza, a popuJaçl!.o ji 
suficlentem~nte lnstrulda, obedeceu 
1·tgorosamente âs ln~t;·uções recebi• 
<la.s, O transito continuou a proces
sM'-se 1101•malmente, embora ·os· vel· 
culos diminulssem a projeçüo dps 
seus fareis. Refletores palravam:, nos 
ei:.us· <'la. cidade em· todas as direções. 
illxatamente ás 22 horas a cidade foi 
subitamente iluminaqa, -com exceGã.O 
tias zonas que ,·inham sendo mantklas 
sob escurecimento parcial. · 

B AI' A 
···DEFESA: PASSIVA· 

SALV.~POR, (ASAPRESS) ô 
,1•:xmo. ,sr. Arcebispo· Primaz da. Bafa. 
solicitou o ·apoio e a eolaboraçl!.o do 
c',ero de~ta caNtal para os trabalho" 
i!a.- D.~fe~n .. .>a!islva. 

P,\n.TJR;A l'A·:.A O RIO 
SALVADútl, ./Ai;lAPRESS) -·Afim 

· ,·• ,· tom"r:·pitrte na reunlã.o dos Con · 
se1'ho!! AdmfnlAtrMt,·os, · seguira. para 

· o JUo, •no ·proxlm? dia 4 de Novembro 
n ·representante <'lo Conselho Adml· 
n!stratlvo deste Estado. 
"'-'TINTA-A .u_POl,lCI,\. OE CHOQUE" 

·SALVADOR, iA'8APRESS) - ó in· 
terventor. fed·eral a$~lnou um decreto, 
determinando . :,, supressão de s·o ho
mens da· policia de choque, os quais 

· serã.o ·a.1>roveltados como êXtra-num<>,
r:i.rt~~. Ex:ting1;~,-~e, assi~. ,a chanrn.-da 
"Pollcla de Choque", que tantos 
ahorre~in,entos; tên1. causa.do á. Secre
ta.ria ihi Se;,;·urança "" Esta.<lo. 

ESTADO DO RIO 
DEZ noNÓES PARA CA~IPOS 

CAMPOS (ASAPRESS) - Uma alta 
autorl<Iade municipal -con!lrmou o 
embarque, nos Estad_os Unidos, de 

-1 O bondes .para. esta cidade. 
Rl!JAJUSTAMENTO' DO 

l"CNCIONAUSMO 
NITEHOJ., · <ASAP.RESS) - .O ln· 

f orven tor <lecretou, . hoje, o reajusta, 
men to de venclmen to elo !unclonal is
mo r,u_bllco. clVII do Estado. De acor• 
<lo· cotn. o decreto em questão, não ha
verâ sàlarlo lntertor a: 400 · cruzeiros 

. entre os . funcinna~los efeflvos. 

SERGIPE 
SEGUIU. l'AR.4-., A CAPlTAL 

FI~DERAI, O JN.Tl'}RYENTOR 

ARACAJU, (ASAPRERS) - A fim 
de· tratar de intereas~s do Estado, se
glu, -para o Rio do Janeiro, o Inter
ventor Fe!\eral, coronel· Maynard Go
nies,· · o qual viaja' em companrla do 
seu sê-Oretarlo particular. 

MINAS GERAIS 
-1:.'STALAR,U'.-SF. ,\S JUNTAS. DI~ 

S&LEÇ,\O 
DE!,O HORIZON'l'l'J, (ASAPTIESS) 

Sob· a presidenola. do tendtité-coronel 
Ráui ·ciinhâ Melo. "11efe dó Servi~<> 
rio· Saude na 4,a -Úegt/io Militar, Insta• 
1,ú·am-se ·nesta. Capltnl as Jur,tas de 
S<ileçl'io, rle•tlna:das ao exame dos sol
da1fos que inteirrar/ln O Corpo EXPéc 
dtclonario Brasileiro. 

~·AT,TI\ am TROCO 
. tJB!nRADA,: < AflA PIU<JSS) - Devido 
ás <l!ft,-,ul<lailes · <fo troco, come<:a rllm 
a. surgir na 'ctdàdo c:her1uefi <iA varias 
·lmp<>rtanctas varlan<ló·. de eo centavo, 

· a dois cruzelr<)s, emitidos p-or con· 
celtuada~ fi~màs IOéRls, e aceitos por 
qualquer- estab.cleclmento. 

RI Q- G R A ~ D E D O S U L 
úIRClJLi\R no. SR. UISPO DE 

PEI OTAS . 

P(J"RTO Al,EGRE,. <ASAPRESS) 
Acono;ellia.nil<>. ·i,s catollcos a comprà
rem bonus rle· i,:uerr-à, o Bis])() de Pe· 
lotai' en,•lou. um_a c:1·cuiar â todas as 
faro'!uia:s <la sua· Dlo"·'"e, na qu,iJ 
_pe<ia a leal. cóonAra.1:íl.o de todos para 
(a.cllitar . a fiOlµ(:it~ rios problemas 

.. c1ladi>.~ ,POf.·~~~a ~iierrit. qu_e n.os. foi, 
hnp'osfa. '- · · : ·· · · · · 

s~u. DA "ARGJ,;NTINA 
-úBORTu Af,E<HU~. <ASAPRESS) -o:·~ ,mêr<'I<> desta·· Cr.pltal ·'cont1ri11a. 
l~IM'w.n<lo -sal <la A rgéntina âflm de 

. 11üpi-)f as necesslrlaMs semi,re er~s
~.R~'i\j5;_fj~<1~· col1sutj10 · Uo Dstado. -,_- · . 
-~JJit._ln,,m1ente entraram varias s:ran· 
·,te-. dP.sse produto 11es!:e Estado. 

"' ·-, .Jlt A' r,o.·:'f'E. IN'rl!:RXACJON..i. L 
::'~).ÍRU<lUAIANÍ'I, fASAt'RE$S) - Um 

;aqs · pHares da. po11te intHnacional 
U_rugualana-Los Lfhres .está. fora do 
·alll\hamento. }<]sse raio foi constata.d<> 
mesmo antes· da. visita ,<lo president~ 
ela. Republica e agora estâ · movimen· 
tandô a· engenbârin ·nacional. A ponte 
que se denomina r,;a.l. Augusrin ,Justo, 
encontra·;se ·com 3 pilares e uma basti 
de p!Inr fõra. elo 11Jlnhnme11to, 

Afim d<> esdarecer completâmente o 
assunto. o rer>re<;enta.nto da "Afm.
press:" procuro.u o presidente da Co
ilissão flrasllelra, -gal. Wolmer Au
gust~ da · Silveira, µue prestou os se
_gulntes. esclai,eclmentos:. 

"Etetivamente, -houv·e um erro na 
· locallzaGão de tres pilares ,Incomple
to~ é ·d·e uma base de pilar. da ponte 
t11t,irnaêlo11al. Esse erro foi verificado 
e denunciado P~la Ji1mpresa Constru-

. to_rà. Matheus ,oronba, <tUe tem a seu 
cars·o a referida obra. Diante da de
nuncia m·andê_l'''instaura;· Ulll Inqueri! o 

. administrativo, que esta. prestes a ser 
cone! uldo." . 

o_· gal .. Wolmer. deciar.ou qµe se tra- · 
ta de ur,n acidente ile.,construcão que 

· não prejudica · o prosseguimento da 
i,;ra.nde obra,. "que continua sem novi
dade e no mesmo ritmo _anterior, na 
parte refere.nte ao acesso. Logo que 

. o . tio Uruguai _baixe de nlvel, serão 
constru_fdos :.os. restan .es pilares, cu
jos ei>:os já.. estl!.o __ colocad.os em 1>osi
çil,o .c!)rreta., Os ·engenheiros preparam 
os câlculos i1ara:··á reconstrução elo~ 
pilares que .J;"stào fora do nível, com 
o aprovéibiillento dos mesmos e com 
a.penas pequenas demoll~ões na par• 
te excedente do deslocamento. 

.· p A R1 A NA' 
FES'J'A DE .NOSS.\ SENHORA ·DO 

JiOúIO 
·CURlTIBA, (ASAPRESS) - Ter:\. , 

lugar· na. vls'tnha cl<ladê :de Parana
gua: nos dias: 14 e 15 de Novembro 
pro:dn)6, a tradicional festá. de Nos
sa.· Senhora. do Roe.lo, "Foi organizado 
ó progr"ama dos· festejos; destacando-

· se a solene procissão da. Santa, que· 
· sei'ã. conduzida · do Santuarlo para a 
Igreja; 'Matriz, · hav,fodo 110 dia ·H; so-

· 1ene procissão de retorno da Imagem 
·aó 11eu Santuarlo, onde é venerada pe
los fieis . 

__________ " _____ _ 
J\ D ~-O GADOS 
-~--'iiZ-Vicente Melilo Indicador Profisslonal 

-Praca '1a ~é. U ~ t.o anoar • Sala 20 

Dr. l;Unio Corrêa de Oliveira 
ltua (,!u111t1no· Uoc .. tuva, ua . i.o 

···· ·A·t1/IAI"'~ l>Hla 823 - Te!. 2•U76 

Jovia~o 'Ielles 
e 

J. N. Cesar !..essa 
r. ' A th·oatt.doa 

Lêo.' .,,. l\.11Hrfcvr<11,.,. 28"'•• · Sn1a 90• ~----,--, ... -----'------· 
·''-. Dr. f'riincisro e.··· Retmã;-

.. : · Helmei~ter · 
-Ruli •Sã.o liei,fo, 124 - t.o and"" 

;, <Sala. g -' · 1'ei.. i--ieu .... 1:1; P A l!I J,O 
,-:~~ . 

''Dr; Carlos Moraes de Andrade 
lfoa aeiijurnlil ConstHnt;" as • '·º ao(I. 

· ··- -<l;il;i. as - Tet, ~-ase · 

MEDICO$ 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
tillnfca lt1éd•lla - l'ubcu,uloae 

,ftaln• S 
Dlretol' do ••• .... •orto · \'lla ltln•<'nfe· 
Con8.: 1-c. Mateool, 14 - 110 an01tr 

ÀpnrLO 6a - l'sl. 4·~601 
'ites,1 A\'. Ai:rua Yr11nca o.o H 

XeL 1-118'9 -------------Dr. - Barbosa de Uàrros 
Ctrut"I· ... UI, uu: .. aJ'aa•· d• ·,eut;u,ra• 

(lona.; l1. l<lenador 11.eJJõ, 'º'' '·º and. 
Con•111tu: du lo .. l<I U ·e· da• u li.e 
17 h11; • SAbado<!I, dRP 10 ita ll. boraa. 

( Prêillo ltaQu,.·r'é) . 
Xel,1 2 IHI .., Hc11,1 ·n,i f-1268 

Ur. Celesf ino Hourroul 
Res.: 1 ..:o. s .. 1-'Huln, 8 - ·J"•I. ~-2623 

Cons.: Hu" .t de Abril. tU 
· Oas a as 6 11nr11·a. 

Vr. (;amargo Andrade 
_D.oen~u• ~· ~t'11b•;faa_ .. l'_artc,• 

. , oa,t.•rtt,..:líi•• · · 
Da· Beneflcler1e1s Po,_tuauee~ a da 

0

Mwtern111Ht1e ile Sl\o l:'aola. · 
Cona.: ttua Senador l.felJCI o.o HII 

2.'el.· 2-:nu - .,,., i1 •• is boraa 
,,Rés.{ liuÍI Hllfael i!e· Harro•, U1 

l'et.i 1-16111 · · 

l O D O O A_ 1 O &. l·O O 

'., 

" r.; ·, E G I :0 ri A 8 1 º 0 

• - - ... ' - : •• - < • • ~-\ .• 

' 
~-

-R A l OS X 

Dr. J. · M. «.:á6ello Campos 
t11111)UU.iO•' tti\lllu•-ou1t11 A 

. H6dl .. •JlffatolJ•Ovo•., - t,;samea-
., .~!ll•>ICIJtlc,111 a 110·111lelllo 

C.,na.1 1-t"u11 111 .. r,,,.nt. ·u 111.t11ttclo 
Paneur, · • 11.0 1n<1: ·• l'e1.1 • 0 US6i . 

tte,.1 tiua J'uot Ht - ·l'tl.1 6•4941 
Slo Paulo 

H O .M E O P A T I A 
vr. Kezendé Jt'ilho 

C~na: 1 •· i:t. toJai'.ae101 . trelt6. 105. , .e 
. Ándar - L'el.> ll•ORU .,. Dai li 

. .à• t.B llor1J1, 
.a,1.1' A°"•nld!li Dr. Árnaldo, 11U 

· .. , · ""! :rel1J 1•2'15 -

A L A-G O J,l S 
LOC.1.LISADO O. "lTAPAGE" 

MACEló, (ASAPRESS) - lnfor
. rnam ·de São. Miguel qu& o pescador 
:.ranoel Cipriano e aeu companheiro 
Raimundo Silva, "'depots. de· diversas 
p~squ!sas, conseguiram. locall,-sar o 
r>onto em que afun "·•u Itapagé, tor~ 
1iedeado nas alt_u·ras da "tagoa. Aze• 
llà.'. Cipriano mergulhou vúJas '1ézM· 
dando <letal.hes sobre a posicito em 
que s.e encontra o harco que está, a 
,.;penas 11 ma profundida. <le 16 braça.a.· 
O jovem jangadeiro aflrnH>U que o 
ri,tviou ?..fundou ha. 24 ·qul1ometros da 
costa. J\Ianoel ê o jangadeiro que .ln· 
1licou aos· naufrago:i o. rumo- de ter
ra. 

~EDillO DE PROVIDENCIAS 
lliACEió, <ASAPRESS) - Na sua 

ultima. reuniito e depois de discutidos 
va.rtos assuntos, a Sub-Comissão· Es
tadual da Batalha d:i. Producã.o rlell
herott énvlar varlos telegramas, Des• 
ses destacamos o enviado ao presi
denta do Consêlh~ Nacional de Pe.
troleo, reltera.n!IO o pedido de provi• 
clenc!as que .p,ermlta.m o trafego. d.e 
automovels particulares nest.e Esta
do, em .. vista da falta de deposltos de 
alcool anlclr(> e tendo em vista esfar 
proxima a safra, quai1do...álnda exlête 
grande, ustock" da, safra anterior; ao 
mesmo tempo que solicita a remessa 
ele quêrozene para a Coopetàtl va dos -
Bamwe,zelros. Tambem ' foi enviado 

, um. telegrama ao Ministro da Viação 
soHcitando a vinda de cinco técnicos 
de estradas de rodagem, ad!antandc> 
a Sub-Comlss!'i.o que . financiaria a. 
vinda dos mesmos, caso Isso se tor-
nasse necessarlo. · · · 

S A N TA C ATAR IN A 
OBnA SOBRE A!I · ATIVIOADE"S 

NAZfRTAl'I NO ESTADO 
FLORTANOPOLIS, (ASAPRESS) ,... 
Aêaba de ser <lado a leitura do pu
blle'o em geral; o livro "Com o· ·pu
nhal no coraçl!.o do Bra•!l ". E"dltadr, 
pela Delega<'.'la ·de Ordem Polltlra, e 
Social. Trata-se de um volume l"nte
ressa.nte pelo seu conteudo, que· traz 
curi"osas revelações gobre as atlvldà
des da pronaganda nazista en1 Santa 
Catarina. A ohra ~ prefaciada pelo 
Caplt/lo Antonfo ,~arlos Mourão Rat

. ton, trazenrlo uma apreMntaçã.o do 
Capttiló Antonio 1,,1ra Rlba's, titular 
da reterlcl~ rlelNsacta. · 

P /ti R A' 
IS"STJTlTTO OE PR~WIDF:NCIA E 

ABONO t'RO\'JSOIUO 
BEL1'1l\[, 1 AfAPRJ<;SS) ..... O lllter

\'~nto1· Federal neste Estado, devera. 
assinar dois Importantes projetos de 
,•,,.eretos-leis, PP los qua Is serâ aia
tio o Instituto <it Prevldencla e. As
sistencla aos -Servtilores do Estado, 
e tnstituldo o abono r,rovisor10 aos 
f11nclon11r!os <'!vis estaduais, na base 
de 10 010 a 50 010 sob1 e os respetivos 
\'enclmént os, · 

PERNAMBUCO 
CAR.Rr,:G.~'11':NTO OI!) TRIGO 

RECIFF:, < ASA 'RTI:SS) ..... Em v!r
tucle da chegadà ile um grande com
boio trazcr,<lo granile <tÚiint!ilade de 
triP,o. " nre•'d<>nt" <la· Comissão · Es
tadual dr) AhastectmAnto suspei1deu 
a~ medirlaR <1ue· vtsaYàm o raciona• 
tnento <ln prôrl11to 'llM ... fH\derÁ ag'ól'8 0 

. S<·r nd<tttlr!rlo .,Uvr~men~•·· ,. 
·s, EXCIA, Rl'.:\'~!A. l~ISJ'O' DE 

PE!'IQUF,tRA 
RECU,'E; · I_Á!'iAPHESSy -- .. Vlajan

·do' :<!e avlão: r1>gressou ·á cidade d" 
Pesc/uE'ira. o 'Bisr~- daquela Diocese, 
D. Arlalberti>- Sobr~l. Ao··embarque do 

· _eminente Prelà<Jo c<>mparecernm al
ti..s · aut<irlda_rles ~fvis ;, F:cli>sl;,sticas, 
alem de flg-uras dt de.stRque na nos-
sa sociedade. · 

MAT:O GI\OSSO 
OURAS UO PORTO UA CAPITAL 
.CUIABA, <ASAPRFJSS) - Breve

mente erão iniciada• as obras d" 
porto <'lesta •capital, de acordo com 
a determinação do· interventor· Juli<• 
Muller. Bssa ,,bra trarft grandes be· 
neficios pata o Estado, dada á sua 
lmportancia. Encontra-se e,qlosta nu
ma casa comercial · d<'sta cidade uma 
maquete do futuro porto, 

NOTICIAS DO !N-l~RIOR 

CATANDUVA 
A.NIVERSARlô 

' .-Completou mais uin ano de V'Ída 
lntelrame11te dedicada. a Deus e ao 
próximo, no dia 22 p,p,, o nosso ln• 
causavel Vigário -Mons; Albino da 
Cunha e S;Jva. 

QUERMESSE· 

Encerrou-se nesta semana com ôtl· 
mo resulta.do financeiro a: quermeasé 
que se vinha reall:>.ando · em beneficio· 
das obras 'pias locais. 

MISSOES 
Ascendeu à importa.nela de 1034 ,, 

cruzeiros a· co1eta angariada pelos 
Congregados Marianos somente nas 
nossas ruas em beneficio das M:s· 
sões. 

IMPRESSOS? 
Oficinas gráfic;ts do 
LEGIONARIO S. A~ 

Rua do Seminario, 199 

E· N (j E N H E I R O S 

Amador (intra do l'rado 
11:n11,Pubetro &roult•to 

,,11.rqultetura relti1lo11t, colêjjilo-. rell• 
,,,1101111 eolstl\'ae 

l'lua t.tb,ero l:la<larh, •11. - .::!lo P11ulo 

D E N·J IS TA Si 

JJr. <.:arlino de l'astro 
Pelo curso os oóu,01 H<l_o 011 ~·,.eul• 
d110t · de lf11t1uae1 .. • uaonto1<,*1a oe 
São . .t'IOUIO - Ctr UtKlln Uent11n11 dl• 
ptom"II" .-ro 1111t - .,.~ ,1 .. i,u•ta d" 
1;1oeo <.;oracao Oe Je1u1 - ll:1p1a1a11-
dade1, k'lvota. -UorOa1, .t'ootaa. Oe11ta· 
durai llhRtÕmflll8. Sell'I ·ol,'!oM(!1-p&J8• 

tln• ,_ UQnsUl!AI dai ' Q.I li • OH 
111 Q.1 lt bora• - Cona.: tt. Utrelta. •• 
..,. 11,0 and11or, eal.ae t•tA - Ra1.; 41., 
·Vario de l?.Jraelcaba, 4H _ sao Paulo, 
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RENDAS DO NORTE 
feitas à mao, Toalhinhas de rendas, cen
tros de mesa., colchas. lençinhos, golas. 
Completo sortimenfo e melhores preços 

A casa onde tudo é mais barato 

J. e o E L· H o D A F O'N s E e A 
RUA-- DAR PALMEIUAS. 88 a 94 

fel. 5-4070 S. · PAUi.O 

CINCOENTENARIO . -DA PRIMEIRA . MISSA 
no, SUPERIOR ·. GERAL DOS SALESIANOS 

Comemorando o cincoentenario da 
Primeira l\Iissa do Revmo. Pe. Pe
dro Ricaldon~: superior geral. da 
Pia Sociedade Salcsiana, o Colegio 
de Santa Inês promove um Congres
so Catequistico,- que hoje se iniéia 
e será eneerra<lo no proximo dia 7. 

·Em preparação ao Congresso rea
lizaram-se conferencias, lições, cir-
ef1los de estudo, durante a 2,a quin
zena de setembro e no mês dé outn
bro, em sessões especiais nas aulas 
ou fom delas. 1 

As alunas em grupos, estu(lararn 
teses. sob a direção da Professora 
de Religião. Após a exposi~ão da,
mesmas e dos circulos respectivos, 
tiral'am éonélusões praticas para a 
vi'da <-'rÍ~tã e que serão o fruto do 
Con,zresso . 

Dia 28 de outubro, às 12 horas. 
tiveram inicio as provas do Certa· 
me Catequistico: pruva escrita de 
inteligencia. 

Dia 30 <le outubro, às 18 hora~. 
realizou-se uma pequena demonstra
!:ÜO de Catecismo pelas alunas. do 
Curso Primario. 

Ho.ie haverá, · às 6,30 horas, liis
sa festiva; às 8 horas, primeiras 
comunhões, e às rn;so horas, bentão 
,lo_ ss.· Sacramm;1to, na Capela do 
Colegio. 

Às 19 horas, haverá uma sessão 
~olene, com defesa de teses e nume
ras· de · musica. 

Nos dias 4, 5 e ô haverá sessões 
solenes do Coniresso: às 6,30 horas, 
será. celebrada a Santa Missa; às 
11,45 horas, haverá solene adoração, 
e às 19 horas, serão. realizadas as 
sessões do Congresso. 

É~ses dias serão dedicados a Nos
so Senhor Jesus Cristo, Mestre e 
Modelo do apostolado catequetico; 
ao Sumo . Pontífice Pio XII, focar• 
nação do 01agisterio · irifalivel; e à 
SS. Virgem, Mãe e Mestra do 
povo- catolico. 

No dia 7, alem da Missa da comu
nidade, ,às 6,30 horas, .haverá Mis
sa festiva às 8 · horas, sermão e 
uenção . do Santissimo Sacramento, 
às rn,30 horas, e .sessão festiva de 
encer1·amento às 19 horas. 

UM· NOVO E SANGRENTO MARTIRIOLOGIO 

EM TERRAS DE MISSõIS 
,N. C. rl<l Nova 

1
York informa ocasiao recente, ao dizer: "Nós con. 

que: "Na Sagrada Congregação ·de fiamos cm que a parte sã de cada . 
Propaganda da Fé, em Roma, são povó, a porção que constitue. sua le- ' 
ouvidos -0s lamento~ ·dos· Missiona- verlura de concórdia, particularille'n· 
rio~. que gemem em. sua inação for- vedura: de concordia; particularmente 
ça<lá, ou nos rampos de concentra: Cristo e tudo esperam das preces. 
!:ão, e as suplicas de outros qne· so- não deixarão de levar toda a in:fluen, 
frem fomr; porém jamais chega aos eia de seu zelo e de sua de, 
ambitos · do Vaticano uma palavra terini~ação no momento .propicio, 
de desalento. As lagl'imas dos Mis- para resgatar o mundo da destrui-
sionarios não são a não ser íexpre~-· 1 ,:ío pelo odio, e para promover o 
são de fé,- esr,erança, e ·amor e de adv.ento de uma nova era na ·qual 
gratidão para com os catolicos dn todas as natões curada~ das ,feridas 
todo o mundo, por sua caridade, por qne lhes causara a violencia; se 
;;ua solirlariedade, que superam com reconheçam como irmãs,. e a,vancem 
um halo de esperança., por assim com compreens·ão mutua· para com 
dizer, as fatirlicas trindheiras onde a execução de tudo quanto é bom". 
s6 reina o adio e a morte ... " 

Assim escreve o Exmo e Revmo. 
Mons. Celso Constautini, Secreta
rio Geral da Sagrada Congl'egação 
da Propaganda e Presidnnte da So
ciedade da Propag-a~ão ·da Fé, em 
mensagem dirigida àos cat_olicos da 
América em vesprrns da celebração 
do Domingo das Missões Catolicas. 

Na mensagem relata como, n·o 
e urso dos ultitnos anos, numerosas 
vitimas inocentes "aumentam a lis
ta dos Sacerdotes e l{eligiosos Mis
sionarios que sacrificaram suas vi
das pela propaga~ão da Fé": dois 
veneraveis Bispos encabeçám este 
uovo e sangrento martirologio. , 

· M·.msenhor Constantini relembra a 
ocasião em que uma bomba matou 
qumze Religiooas, cuja Superiora 
escrevia pouco àepoi·s estas palavras 
ao seu Arcebispo: "Causou-nos prô
fúnda dor, e uma gran<lo perda. 
Queira o Senhor aceitar este holo
causto para apressar a hora <la mi, 
sericortlia e <la paz'. Após desc1e
ver os padecimentos e as pi·h-ai;ões 
que assolam os campos missioda
rios, o Prelado co1ilenta: "Este 
quadro missionario, cujas sopÍuras 
se dissipU1n dianfe às labaredas de 
fortaleza e de esperança cristãs, 
completa o quadro confortante do · 
interesse do mundo eatolico pelas 
suas Missões. As contribuições re
cebidas pelas associações ··níissiona
rias pontificias têm auméntado 'rrns 
ultimos três anos, ern espeeia.J.Ías da 
Propaganda ·da, Fé, que se 'prepa,r& 
para celebrar pela septuagesima vez 
seu Domingo das l\fo~sões. 

Os institutos missiona.rios onde
se formam os operarios de amanhã, 
estão repletos de estudantes e no
viços. O Superior de. uma organiza~ 

· ção missionaria nos escreve: "Ao 
mesmo tempo que nossos Missiona
rios sofrem prisão ou inação força

.da, em distantes Mmpos_ de aposto
lados, outros jovens aqui se prepa
ram. Em todos arde a ·ambição san
ta.de começar seu trabalho pelas :Mis
sões, quando retome a paz, para 
propagar o Reino de Cristo ••• " 

"Congregados ao redor da Supre
ma Cabeça da Igreja, nosso Angeli
co Pastor Pio XII, trabalhemos e 
oremos unidos . - eonclue Mons. 
Co.nstantini - pela realização da 
!lSPe!ança, !li!$ $1_~ exp!eªsa,xª' e~ 

As Rellglotas indigenas nas 
Missões 

Segunâo as ultimas informações 
ria Agencia Fide, _os ·-trabalhos das 
~eligiosas nativas se desenvolvem 
admiravelmente na evangelização 
do mundo pagão. Atualmente 53.025 
•é o numero das Religiosas distri
buídas em diferentes. territorios que 
dependem da Sag·rada Congregação 
de Propag-anda Fide. 

Dessa cifra ·de Religiosas, 17.337 
eorresp&ndem às -Irmãs .nativas, o 
que representa 32,7% · da soma to• 
tal de Irmãs Missionarias. 

Em conclusão, segundo as esta
tísticas, existe uma. Irmã nativa 
para cada grupo de 1.311 catolicõs 
aas l\fis~ões. Mas, por ·outro. lado, 
h_a um hilhão e duzentos milhões ele 
pagãos para serem convertidos. To
nianclo aqnelas mesmas cifras cons
tat.amos <iue neste caso só ha uma 
Irmã ·nàtiva para cada 70,000 pn
gãos,' ·· Oremos pois ao Senhor da 
Messe. · 

Demolição dos abrigos anti
. aereos de. Porto 'Alegre· 
Notfoias de Po1·to Alegro a,nun~ 

oiam que a· -Prefeitura Municiai ini
ciou a demolii;ão dos abrigos anti
aere~s que foram construido"s naq11ê

. la capital, logo ~pós a declaração 
de gue1Ta do Brasil à Italia e Ale• 
manha.. • · · 

A 'medida ea:usou grande regosi. 
jo '-popnla·r, uma vez que ficou evi
denciado"' o _aproximar-se z:apidamen• 
te a vitoria das Nações Unidas -
conclue a noticia: 

Cruzada Eucaristlca · Infantil 
Reali~r-se-á. ~e 6 a 16 de novem

bro, a exposição do 1·esultado das 
atividades da ·Cruzada. Eucarística 
Ínfantil, durante o ano de 1943. 

O secretariado Arquidiocesano da 
C. E. L, à rua Marq)lês de Parana• 
guá, 217, local onde funci~nará a 
exposição, convida para; a ·inesma1 . 
todos quanto se interessarem. Ho
rario da exposição: das 9 às 12 ho• 
ràs. e da§ l1 à§ J.l lio!~; · · 
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O · VIR EXERCITO PREPARA~E PARA TRANSPOR. OS APENINOS 
Declarações dó embaixador do Reich - Os aliados ·aproximam-se·de lsernia e.Teano - Os termos do armis• QUINZENA 

TAPÊTES 
· ticio. com a ltalia em segredo - Yoluntarios Italianos -A atividade aerea ·- A reconstrução de Napol.es 

.. - Os proximos objetivos aliados~ -
ZVl=tICH,. 3.0 (Reuters) - Segundo 

it emiss!)ra do: Vaticano n ''Osserva
tore Romano" escreve que o embai
xador alemão .. na Santa Sé, para por 
fim aqs. rumores, declarou que a Ale
manha continuará a respeitar a inte• 
~rida.de da· Curta Roma.na, bem como 
os direitos, a sob.erania. e integrida.· 
de: da. Cidade do· Vaticano. 

O SANTO PADRE RECli:BEU O 
• .EMBAIXADOR DA ESPANHA 
CIDADE_ DO VATICANO, 30 (Reu• 

ters) - O Papa. Pio XII recebeu. on
tem o embaixador _ espanhol junto á 
Santa Sé e o Secretario da Cóngrega
c;:ão . da . Igreja: Oriental,.· Cardeal Tis· 
ser_ant. 

O VIII;EXERCITO AVANÇA 
Q •. G. ALIADO NO NORTE DA 

~U'RICA, ao (Reuters) .- -Anuncia.
se que •. no· setor· do rio '.rrlgno, as 
tropas··· do VIII Exercito en.contrá.m
i;e a menos: de ó nillha3 ·de Isernia. 
. A IS lUJLHAS, DE 'l'.EANO 

. Q. G. ALIADO 1'10 NORTE DA 
:AFRICA, 30 (Reuters) ·- Informa-se 
ciue o V. Ex.erclto está. a. 5 mi_lhas de 
T.éano. ·centro de. _todo o. sistema ro• 
doviario. no flanco dQ ··ma·ciço monta· 
nhoso- do' Slll da.'Ital!á. · ·. 

'A.TAQ,TJE IIIASSJCO EM. PEPARA.ÇAO 
Q. G .. ALIADO . NÓ NORTE DA 

:AFRICA, . 30 (Reuters) - Foi agora 
d-> VIII Exer<1lto, nos Apeninos .cen· 

. -trais, estãi:> serido concentradas para. 
,'llm :ataque: maciço contra. a:s barrel
ras:·montanhósas ·_que Impedem, o aces• 
so a Roina. 

,:'ROPAS ··ESOOSSESAS NA ITALIA. 
Q. G. ALIADO . ·NO NORTE DA 

· :.\.GRICA, 30 · (Reuters)- -, ,Foi agora. 
·revelado que · está.. atuando na fren• te italiana a. 48.a:,Di\'.iSão de "Highl
la.nders" canadenses - de origem e•-
~~ss;~ªn.1110s · rio ARMÍSTICIO -col!I A 

. . ITALIA. 

AS POSIÇÕES ATUAIS DOS ALlADOS 
Q. G. ALIADO NO NORTE DA 

AFRICA, 30 (Reutors) - O general 
Alexander, 00101 as tropas do 8.o Exer
cito nos· A peninos ce11trais, estã, con
centrando suas forcas para um ata• 
que massiço contra as barreiras mon• 
tanl\osas que imperlem o acesso· a 
Roma. no coracão do sistema defen• 
sivo germanico. 

Ambos os exerci tos aliados têm seu 
avanço dificultado por fortes chuvas._· 
Apesar disso, foram conquistados 
tres pontos importantes nas ultlmas 
24 horas: 

No flanco esquerd<> as forcas do 
general Montgomery conquistaram a 
aldeia de l\Ioiizl e acham-se agóra · 
tropas americanas, entrando em Pas• 
·melhor colocadas c.nte os alemã,es,· A,s 
so Gascano, ameaça1n agora. o cr11;za .. 
mento ile estrndas do centro de trans
porte ro,iovlarlo, entre · duas auto• 
< ;trFi<las de Roma. ·> 

As forças do VIII :J:xercito Brita• 
nico capturaram l\Iontefatcone e se 
apossaram elo novo cruzamento do ·rio 
Trigno. vencendo uma desesperacla 
resistencia alemã. As tr'opas brltan_l.• 
cas ameaçam agora San Salvo,- cen
tl'o da defesa alemã nesse setor. E11-
q uan to os aliados prosseguem no seul 
avanco, outras forças a.lia.elas atacam 
as posições adversar!os nas và.nguai·
das do V e VIII exerc-it<>s. 

As formações aereas do marechal 
de Aeronautica Tedder estão.·atacan• 
do intensamente os cruzamentos de 
estradas, QS Úeris, as pontes·· e· os 
pontos de concentração de tropas, á. 
r~taguarda da linha de frente ger• 
ma.nica. Os caças-hombardeado1·es 
atacaram os aerodoromos mais ao 
atacaram os aeroclro1nos mais ao 
a.tacou o flanco alemão, canhonean
clo as linhas. de comunicações costei· 
ras. perto ele Min turno, no golfo de 
Caeta. Estâ pois iminente o inicio da 
batalha. de noma. 

Os alemães defendem-se -desespera· 
rlamente em todos os loga,·es que dão 
a.cesso âs suas posições montanho
sas da defesa. Os ultimos avancos · 

aliados têm sido· lento·s, tendo os sol
dados _das nações unidas .rechaçado 
os contra-ataques alemães de ponto 
após .ponto ile 1·esisten eia. 

Na costa· ocidental, o maior peso da 
ofensiva. .. norte~amerlcana . recai . de 
tal ;forma ·sobre· um sçtor, que essas 
forças ·ameaçam quatro ·estradas di
ferentes, ·que fazem junção na PO• 
voaçãi:Í de Tenao .. Mais· para leste, na 
area. de Ra.vlscanina, o· V Exercito 
norte-americáno está consolidando 
suas. posições no terreno montanhoso 
conquis'tado ao · nórte do· · cotovelo do 
rio Volturrio. Nas pia.nicles ·do flan• 
co · extremo da lln.ha de batal_ha os 
alemães . estã.o resistindo vigorosa-
mente.·_·· . . . . 

Reveloulse que 48 unidades de "hi
. gh!a;nders" ·canailenses, de origem es-
cossesa, estã;o operando n_o solo lta· 
liaµÓ; . _· .· . . . . 

•A 1o·caffdada de .Moliza, conquistada 
pelo · v'ur · Exercito,. proporciona · o 
dotnlnio "de 1ri1portantes rotas atràvez 
das' 'montanha.a, proximo ao , centro 
,1as .·linhas. montanhosas germanicas. 
l,'ortes chuvas que .caem sobre a fren
te de batalha_ im'pedfram, durante. o 
dia, . maiores · a.ti vidades. das forças 
ReÍ'eas aliadas. Bombardeadores me
d'.1s e ':ligeiros . !)àO ps:deram alçar· 
voo, .i mas- os caças-bombardeadores 
puderam operar· contra nume~osos 

·_objetivos no campo. ·de batalha . 
, A RECO.NS'l'RUÇAO. DE NA.POLES 

·NkPOLES, 30 'dteuters) ..... Quando 
fÓr· contàda. a.., historia da t;econstru, 
ção _de Napç,les: o papel desempenha
do_ pór · dois engenheiros. brltanicos 
que· restauraram a dist_rihuição .de 
en·ergia .. e de lt.z ,ocupará um brilhan• 
te càpituJo. Eles- reaflzarâm algumas 
hnproylsa,ções: que. ui!.o pOde'm ser r,e· 
veia.das . por motivo de segurança.
tJmi' · grande _parte. dos equlpametitos 
itidustrials ,foi salva e está· nova• 

. mente em- uso. . 
; .\_pesa.-r da extensão dos danos cau
sados pelos· ale1nães, as ·condlcões ne
cesSl).rjas para o trabalho estão sen. 
do restabelecidas aos poucos · nesta· 
cidade.· · 

. . . 

LONDRES, · 30 (Reuters) - O co• 
mentarista diplomatico''da "Reuters" 
infõrma. .que os têrmos 'do armisticio 
êCOnomiCO ·e financeiro com a ltaJia 
f<mam, assina-1os :. a 29 de .setembro. 
Esses termos·' serão· divulgados Jogo 
que o "momento·· seja 'oportuno, r.,as 
não se, espera que-. lss, · suceda bre• 
ve·mente,. pois. a . informa.cão ·séria râ• 
:voravel ao Inimigo. 

. VOLUNTARIOS ITA.LI_A.NOS 
Q. G. ALIADO NO 'NORTE DA 

:.H'R!CA, 30 (Reuters) ..,.. Falando aos 
jornalistas, .um· m·embro da comitiva 
do conde Carios Sf'or:ta; lidar· dos _!ta• 
lia.nos livres, declarou que "as· auto• 
.ridades miJ.itar.es ·aliadas promete-. 
ram àuxíliar e arm.ár ii.o'sscis véi1uritÍ1~ 
:rios'·'· 

2.000.0~0 DE lARES'AlfMÃES DESTRUIUOS 

CHEGAM AO SÚL DA ITAUA 
Q •. G . .ALIADO NO· ·NORTE -·DA 

.AFRICA, 30 (Reuter$) - Anu·ncla-se 
que jã chegar.am ao sul da IÍ:alia ml
lh"ares ··· de volunta.ri<1s democraticos 
italianos, J.)rocedentes das regiões 
central e setentrional: ·-da'. peninsula, 
de onde conseguiram escapar enfren• 
tando · grandes perigos; 

Lay anuncia a construção de âcomodacões de emer= 
gencia - A s.s. preí,ara=se 'pará dominar revottàs · 
- Prefeito executado _ ..,.;_ Restrição , à navegação 
sueca -Ataques aereos·à lngiaterra ..,;,Refens mort_os 

. . ' . ' . . ' . . 

ESTOCOLMO, 30 (Reuters) .,.. A ra
dio alemã. citando cifras de um :,artigo 
do dr. Roberto Ley, chefe trabalhista 
ge,manico, que deverá aparecer no "An· 
griff", di.s.se que doi.s milhões de lares 
g-ermanicos foram I até agora de.struidos 
pelos raldés aereos aliados. 

Refere-se o artigo à deficiencia · de 

das casas de. emergepc!a. o artigo con-
cluiu ·dizendo:. . 

· ''Coinéçamos com ·o objetivo de cons~, 
truir pelo menos um milhão déssaa re• 
sidendas". . . . ' . , . ' -

INS'.fRúÇõES AS· TROPAS S. S. 

-Novamente,' em greve-: os .. mi
neiros nos Estados. Unidos 

. WASHINGTON, 30. (Reúters) 
'Ariuricia-se · que .se ençoritrain . eín gre
ve . 77 mil mineiros,' em n · estados da. 
União, 

~COMBUSTIVEIS CONGELADOS 

, · ESTOCOLMO. '~O (Reuters) .:.. Infor
ma. o'·correspond41nte em Zurlch do," Af. 
ton , Tldningen" que reuniu-sé ha pou
co ti,mpc; em · Hamburgo uín. ·grupo de 

· mão de obra para construção' de· apo• · 
sentos adicionais e diz que · 8{; acomo
dações nece.sarias serão fornecidas . por 
meio de quartos de emergencia, da for·· 
ma que as pe.soas costumam construir 
em suas propriedades. E.ses aposentos 
consistem em dois quartos juntos, co~ .. 
brindo uma area de 20 a. 22 jarda& qua
dradas de terreno. 

. chefes das "SS'.', os quai.~ .receberam 
. instruções no sentido de treinarem · suas 
. tropa.s para. abafar qualquer revolta que 

poi;i;ai ocorrer ' em · :mas respectiva.s zo
n~ .. 

· PREFEITO EXECUTADO 
ZURJ.CH, 30 (IW1ters) - Anuncia a 

emls$ora alemã que foi executado o pre
feito de Gu.s.sow, no sul de Berlim, Au• 
iust'; Bar.sch, • acusado de ser ouvinte, 
desde ha muitos anoo. da. B. B, e. _de 
I.óndres e. tainbem de procuri:tr "inquie~ 
ta.r os ha bita.nt~ ,da. cidade e~palhando 
noticias falsas" 

WASHINGTON,. 30 (Reuters} - O 
sr. Harold Ick~, .á.dmin!strador _.de com• 
bustivei.s, "congelou" 1.150.000 de car
vão, com o fim· de satisfazer a:; neccs· 
sidades vita.Ls · do pa!,s. 

Internacional, 

Essas novas resldencias. de emergen
cia jâ foram completadas e estão sendo 
usadas. Terão de ser coristruld~ 'de Pªl'." 
tes pré-fabricadas, ,que foram postas em· 
construção em massa. Os que flca,ram 
sem lar em consequencia de bombar• 
deio tem prioridade de uso nas referi· 

ll'M ACORDO EM MOSCOU 
Deney Sales 

A· Conferencia pe Móscou, que · transcorre cercada do mais absoluto se
gre?º• é o centro: 1ª~ atenção geral dos meios politicos internacionais, de· suas 
con3ectura11" e ·previsoes. · · 
· ·. Para um.jornalista até mesmo se discute ali questões que conforme forem 

resolvidas, marcarão ·a historia do mundo neste seculo. ' . 
-·/As propri~ operações militares parecem meio paralizadas, para gue ne

nhum: acontecunento sensacional desvie as atenções daquele objetivo. 
Maior atração oferece a conferencia do que ·a já anunciada, para depois, 

entre :os proprios chefes dos paises representados, pois que naquela será ape• 
nas ratificado· o que· agora se decidir. 

Anunciou Roósévelt que já se chegou a um acordo em . Moscou, · mas 
·:;obre que ponto, foi silenciado. 

A. curiosi_dade: yankee · aumentou ainda pelo fato de Cordel Hull ter com
parecido _pessoahnente à. conferencia, pois ele e seus auxiliares, que o acom• 
_panharéÍlll, sãó, considerados no país como pouco simpaticos ao regime so• 
:vietico, · · 

· · A posição da Ingláterra, entretanto, é julgada mais dificil nestà contin-
teµcia. · . · 

· · Entrou ela· em guerra - formalmente pelo menos - para garantir a in
tegridade territorial da Póloma; dé que se 1fizera fiadora, quando invad\da pelos 
nazistas.- · · 

. Entretanto,· os meios politicos internacionais consideram certo que o go
~ernó sovietico de · formá alguma se conformará em entregar à Polonia os 
lerritoi'ios que ocupou, naquele país, quando colaborou com Hitler no ataque 
&o;,mesmo, · 

· · · Igualmente se ci,nsidera certo que exigirá p'ara si os territorios que já 
ocupou na Firilandia': , os países balticos: Estonia, Letonia e Lituania; e terri
torios r1111lenos que l'ertenceram à Russia Imperial. 

Certa imprensa vem prodamando que, sob Stalin, a Russia não mais tem· 
por objetivo o comunismo internacional, e que se transformou numa , nação 
ultra naciç>nalista: e· até isolacionista, - V,:.;ando proteger-se contra as demais 
potencias. · · , · 

Entretanto, é certo· que, apesar da dissolução do Komintern, em ·varios 
:Países· as átivitiades cori111n.istas · recnidescenram: na Grecia teri1 havido· mesmo 
choques sangrentl;>s · .entre· grupos internos de resistencia contra os nazistas 
de matizes diversos; na Iugo-Slavia, depois de noticias falsas de fontes ofi
ciais russas terem tentado comprometer o heroico general Mihailovitch, acu-
5,mdo-o e aos <1hetnilçs de entendimentos com o invasor, surgiu o "general" 
Tito, comandando · guerrilheiros comunistas, que não obedecem a direçã\'.) 
do ministro da guerra; Moscou . anunciou, divergind<> · dos_ demais aliados, . e 
que está disP,Osta à entrâr em entendimento com o governo do Reich, desde 
~ue Hitler· seja deposto. · · 
· , Tudo isso mostra o interesse enorme dos soviets pelo resto da Europa, 
sob o· ponto de _vistà político,-. e Jaz. com que a conferencia de Moscou assuma 
uma impórtancia · transcendental · para o futuro das nações. 
1. 

SCHWARTZMAN . .N l PIANOS 
[nclus1ve Úpo apa.rtament.o '· - V1sltem nossa exposição, sem compromisso_ 
·Rua D •. Jo~6 de-.Bar~o•,. ~li·,- A_v.,_A.5~11 Branca, 1>24 - Telef~ne :S-llPRl 

. NA.VEGAÇÃO SUSPENSA . 
'.ESTOCOLMO, 30 (Reuters) · - Es

crevendo a proposito da. recusa., alemã 
em_ permitir livre. tra11s!to aos navios 
suecos; o jornal "Dagens Nyheter" diz 
o 's~gqinte: . · · ._· .. 

i'Este estado de _bloqueio· - hwni· 
lha.n_tf para wn- país neutro - não po
de -· durar por ·- muito tempo. Se os a1e-
1liães n~o qujserem nos dar o direito de 
livre tramito; taJvez os aco11tec!mentos. 
da. gu~rra.. venham a. dar-nos esse d i
rei to". 

, •ATIVIDADE' AEREA SOBRE A 
·INGLATERRA. 

ESTOCOLMO, 30 <Reuters) · - Anun- · 
eia -: a. emissora alemã que · os aviões de 
reconhecimento germanicos a.umenta-
1·a.m a sua atividade sobre o sul da In
glaterra, tendo sido observada. crescen
te coricéntração de navios · nos portos 
merid\9nals ingleses, bem como tambem 
maior atividade de formações de lança.
minas .britanicos no canal. 

Acrescentou a emissora que novos re• 
conhéciméntos comprovaram a. COI!cen
tração , ,das guarnições . e acampamentos 
de exercito no sudeste da Inglaterra. 

. BREST B01\IBARDEADA ' 
LONDRES,. 30 (Reuters) - Bomba.r

deador_e,s d11, RAF atacaram, ontem, com 
exito, o aerodromo de Guipaves, em 
Brest, sem sofrer· qualquer perda.. 

. REFENS MORTOS EM LYON 
' GENEBRA, 30 (ReUters) - Ànun• 
cia•se. que, como represalia a. inciden• 
tes · verificados na estação de Lyon, fo
ram fuzilados naquela. cidade 11 retens 
france~es. 

Mensagem de Roosevelt 
· ·· Junta de Trabalho 

à 

-WASHINGTON, 30 (Reuters) - O 
pi•csidente · Roosevelt dirigiu uma 
mensagem . á, Junta de Trabalho de 
Guérra, a proposito · das disp_utas 
1nineira:s. Nessa mensagem, o presl• 
"den'te declara: . 

"Se .. os mineiros nã·o aceitarem- o 
.. auníerito . de . sala.rio· concedido pela 

Ju.nta do_ ''l'abalho, .tomarei medidas 
decisivas afim· de garantir o funcio• 
na111ento nas. 1njnaS". · 

WASHINGTON, 30 CReuters). :....Na 
mensagem que dir.lgiu á .Junta do '.rra. 

·'balho de Guerra, o presidente Roo• . 
sevelt .diz que não decidiria· a.dotar 
nenhuma· _medida decisiva, "antes da 
,·eunião do comitê polltico dos. m1-
neiros, .. a . qual . serã reallzàda na· pro-
xlma ,-segunda-feira". . 

Eni' -seguida,· o ·presidente· acres
<1enta: :; 

"Sem· duvida, em . tempo de guerra · 
os mlnelrôs niló desaprovarão a de• 
cisão dos' seus ·.l!aeres. _Estamos em 
gueha e·cada. um-de .nós ·deve fazer 
,a.lgúÍl:l ·sacrifl.:ilo para' o bem e a sal• 

' ,·ã~~i de ·todos•, 1 · 
.V , : , .. ,_· . . 

Os opera.rios ·Halianos, · qu~ de : !pi• 
cio se mostrav'lm apaticos, f_oràn1 
galvanlsados, quando· alguri1as -maqui
nas. come~aram a rodar· d11 novo; 

Agora estão cooperando. entusias
ticamente com os- aliados 

As turmas d·e operarlos ·"estão·. sendo 
nu tridas com· raç·ões brita.nicas.·' 

As quê -'trabalham a._.pleno :rendi-, 
mentó, recebem. rações .má.fores. · · 

To'do o nosso vasto sortimento, s~·m paralelo 

Os operarios da . marinha_ britanÍ~a 
foram organizados' em três . t)lrn,as 
que tra.balhaÍn dufarite 8 "h"i>ras· caaa 
um, , 

nCl Brasil, proporciona: a V. s~ 
· , perfeita, por pfeç~s de alta · 

uma es.colha 
;_ .. _· ..• À. ,'. --.-.. 

conven1,enc1a. 
A ODISSEA · DE ·UM DESERTOR 

. ALED~~O . . 

ARGEL, 80. (Il.euters) .. .:. Um "jovem. 
sargento :clurtão · trans-portou-se 'da 
frente : de ·Leningrado para, a. ltal1a, 
com o intuito de .desertar do exercito 
de Hitler, .cumprlrido d·esta. fclrma. · a 
promessa fel-ta ao seu pai, qu_e foi fu• 

· sllado pela "Gestapo;, ·hum .campo de 
concentração .. Acha-·se'- :agora prJ~io

-.neiro do V Exercito 'e. -sü,i ·historia é 
a. seguinte: 

. Sucessora ·de-. MAPPIN, S'FORES: -..... -,, •.. ," 

"E1i1 um beco ·de- uma· cidade irl9 
nórte da· Alen'iártlia~·:- ''Haris.u- -- -rt6t'i'4tt 
que,· evidentemente,· ,d!i;;simu1a.-- <i· séu. 
Yerdade!ro nome - ajudava ·o ,SP.U 
pai, um sapateiro: .Ambos detestavii:in 
o nacional-socialismo.·· No ·õutonó., c'le 
1938, a:- Gestapo"· internou seu'-t>itl ·num 
campo. de concentragãô: '\H.ans".·con• 

Lembre-~e· de que do esfórço ~oÍetivo depende,a. vitor.ia! Adquira; bonus dé guerra! 

· tfnuou com; o_ pequeno 'itegoclo;··pa· 
terno, até 1940, quando 'fói .. ch'anÍli"do 
ás· fileiras do Exercito ·nâzlsta.·· 
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Na frente de Lenlngrailo, ·.onde. so 
achava, foi .11>ficÍà.lln_eri~e . -!n(ormado 
de que_ seu· pai tinha .sido:· iusll&:do. 
Pouco depois, úm- soidâdi> .qt1e col\he~· 
cera o ·pai· de "Haus'',· quando_. de, ser• 
vlco naquele campo :de _concent111ç,'l.o, 
seguiu para. a. "frente, de J;;enln_grndo 
onde conhéceu o filh!) e: lhe tranunl• 
iiu as ultimas :re()Om.-ndagõ3s' :,:1;.- vi
ti ma· dos_ ilazlstas, :aa ma.T1eita · s-egu11i.• · 
te: "'l'eu pài, -à:ntes dé. ·ser tuslln/16, 
end:rregou-me de dizer-te, se .te .en, 
cont'rasse .a)gum .dia, _que não ~evia.s 
lutar riem · uma, _hora mais para·, a 

As·.·• TROPAS •· RUSSAS AMEAtAM ·· .. HANQUEAR ·. APOSTôt0W .. 
. . . 

Alemanl1a•·•. · · · ·· · · 

A. 5'0 · Knts.: de Nikopol e Berlslawl: no: Dni~per .. iijferior · ~ Violentos · éncon=. 
tro's -aereos na . frente meridional _;_· P ossivehs -- desembarques russos na Búl=:-' 
gªt.i.ª ~ : .. R:n~ssa ,Jr..: -Divisão· Ázul :s-,. Q, 'comunicado·.~rUsso .- ,f .. ver•.:.,,~--

. ------- são .naiisfa.da,iuerra .. _____ . ---"Hans" decidru então desertar. For
jando um passe, ei11ba~coti ·p;i,râ.-Vilna 
e dali para Berlini e Mún1cu: oride'en• 
controu _soldaçJos alemii:ês··i1i,ie ln'~ ·ois~ 
seram que sua proxlma :frents se1·l;i. 
alem. rle Roma.· "Ha.ris'! di&se que iam~ 
bem estava di~Í)ostó --: à. segl'!ir: ·: para 

. · llfOSCOU, ,30 <Reuters) - Anuncia-
. se, que as tropas ru~!ias, __ por ,nielo, ~I_e 
um· novo avanço, _estão . ameaçlj.ndo 
fjanc1uear · o entron_came_nto, ferrovia• 
rio. de Apostolovo. · a frente de' Roma·, c'.iniiii," c(ue·'. iHr-(j~r,1 

seus dóCUtUeritósi' . ÚÍante: dfosn, Ulll 

oficial n.az.lsta, . áeM_llil ;,d!., J~ter_iºJ'~· 
lo, encamlrihbu-o. pa:ra · l\.a.towltz:' .· n'a 
Polonla. -Ali novamente es·eapoti, su
bindo nuin trem coin ·de~th10.· li. .Hnít• 
gria ,e dali ·segt,tiU .ÍJa.ra,;a, !i,:én\t.,:Ít"fi-• 
lia.na. onde se entreg-ou·· ,,a uma. µrij~ . 
ela.de' de , tanques do , V. Eie1'cjto,' em · . 
Ct!.:>ua." · · '·' · 

os n.u'ssos' A :m Qf:iLO~JE'l'R-0S DE . 
· ,' UIPOR.TAN'l'ES CIDADl•)S • 

,·11roscou, 30 <Reuters) - As forças · 
l'tll!Sas encontram-se a uma distancl~ 
'de·' certa. .de 50 quilométros das 1m
P!irta·11~es, cidades qe Nikopo[ e Ba• 
ris1av!, ·na'"reglão· rló ilnjeper Inferior.· 
VlOLl!ÍN'l'OS, : COill6.-\TES A.EREOS 

MOSCOU, 30. (Reuters)' - Violentos .. , . ' . ~- . 

p·R o s,s E G·:U E' o ·.s f s-r·E MA l l.C·O 
À V A N e o A L-1 f Q o· . N" o o 'R H N TE 

combates aereos estão sendó' tra.vadns .A nordeste de Vitêbsk ·noeslfa UÍ11• 
,s.obré as. "xto:nsas .es\et>~s .. da._ frente.. dades .pros~eguirani o avançe> e ooupa.• 
meridional russa. , A -f,uftwaffe rece. ram cliver'sas Jocá!idádes. -Num setor,· 
beJ.t reforços e taz· ,o.- ma.·li:1mo esfor-· um .batalhão. ·germanico. contr,a.a.ta• 
ço nara conter o· avariço rus~o. · Os c:ou, com o apoio :de. 5· tS:nquts; ·i11a.s 
russos- poi·e.m estão utill~ando ·um nu. foi rec!raçado. ;' , · 
mero ,·de aviões que·, à tem· ·de .ser.,su-- Nô ·'Baltfoo foi afundado ,um. navio 
ficiente. Rarâ .. enfreniar ·aquela amea- de 5.000 mil. tonel!'das". . . . .. 
ça, ainda. lbés 'Permiti> inanter. .inces- A VERSÃO NAZIS'l'A .D'A' $ITUAÇAO 
santes ataquE>S contra as tNpas- ln!- ZITRICH, 30 (Reuters) ·;_ ,O A~to 
migas e1ú. retir.a.da. : .... , . . Comando · Alemão dlstrl~Ui)l· ontem. :-e 
OS NAZIS'.1'-AS, TE-;'IIE!tl ,. DESEl\lBAR- 'seguinte_. c<>munlcadl): • .. . . 

Q,UES. RUSSOS :NA. BULG4Rl4 . "A. oeste de l\Ielltopol .·os·. a\aqJJeS 
LONDRES, 30 (Heuters) - o :·jornal russ-os,, que· iluraram· todo •Q.·,a1a. -e· ,vi-· 

"Helsink · Ananon1at". escreve qué rei• sa.vam impedir :a Jiquidaç~o d.e_ all!'U· 
na em Berlim g,and,;, apreensão qµlin- maf pen~trações, f_o,am 1·ep_élidos,-· As 
to a possib!Iidado cle um des11t1~ar- formii,çõe~ de tauciues alemãs- !nfli• 
q~1e de t,ropas rlls~-a.13 na .EIU!g~r!a,. giram· pesa,das . baixas . ao inlmiJO, 
sincron lzada ·· ·com · operaGõ.~s~ ': :~,el!Je• medlant13 ataques de tranco ·e: désalo. 
111,i.ntes efétuadas' pelos aHaélos, .·em jaram. ,pontas de· lànca :a_dyérsaria:s 
outros -pa,lsés bálçan.icos: ,.;..>·siiguri'ciéi cle .localidades_ durarrienté defendJd3,~. 
lnrorma. a e1:tiissora·.de Helslnk. . Formações aereas alemãs .e:.ruitie• 

REGRESSO DA J:W:,VIS~O Ml.VL na.'s colaboraram Intimamente .<:0111, à 
LONDRES, 30 <-RE>i.Íters')" .-'-·.CIJega- · infantaria alemã, part!CÍpando. éô"!n 

i·am: ·ontem a San· ."Sebastfan, 1wocé- bons efeitos na· Juta . 
<lentes da ·tr,,nte" oriental, 556·. com• · No cotovelo do Dnleper. enl?a:t:i,t~-
11onentes da- Di"visão Azul· espanhola .... rlos contra-ataq'ues · inimigos em· toda 

. - - · ,_ " · . . anuncia a agencia oficial· alemã a frente ·foram repelidos ·medla.n,te 
Tropas _··paraqu_edi_·st_âs'd_esentbarca_m na Ilha: Choise_ ui, :::i. N. B. . ' . . outros contra-ataques. . ' .. '. 

o·. SUPLEllE;'\''ro tio COMUNICADO Desses combates surgiu· uma bata• 
no .arquip_el_a __ go_·_, S_a __ loínâo_· -~ º· ,comando d_ as tropas RUSSO lha "de tanques' a.ó norte de· Kr1vói• 

. MOSCOU, .· 30 ./Réuters) - O. supie 0 Róg,' que ainda. continua.. ' . 
das ilha_ s_ H_ . ol,atÍd_ esas . .....:._. _A superio_·_ ridade ~erea a __ liada me rito ao comunicado '·l'USSO da meia Até agora, 74 tanques. ru·ssos_ foram 

, noite de. ontem, :anuncia:,: ·1çstruidos :nutn setor e_ 41.' e111 outro,-
15.0QO aviadóres-aust_ ralian_, os na_·. lnglater_ra ~ Bom=. "Na a;.ea a· 5Ul~st~'.do Í:íaiio.- DnJe~ Ao" norte .de Kiev, um contra-·ata-

~ per, nossas . ,tropas· con'tinuaram· s,Ías que alemão atingiu seü objetivo; bardeios _em Bµkaf em 1 óungoo, na, Birmania. e na hem súcedidas' operações ofensivas. Ent Goine1; os russos estenderam 
· · · ·· · · · ·· · · , No setor de Má.lafa-Bylozerlts, ;_ os ontem· seug ataqu"e·s p·ara o·.setoi:-· suJ 

lndo=China -:-, Ofênstva:chines_ a·;;..;. Os civ_ is 1·aponeses alemães haviam ·construido• uinà,. bem. da ·cidade. Po.derosas :-tenta:tivas·•inl:. 
organizada rede dê. fossos e · fortifi. . migas: de rompimento das. noi$as Jl• 

aba11donaín. a Ch __ i_n_a __ •. _:.,;,,. Navios. japoneses_, ·afundados. cações. 1imita._da por· cercas de ara- nhas- foram reduzidas ª · 1nf1Jtra:ções 
· .me farpado, e campos de minas. Apro. locais, e as posições secun.âar_las p~r-, 

Lo~DR.Es·_, 30_,·· ("'_-__ u.ter•) . _ Fo. _ l ofi- · · - · · 1 ve!tando-se das varitage·ns. clessa·s 1_io_. didas pelas forças· alemãs foram.· 1·e-"""' ~ . ,ra :r.~liza-ra.mjttaques em grande esca a, · · i d · dl t · t t 
cia.lmente anunciado pelo ··Q, a. Aliâ:do contra a 1 d Chin F e lal sições, o. inimigo tentou rlete.r. o nos· . conqu sta as, me an e ·con ra-a a-
no Sudoes_ te do·Pac __ i_f_í_ê_o·"que_ t_i:ó __ n~_-•_· __ p·a_·_.. · te · _!1. O• 1nª· or_am .eisp c_· • so avanço. Uma de 'nossas formações ques. .· 

...,., men visa..,.as as sta1a.çoes n pomcas venceu. a. resistencia · e rompeu ·a·_ sua. Em numerosos casos,. os·' ataques. 
rnquedistas aliadas desentbarca1·am' .ein _}}a.. !:lha· de Hainan, ao largo da. costa ine · · 
voza, na Ilha. de :clioiseí.tl, · no·· norte :dils ridional chinesa, e 'reµgchung, à sudoes- linha . defensh•a. No!ltro :Seto1' nossas inimigos · fo~am · Jrustrados;. p_e_lo fo'go 
Salomão.· ,· · . · _.-, ·· · · ··· . · te d - p 

O 1 . d H - a. A unldaêles navais· em-' i·apido'· atáque, concentrado ·de todas as· arn1as e pela 
· . · a r V ncia e unan, · pr9xim "· penetraram profundamente· á .. reta- ttiterven_"ão· da av_·ia_ ~ão. r1uando ain;..a 

PARAQUEl>ISTAS ALIADOS DESEM• · fronteira sino-burinesa" diz o comuni• " " '' 
BARCAM EM CHOISElJt :. · cado ,:10 · Q .. G. do generai" StiÍl,vell. guarda das linhas inimigas. ·Os at_e 0 es~,cvam em periodo de desenvOlvi-

LONDRES, 30 (Reuters) >- In!or- "Os. "Llberators" ,.. .:contlima. 0 ·00• mães em . retirada abandonara1J1 ar· mento. 
ma-se 'que O desemba.t'(jue de ·tropaá i:ia- munica.do __ . bombardearam novamen_., mas ~ e{tuipll;menfos .• Foi_: f.éltQ. um,· _ . Ao o·est,;,. de. Krichév ·Er. a :oeste de 
rnquedl.stas. aliadas_ em ChoLseul, nas ~ Hà):'phong._ principal porto na ·costa. gran,1,, numero 'de· prisioneil·os. · .Smolensk. decresceu ,a atividade. ln!• 
SaJomão,"foi efetwido ·na ultlme.·-qumta-. se~ntrional iµdo-c)linesa, sendo atingi- N~ , . .,,-~ rlo mar de Azov, o. inlml· miga, em comparação com· os ·dta·s 
feira. O desembarque era- ·esperá.cio· e; os dos. os pateos ferroviarios. os bombar- i,;o eo;.tü. •: m1iregando para sua. defesa a_n~eriores:_ · · 
japoneses estão se retirando "para: o nor- deadores americanos não foram moles- o rio 1:olshoy-Usilyuk. Nesse s'etor ·No setor central, a divisão éoi11an•· 
te. · · · · · · · · fados pelos à.parêlhos -niponlcos'".· ... tra,v:arap1,se ,v.iolent9s. com~;i._te~, _duo da.da. __ 1,.elo ma.jor-g.enéral l'elzman; 

O COMANDO DO ·E.XERCITO' D~S Bombardeadores medios "Mitchels", rante todo o. dia;· resultando na vito- que resistiu num -ponto local da. ba-
, INDIAS HOLANDESAS ,_ · proximo· A_· Halnah; destrillràm -um _ri'!- de. no·ssas_ tro_pa,s; ·. Nolilas .. _ljntda,··· .. :talha, .. de(e_nsiva., contra os repetidos 

Q. G. ALIADO NO SUDOESTE' DO transporte japones ·e um navio tanque. eles atravessaram· ó rio e por meio· ataques das forças inimigas;· var\as 
PACIFICO, 30 (Reuters) - Chegou a _Pelo menos uma dezena dos caças· ja.• de ataques de· tlanco :cailt.urara1n a· --vezes. sup'eriores- Eim n,umero, disttin~ 
este Q; G. 'o !;mente-general •ván Oyen,· poneses "Zero"; que se encontrava no estação ferrovia.ria de· Bolshoy·.uz1. guiu-se -particuiS:rmen'te. .Portanto, 
que a&Sumirá o posto. de comandante- aeropórto-'de Hainan, foi destruída, en- luyk. essa dlvts_ão teve: parte. cônsidêravel 

• chefe do Exercito da.s Indias. Orienta.is quanto um caça que "tentou interceptar No coto~·elo do Dnieper, ao sudoes- nos exitqs defensivos alcançados. 
Holandesas e cie todas as !orça.s · dC$Se os aviões americanos foi derrubado em te de Dnieperpetrovsk, nossas tropas Na. frente da Ha.lia Merid!cinàl, •as 
país e· que coordenará ·.as -atividades da.- chamas". · continuaram a oi',msi va. Os . alemães· :tr_opas·. al,emãs;·- 'em ·am_bas· as_ margens 
quelas forças "éom · às 'de outras ,tropas · OFENSJVA CHINE.SA teritara.n, deter·seÚ ava11ço, iancando · do· rio ·volfllrno, foranr·r·etn·adâ:s·15ara. 
aliadas. . . . , :· · . CHVNGKING, 30 (Reuters) _ Anun- repetidos contra-ataques, apoiados novas · posições mont11nhosas, apenas 

SUPERIORIDADE AEREA . eia-sé oficiapnente que e.a tropas chi· por tanques. Todos esses-· contr·a.-ata- a alguns ··gÚi_lométros para' nor.oe$te, 
MELBOURNE, 30 (ReUte1·s) -.O vl· nesas de_sfecharam uma ofensiva, na ques foram repelidos ,coin t>esari,s apõ:f:·ter.em sido repelidas diversás· 

ce-ma.rechal George Jones,. chefe , do fronteú•a. .dê ·Yunnan, por traz das li- perdas para o inimigo. . tenta,tivair-·":tnimigas de rompi,uento 
. Estado Maior· de· Aeronautica' auaira- nhas japonesas.- Pesadas perdas foram Na. direção de Krivoy Rog, nossas de nossas.· linhas. 

liáno, declaro11 que, de.ritro de não. inui0 Infligidas ao inimigo, ·em choques· ocor-. tropas repeliram muitos contra.ata- Na e9sta ._ ,10 .Adrlatleo, 'poderosas 
to tempo, a supério1·idade a.lia.da ·no Su- ridos em P!enma e outros .setores. ques, inflif•ndo serias· perclás a:os .ai~- formações brita.nicas e norte-ame1·1-
doeste do Pacifico será de· tal categoria mãês. Num setor, nossàs fQrca·s rep·e. canas tentaram atravessar:, o rio 
que certas bases· atu.alm~nte oéupaclas OS JAPONESES' CIVIS ABANDONAM !iram· violentissimo. contra.ataque· e 'l'r1_gno, durante a noite e ã,s· priniei• 
pelos japoneses tornar-se-ão ·,absoluta•· A CHINA obrigaram o inimigo a bater- em re- ras horas rla. manhã; de ontem, ac 
mente insustenta.ve'is. . · ' CHUNGKING, 30 (Reute,s) -· Anun- · tirada. Durante o- dia.,'' nbssos pilotos longo da estrada de 'rermolt a l~er. 
A CON'Í'RIBUIÇA6: AUSTRALlANA 'eia-se· que comerciantes· e outros civis derrubaram. 27 áparelhos inini_i_gos/ nla, 

MELBOURNE,._ 30 (Retiter_,) · -·:.... •, A .japoneses. estão se preparando para. eva.- ... 
Austraaia,. de acordo com" 0 : pia.no, im- cuar ·.Cantão, Hong-Kong, Swatow e 
perial, já. enviou uns _ 1MOO ·aviadorês . A:mNyA, v· IOS -I-NIMIGO.S .A. FUNDADOS 

··para a Inglaterra, e cont!nua;'a.·111a11da-
1os" - declaróu O chefe' do· Esta.do NOVA DELHI, 30 (Reuters) - ln-
Maior de Aeronaut19a: a11straliano, _vi• forma a-'agencla. noticiosa niponica que 
ce-rua.rechal ·George· Jones. · •_ ,,_ ,.. ··quatro navios Inimigos foraín afundados, 
200 JAPONESES MORTOS EM BUKA .l\O largo· da costa da Nova Guh1é, em 

Q. o. ALIADO NO SODOÊSTE<bo consequenciài dos recentes a.taques ja-
PACIFICO, 30 (Reuters) - Fói;anun- ·pc;neses. c.:>ntra .navios aliados ·no. Pa

. ciado que aparelhos '.'e.ltà.dos . bombai:-. cifico. ·Acre:,cent.ou a agencia que va-
dearam a base aerea d!!' .Búka, onde !Ó· rias: outras. unidades foram avariadas, 
ram· mortos. ~oo _ japoh~s· )iue··trabà.- inclusive dois destroiers. 
lhava111 ·na..· constrt1!)ãO_· ·de, ·pistas., sete l\lAIS DÓIS . ATACADOS PELOS 
a viões lnimlgo.s, ·foram', destru!clos, " . ·· SUBMARINOS . NO MAR 
BOl\lBARDEIO DO Q/ G, .. NIPONÍCO . . -· DA CHINA . . 

NA BlltMANIA :: _. , CHUNGKING, ,30 (Reuters) .· - ·SC• 
NOVA DELHI, 30 (Reuters) - Anun• gundo · informa· a agencia japonesa. de 

ci/1,~se oficialmente que o. Q . . G .. ja.w- noticias;·_' submarinos _aliados · torpédea-
,nês ·em '.'('oungoo, na,'B4'mâlií;i.,'"fói':~--- ram dois navios j;i,poneses,·no amanhe• 
riamente atingido pelas· bombas dos · cer · de quarta.-fe!ra; à. oi·iente do mar 
aviões aliados, ctui:ante ·. µni· ataque ein da_ China., ponçto a.,. pique ÍJln deles e 
que. mals de. 55 tonel,adas.•:c1e bomba$· fo- · danificando o outro. · 
ram lançadas'.sobre-,Toüngoo/'c:ôm,exce-·. .· · 'E 1_0 NChPACIFICO 
lentes resU1taqos. · -· .-· ·'.·, .·_ :, : · ' ._ · · . WASHINGTON, -· 30 · · (Reuters) - os 

A ,<\TMDDEA_ n
0

EH,_ E. DNNOS~U:~yi_T· ~ORE_s ' submarinos norte-americ;i.nos, que . ope-
"' ., ~~ nó·Pacifico e nas aguas do Extre-

. CHUNGKING, 30, (Reu:teti;) - "O!)ll~ mo. O,lente; ._afundaram dez cargue!, 
ra.ndo no sudôêsté-da Çlima.;: aviões "Li~ , rós· japoneses. da~ificando ainda. outros J, 
beratórs'u -e·_ '.'.Mltcll~;s!!,;'da. 14,a.\~º,:~a, .. quatro -. revelou o scci-etario da Ma-
l)"ley, p,ºi·~~AA!er~Q!lll\,;,'11,i :'Ii.mrt!!<•feJ,- l'inhà, coroµel l~rioir. · 

'.~ ' ' . ' 

,·' ~ :,. 

f, 
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! . Já.:'tivér~ inicio em Natal as co
tnemoraçõ~ do .: i,o · Centenario '· do 
na'scimento dê. J)óm .Vital Maria Gon
çàlvés·· ;de : Oliveira, . inclito. Bispp . de 
Olinda; ·.nàfth· tombado -na. defesa da 
inte'gtidade da Fé e liberdade da San
fa,_ Igreja •.. _ -· As • comemorações estarão 
~ ·caigo' .da ·Congregação Mariana de 
N'os:;a,i_Seripora da .Apresentação, e .se 
rtalí_zàrão sol, os. auspidos de s; Excia; 
'Révma., . o·· sr.:_ D .. Maréolino Dantas, 
Bis~ dé Natal: . . . . 

. E a 27 de novempro· de 1944, .que 
transcorrerá o •Centenario. de Dom Vi- · 
tal.· Apreciada ·. em· seus resultados 
in:iedi;ito~,. ~ óbra: do ilustre . Bi5p6 . s~ 
nos'. a:figui·lj inap1'eciavel. Na . aparen·- · 
eia, .,for ·esmaga dó: 'tendo· passado , ... por .• · 
tocl~s; as ,_injurias e ,humilhações • que ' 
lhe infligiu . a- ca;:npanha demago'gica 
soJ:liii.d,â pelàs fojas maçonicas, foi'dé~7 
pre~tigiapo P!llas a:utorida?es tetripo-
1·aÍ$i, a •qu~m · incumbia . assegurar~lhé . 
o.-Jivre _exe:réfoio' dó munus pastoral; 
pf!l'Sé_guidQ, · preso e eoridenadi, pelo . 

. go'vêtn.o, regalistà do Visconde do Rio 
Branc:o, teve "de enfrentar no carcé- · 
re '>as'.mais. du~ai, 'provações; calúnia-. 
do- 'jurito â sâgrada pessoa do Sobera
no 'J>ohtiffoe, nem sequer teve ·o su

·,p.remo conforto de ümà aprovação imé
ãiâtà de sua: conduta; incompreendido 
-~r' ,.-mtiitos dos seus, passou pelo 
tormento' 

0

de . sentir em torno de' si 
atê .u ceni;uras ó.e' muitos daqueles 
a quem· o . respeito e a veneraç~o q·ue . 
se deve a: um Bispo ·deveriam.ter cer-· · 

. rad'o •. os. lábio~; p()sto em liberdade, · 
viveu, longe da Pa'tria que estreme
cia,. da 'Diocese pelá qual fizera_ os mais 

.a1t.os 'saàificiós, e morreu de. niórte . 
misteriÍ>sa' e cru.é!. . 'Foi' este o. desfe
cho 'dolótosó · e)>recoce de. sua rápida· 
carreÍl'â, . . 

* .. "' 
Na, realidàde, porem, Dom Vital . rc-

sóJjiú.: p~,çfo~ :gr,a,f!O,l!,S_,.P.1~-b~emas _re
. llgtosos·. de 'seu · temp_o. De um 1ado, 
pa1;tiu:"dé' yet 'Os ·grilhões do-regàlis

. mo,, 1?9iribalino. Do · outro, expurgou 
das .éonfra1;ías, e· em , geral -dos meios 
catoUcos'. a jrragá··a.a maçonaria, ü,1·
riandó , bem nit.icla · a separação entre 

(CIJ»:c)u'e ~a 2.• pagi~) 
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PIJNIO 

Dia · de ·,ara9ão pela ' Holanda 
.. · 

Trezentas e cincoenta. 'familias ca-
. tolicas ·.·da. Holand~ · o~úpada pelos 
nazistas rellnir~m-se :aos' ~atoÜcos 

hoI3:.nd~ses'de ··toa~ o·.n:1Ji1don() dia 
3 de. outubro, correspondendo aô apea 
lo dos.Ex~os: sk Bispos holâ11de-. 
ses.·. em:: pró!' de. m~/ 'dia de oração 
e de; dedicação da ,Hola.nda a N os'sa 
Serihorài A rainbà, -Guil_h_ermina e 
seu . governo fize;ram-se l;ep;resentar 
na hlissa·Solene,~antadi:por Cap~
lães holandeses na:CatedraJi Ú:West0 -

mi~ster,: 

·FO~M~ÇÃÔ. ·MARIANA:· 
. . 

Com o 'tithfp·- aciina ·recebemos ão· 
congregado ·s;, · .T. L( dá · Brito _·Via
.na, . diietoV dá. ,, Academia. ;Mariana, 
intmssant~ > "programa ;nanti&>:• 

. . . ,, . 1 
pnl'â· formação·. de excelentes: marias 

nos. -•· · 
A pequena brÓchuti ~1.Íteve ·a' apro· 

vaçâo' .db. saudoso, Pe. · Cm·sino de 
. !lfoura-K,J. 

A obra é dividida e~ duas partes. 
Na .primeira referea~e , · à:,: fonna~ão · 
social; . Cita. como· temas . prh1cipais 

. a -ser, 'tratados: A )gr-eja Catolie.a, 
'o Direito E'cleí;iastico;'a&, Ordens r'e:. 
!igiosM; As· Congrega:(iões,. a· Ação 
Catolicà ;. regras, costumes, ·ietc., das. · 
·corigregações. 

Na·-segunda parte preocupà•se com· · 
a :formação: 'iiiclividúa.!.. . . , •. . 

Os topicos . prineipais .'dessa 
parté. fáO: Ü q11~ ·Vem: a,. SeJ(o con
gregado, o espírito iirâi·iaóo, deveres 
para -éom Deus, deveres para'· com . 
Nossa • Sehhora;, concéit-0s )ioore· as 
diversas virtudes do bom; .mal'iano . 

Essas são 'ap~nas. às Uilh!!,S•ge;-~is, 
1!0 vastíssimo pro:gr1Úua·d~· viqâ\fút-o, .. 

. ~ado pelo autoi;. . ' · .· . 
]'azemos 'l'Ot()S pÚa. ·que Se,ja fO~ 

rthecido e des,envólvido'. esse impot'" 
tatite plano d~:a_ção luariario. '·. 

. Diretor: 
C()R~tA DE 

!J ,"i 

-s. , · .. · ... 

'. 
1 

i 

Diretor"Gerente: . . . . · , 
FRANCISCO MONTEIRO 'MACHIJ)O 

'CR:!$1.0,~4{1 
-~- ~----~· 

'_'NV,M, '5S7 • .. 

ao . SOBE1lANff PONTWl&E 
_, ... _.;-·, '. ' .. : t 
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. COMENTANDO ••• 
O REI- DA.,1TALIA 

Papa''? l A COMPANHIA DE JESUS E O ~UllO' 
· · · • - Ao· CORAGÃO . DE MARIA NO BRASIL . . 1 . . . 

É evidente q~: ha uin tr11-balhd 

inuito forte, no · sentido de for<;ar 2 

kõªieai:ã,o · d~·· Réi . da .. It~ia. Neste 

s~ntido, -~s ''bal5c~ .de en~aio" não 

~ poderia~ .sei- niâis significativos; a 

'Iiirnr~usf está·, ~-epleta d~s m;i~, ~a
. ria.dos · inforiii'es; · toclos eles . unani

mes em anuneiar o fím da earrei

:ua. re~l i:le. Vitor Emanuel. Não se 

':riotle.deixar.de relaeionar. à presen-
. t'e -~àmpanha contrá o ·Rei cÓin. ~ 

i:éeerite eampa1iha eontra · a Reale;,;a. 
Parece,. eµtreianto, ·. que os senti. 
me11tos iuônarqnicos .do povo italia
:iio · 'são ainda · muito · 'fortes, e 

.r,seúisteni nind.à com·_m)iito. 'vigor os 
: laços' ga1·ibàldiri~s :que, unem · a Pe
, ;ninsula.· à Caf<à de Saboia, . As pro-
:pàgàndas muito bem. feitas ·têl)I de ... 

• tas·.decepções:: Quanclo. o' carbono.
l'ismo poderia : su~or·· que sua obra 
iria ser; ·mais tatde; U:m enh'ave r. 
onda · rcvolueioriaria1 No se.cnlo 

. ~ssado, ;i,. uhifica~ho .da Itàlia' foi 
uni .gr~de; 11m illiipreciavel pi·ogres
so · para 'a R-evol ~çifo. ~las os tem
po!' pas~aram, 11.s coisas evoluiram, 
as situa~ões "forant· superadas, o que 
flra um.â· conquista p!j-SSOU. a Iler um 

·âtraso; e·· lá ficou cóntudó a casa 
de Saboiá/plá.ntada ria lt,nÜa ! Bem 
)Iâzzini. q.uerl\l, e:;;tabek~er Jogo uma 
:republica! Tqdàvia, 11Iazzini era 

·11tn. romàntieo, ,e; ·alem do mais, um 
idiota'. que jama\S ·coliseguiú./<>~ al
:to~ iraU!! da Ól}rbonaiia: ·Em 1870, 
. a;. repúl:ili~a de. ·}JazzÍni áa urna per
. :feitif utopia., '. qüe só poqeria coril

})1:o.n11itér a.: 'Revolução : era n!Ila . pe
l'.igosa· .. ·pttecipitâ~ãô, .. · E, depois,· es
fa ·repu/ilica teria assumido, coni" o 
temPQ, 'aspetos conservàdores, e já 

- setja, ein·.nôssi:>s dias, '1ima 'poskiio 
.i+ -~~ei:ar. Pe q1:w !quer fornia, . por

: tiii;tto., a .ondà: 1'.evoluojonii1;ia .iria ser 
: esi~yaga por seus. pt'OpJ"io·s fr~tos. 
.. · .. A.l)âs, '. o ·f'enomeno .. não ·é·. novo. 

. ('.oi~a ·• semelhante · já. âc:onfoeeu,. na 
'.Fran·çil., coni o 2.o· lmperio e a 3,a 
l'tepU,blica; é . eom .oi;" Hohenzolleru 
. lla. Alem111'.iha •. para não falar .no :Pri
•1ue de Orleans.'' Todo o probléJ 
ma eon5iste enr poder .a Revolução 
desvéncilhar~se de suas eriatµras 
tol'na.dás ·. embaraços~.:. jogando fo
:l'á o bagaço. ·, 'Isto algumas vezes, 
pr;rque, em riutl'i;t~ ocas,iões, é · mais 
'eo1n;enienté ~uarda-las .· .em .. frigori
·-ficos; para •. :ie houver. nová1nentu 
':i!ée~ssid1tde;. eoJMá-Jas Outra YCZ 118 

ativa. em · pe1:fcito, .estado·. de. c:onser-
, :Tação. 
· ··· )Yi'á.;· i·'cãsa: · t1~ sâti"óiii.; êú.1 rela-

·: !;iió . ao.· ea,r~onadsmo, :e ·nmís espe
:éiaiinente 'Vitgr· 'En1anuer·em. rela
ção' ao Ja$cismc,-j-á ,.1.1lh'apasssaram 
-Ós limites · {Ji{ apostÍ1Ú:iJoria. Po)' 

'isso;_ tenta:raJJl,. j:,"rimeiro. extinguir 
' ·:,â ' Y"ónà.fqüi~; . ê ·tenia~se agora a 
'· à.ljàiéàtâ'ii :tlo Rei. o. afastamento· elo 
-Pi'i.iJ~ipe: Humhertd e- o· estabefo\>i
~cnto-·tle "tnir .CO"nsPlho <le Regência, 
. O gué. ê ·. UJll sµc_c(iailco • rlo · pri1Í1cír~ 
:àivi#·e, .. tlestim1do . a, pí·~parar-llit> a 

• -plena. r~~liza<;ão .. · E .é por i~so que 
no(,i!lteressà' agora.. a pei·mllne11cia 

. tlf!'·J.t~i, do Pr~n~ipe .lterdeiro · e da 
_Qasa·de Saboià, 

Rua do Seminario; 19.l 
relefone ,.,.0931 

. Cruxil Postal 147-A '· 

A~sinatüras: . 
.A11o.' .......... "~ ............. CrS :25,00 
Exterior , • " .•• ; ••• ~· •• .-.. .CrS · 50,00 
Número a~ulso ••••••••• • Cr$ 0.40 
r-{úmero at_razado ••. ~· ~. Cr$. 1,00 

Rogamo11 aos nossos assinàrite~ <'O• 
munica'rem a mudança de· ~eus . ende . ' 
resos pai·a II Caixa PosW .141~~ 

.Sucu!'saJ no Riot 

Agencia • noÍiciosa Sul Amédcan11 
"Asapress" 

Rua . S. José. n. ,19· ------
fones 22-4375 e. 42~6637 ·· 

Anúncios: 
. Peçam tabela. sem cóinpromts,sa. 

Não puhli<'an10~ e'-'lahoração de .pes• 
~oas extranhas. au , noi.so quadro de 
redatores. 

o t,.F.Gl()NARJO !PI!) . . O máximo 
prazer·. em :recE>ber viRifas às ·in~tala
ções de sua redRção e oíl<'imiF mas . 
pede qup não ~ei:cim q!, mP~ml'li, téitl'IS' 
nas 2.as. 3.as · ~ 4 as-feiras, po1. •exi• 
gências do ,erviço. 

. Encadernação d,f luxo? · 
Oficinas gráfkas do 
L.EGIONARIO S. ~~ 

r 

Ruà 'do Semi na rio, 

. 1 

. SCl!:NTi?ICJí.MENTÍ:. 
AS SUAS FERIDAS 

. •. Pomad" -=tiva São Sebas·Oào 
e<:>inbate s<:1&ntificrirnent&. toda. t · 
qualquer . alle.xdo tutane6 . cÓ~o 
.... i<?m.: roiidas. em. g;Íal. ~tcerai . 
Cl,..,go~ c:inliga& Eczemas ÉrvsÍpela. 
frieiras Rochas nos pés,: rios seios. 
Espinhas . l:lemc,rroidu. Oueimadu- . 
IO!I. Erupções, Pie;; . !ns dé 'll!OSQUIIOII .. 

;: ·1", ~f~'º\v[~e~~ º·' 

. ' . . 'SAO SEBASTIÃO 
~ SJCCAJIVA • .\H:°!:1 .. ~~~ ... tl_f_Al!IA 

- Sô PODE FAttlÍ IEM ..... 
A · 1-RMANOADE 00 SS. SACRAMENTO 

.UA CATEDRAl OE SÃO PAULO 

· · E f AÇÃ0:-00 · SEU ANTIGO . PROVEDOR nR. JOSÉ VICENTE 
_ . .}f: . . . IlE AZEVEDO 
: •Q.ttpitil'o éfctúou-~e .em RoJUa, em 

!910; o mcmorásel Congi·es,;o Euca
. ,ristico IulerÍlacional, achando-si\ em 
. PaHs Mons~nhor 1\frgo- o··cõniior ile 
: Cá.marga l)aunt, que havia· sido Vi
;g~io· Ger:ir eJÍl São Paulo, de D. Joa-

. : 11uiin ArcóverdP, a. Mesa: A<l11iiiri~tra. 
tiva.,·da frínandade <10 Santíssimo da 
jDOisa· Catedral, )enilo Provedo,r o 
Dr'.,,fosé Vieimté· <1e ,Aze1·etlo', ell<'lll
;rego~, Monsenhor· l•'.ergo de ir a, lfo
m& ·represent:tr a ditá. hmandade 

· .em todos-.os atos do UongreMo, mis
são' que ,foi di>s-empenhada ele modo 

·. :pleno: ,e ·coni toda a, eompetenein, 
sendo· a. urtica Irmandade ·Sacramct1-
•tiPA,·<íu13. .se. fez .-representar. rió .inen
eiopaclo Congresso. Valeu,!hc isso 

.· 'llm, 'imJiortaritissill)O li to : rle 'agra•. 
<lecitnerlt~ do Santo Padre,-e a cori
,cessão ;.de· privilegios-1:e graçàs, que 

.. nenll.um& .. oU:tra frmandade .<lo · 8ár1-
!tissiino Sa'éráruento, ao que 'Sé s(tbe, 

~'O~têye •at{ ihoje,·qoÔÚt:i!ento de'quo· 
· .Í()·;Di-,José·.VfoeúteJem' eopià(e· cujo 

origi11~J foi }for · ele 'pessoaliuente 
~nttegue Á· re~pectivà . .Mesa Admiiiis. 
'tràtivit em ·póder da' qual. deve exis
tir;. e· mereee sei· eonheeido por to
'tos os 'riu1nerosos Irmão·s. ora ('..is-
1téptes e os .quê â ·e1a· venham. a per-
. 'ten_cer. . : l . . . ' . . 

. Quanqo em 192.8, .:o Ík:- José Vi
:'..cente Í~ll dóa1:ão: 11, .ArqÚidiocei:ie do 
·s; ··Paufo. da cxténsa. area de· 3~.ooo 
.inetrós cu1adr!!d!Ís de. térreno, no \"11.• 

. Jo1:, éntã.o <le Jnll-ÍS de LODO contos, 
'.(hoje mais· de Cr:$· 1.000.000;00), na 

. \parte .ce·ntráJ" da Colina, historica, 
'para a: fún:dàção, µo grànde Semina
.'ifo. 'Central' e· Urilvei-sidàde Catolica, 
'tendo .ôbtido 1fo; Governo do Estado, 
.'a isenção ifo ;imposto de .tra.ns.miss.íi.o 

:na.;impPrt~nc~à M~aisde eP.m. con. 
,tos- ,4e ·. réis,: (l)ójQ mais .. de Cr.$ 
OJ~0,000,00), .e foi.to todas ~s dé,spe-

,· ,sas: .,dé : . e!,critµra-,: .tr~n~cri<;ijo, , etc., 
,, ;nã;o c1ispén~e~di> ~ _-A'rguidjoc~se um• 
: -f~!~il_ siquei:;_ ep9e,a, _em. iJµé q Dr. _Jo
- :~€."Vi§"entf. aiijda di.spuí1~a. ,d~_.!!~· 

-· . 

j)los recu-rsOR iwop1·ios, ten/J(I .pôd1<lo 
realiz.ar outras vuítosns ohr~f; . S. 
Excia. o sr. A"rcehi~po D. Uuarle, al
ca.n,;ou, <la San.ta Sé <1110 lbf.-l fosso 
confeddo ú titulo.rle Cond~ lfomano, 
e os inctentes pri vilcp:ios 'e gt-a«;;as, 
tendo. ficado ~om,tando no referi,Jo· 
docurnetifo não poder ·recusar· a· ex
c.elsa ,distinção, e ser obrigai]() a. usnr 
o titulo_ <Ir. Con<IE>, soli pena lle:gra
ve desoberlir>nr·ia à.. Autorirfa,fo' Pon
iificia, . vh4o ter ficado· eonstn11do 

· na· .Santir' ·:-,6; haver 1:«:!C'ttsarlo <rnlr,i 
titulo.· o dé i\larqu·ês, que · fhe fora. 
outorgado .Pelo !l.nterior- Santo· Pa
dre, · Rua Sa11tHa<lc. o .GloHoso Pio 
;{, em 190$, em {lotl rosa. é e~pec·ial 
it1irliencia eoncerlida a si e .sua · Fa~ 
milia, tendo o br, José Vicente t>ti
•lido na ócasiiío, em ,•ez' •le tituJo, 
umjt hcn~ão· àutogrirfa pà.ra·sFisua 
familia·, e outra. à lrnurndarle do 
Bantfo$ihio sacramento. <ia quàl -r_,1·a 
e1itfo P1·9vcdo1:; c·o1tsirienindo · a l>en·· 
ção· dtl' ::lua Santidade' ele tnàiôt va• 
lor 4ue qualquc1· titulo nobiliarq1~ico. 

O eompett~,te pergamiilho com os 
consi"deranrlos adredes, tendo .\,fodo · 

·oscrito em latim, o•Sr. ArcehísJ~o fez 
traduzir pnra o português, traduçii Q 

que, se acha jnnto, afim de ser faéi! 
a quem o de,r>,1e· r·o11hcce1·, ·ficar sa~ 
bendo. que o agraeindo não pôde rlei
:xar .de. aceitaç esse segu1.1~0 títu:Jo, 
e .é . ohdg-a<fo a usa-fo, i>ni ,toda ·e· 
qualquér (:il'eunsta tH;ia, ~oh. pt't)!l,:. da 
grave desobetlie.n<'ía à Sall!á Sé. 

Ninguem poi~ deverá. supÓi que o 
a$_siüar'.sc Gon<le e o uso de_ fa) ti-.
tulo sc,ia por orgulho, OU .outro (jU"l\1-
quer· nÍotiv{), qtrn.ndo:, é. [)Of JÔrJo~ Sá• 
bido qnó·o Dr. ,To~é Vicente de Ar.e· 
vedo é p'essna qna $e ·ma11telll. sêm
prc humildc,'·riestitúíclo de- ideais de 
grandezas ou vaidade, é áe t1:at{) 
atencioso e delicatfo' para quaittós o 
})l'OClll;aní Oli. dQle ·dapondani,. '.Sl?lll 
o)ba r' a que iiacionalidàde, ou "ideias 
partidarias . perten~am, e assim' tém 
sicl_o: durante toda a ~i+a.Jonia. ~!.iJi
~~Qi~, ... ·. 

Antes ·de darmos uma resposta éaria, ao artigo "Com 
. quem essã o- Papar•, d~ deão dê C~nterbury, publlcam()s · 
aquJ alguns· comeritãr1os parcelados sõbre' alguns de 
seus. tópic:os. . . ' 

.. 

Plinio Corrêa de, Oliveira 
\ 

precedeu a .. todas as formas de :\ov&r110 do mundo mo
de,:no; a· face politic:a: do unlv.erso :tem' mud

1
ado radical

m~11te, por" vezes, e a Igreja Rol'.11ana sempre con.,eguiu 
sobreviver, .embora com uma progressiva dlmlnulçãl> de 
'fõrça. E!: _mais· do qúe certo .~ue . a Igreja Romana sobre
viverá sempre, aeJa · qual for ,a e.strutura que o .mu11do 

'• ::issuma em qualquer tempo .• _,,. Mas os que odeiam -tam 
Começa o al!t~r·':pór fl-l)ongeàr a opinião cat6Üéa. Em . 'um fôlego curto para soprar,.'O d.éãó se º"~sa rapídamén• 

estilo. dulç1.1roso, afirma: "A polític:a do Vaticano. no ce• te .• nesses· dufçurosos. e alamblcados elogios. E arranha 
nário 11'.!Undlal :é um.dos pontos n,ais.obsc:uros, ma;s,.fas;_ .. logo a ·segui.r: "a única possibilidade em contrá.r.io seria 
.cinantes. e. mah; desconcertantes da. gúérra · atual. Que uma vitória mundial do comunismo. Mas neste ponto a 
fa~ .. o Papa? Qu~ ciiier o Papa desta guerra? Que. partido Igreja .~on:iana não iuts sozinha"; Contradição ffagran!e! 
t~mou o· Papa nesta luta sangrenta pelá llberdade e peilli ' Ha linhas. atraz,. o autor·.·aflrmava que a Igreja é índes~ 
vida; dos, povos chamados · cristãos do· mundo · de: nrrss6s trutrvel;.e. agora, ·afirmà que . ela pode ser. dest~ulda, e 
dias? Eis- .tris 'perguntas específic,1s:de importância'·mais irisinuando até que ela. está tão fraca; que S!las .POSSi• 
qu.e,_fundamental, mas de resposta éxtremamente, difíc:il .. biili:lades. ele vitória vêm d.o fato de que "não l!Jta .so~i-
ern. vjJÍta ide dispormos. de p.óu,ços· dados para, penetrar• Jlas nhá!'. É, ,entretanto. o próprio deão ·recri'nhece que ·eia· 

, loéubrações -subtis e- inulti:seculal'es do Pilp.a ,e de· su.a tem ·tal autoridade no mundo atual,.qÚe a aná.llse de sua 
··dtplomacia;_qUeé nr:im sentido muito amplo a dipfomac:ia. · atitude é.de .. uma importância "mais que fl.lndamental''. 

mai• ,consumada, mais fina e mais experimentar;la· ,.de- Contradição sôbre contradições. Mas o deão· é bom. pro-
t0dO(I. os ,tém.Pos". C9mo ·u·. vS, um campo de flori:s que testante.:· ·sente-se bem no· meio das .éontradições. 

\: '. * * . * 
e?<haiam verieno,- Com o int'uito dese cobrir. c'om ó. p.rt!S• 
bitio da. lmparclal.ld<!de, .·o. autor rec:ónhece aquilo <iue 
aliás·, evidente: ·a tmportã11cia fundam.en.tal que tem na 
vida Internacional ."de nossos dias· qualquer ·atitude cdo !a. asstin continua o -artigo, c:o.ntradi:i:endo-ae "dé 
Pap~do; Ha 'quantos séculos, vem os protestanies.•procla· . grane:! coeur" a. cada passo, e empurr.i.ndo sinuosamente 

·mando <1 decl-ínlo ·da "lgrejà,.'de Roma", sua radical incc,m. . suas ~l)usações, por entre ambiguos e floi-ldos efo.gios • 
· patibll!dade· _com as atuais condições _do itomém, etc,, .. Mas cheguemos logo ao ponto central.~ ç:om ênfasé, ·c:om . 
etc. Pois em' 1943; o deão de Canterbury; Isto é da:.maís satisfa9ão, com a certeza do bom efeito que produzirá,. 
llust_re· das Igrejas protestantes· ingleHs,. tem. que reco· .·.que o deão lança esta enormidade: "a única ,objeção do· 
ni1ecer (JUé, o ·l]restígio da Santa Sé é tal, qul!l a an.ális_e, Papado, contra o nazismo, como ele· já o demonstrou vá• 

·. dé 'l[lu·a atitude é essencial .para a cómpreensão· dos :acon~ · rias·. ver,ep,-. é o paganismo dó mesmo, e. sua persegul9ão· 
tec:l'l'lentos .. O ·deão de· tão. lnipr.essíonado, 'chega 111esmo, ... c:ontra a Igreja". Se ha afirmação. conc:reta que. corres-
ã· · hiperbole, Não é apenas essencial, mas. "mais ·do que ponda, i~ealmente ao .conoeito de "mehtira''., é estal ··eàs-
easenciãi". o. estuéfo. da atitude dó Papa. Deixamos·:"°' ta folheâr ainda que por a.lt.o·t;odas as Enc:ic:lic:as sociais 
'deão a i:Ufi~if tarefa dcl explicar aos seus leitores o que -.dos Pontífices e especialmente a "M lt Brennender Sor

. JlOSSà ser,. e·m filosofia. uma coisa "mais do ·•que .essen- ... ge••/para :.se 11er,que aii).c:la quando. o nazismo desse .à 
.. clál",.: ,Baste,nos este -reconheci.menta do alto ·.iirau. de , · Igreja t.oda a· liberdade, a estrutu.ra pofitica e social. por 
prestigio, de infl1.1ência, de· autoridade, que a fôrça, púra• elo apregoada ~ontlnuaria condenada pela Igreja. Qual· 
n•fénte es_piritual do Papado c:onserva nesta era de' ,Mi• .,· quer calourc> em estudos sociais sabe dJsto, Q. deão üe' 
nerva e··de' Marilon; · Canterbury ,nác, se peja de afirmar claramente o contrã· 

* 
.. rio. Tem razão, 1'1e diria o velho Voltaire; "mentez, men
,1;ei:, U. restera touJours quelquer çhose". 

Pe •. Valtnti,ní .A. de· Maria C. M: F. ·· 
O .culto e a,. 'devoção. ao Im~ülado De regr~sso ao Brasil, .-o jovein 

Coração de. Maria tiveÍ-àm ··sempré, lvÍissionario, após desempenhar, :di• 
nos emerltos Religio1!ios · da Compa:. , versos cargos:. de responsâbllidade, 
nhia de Jesus, os. seus melh,Óres pro- . {oi-lhe conf!ada; em l909, a. .cçinstru-
pugnàdores e· esforçados. pà.ladinos. ção do Colegio · Santo, Inacío .e '.da, 

Pelp que . diz respelto .. ito Bràsil, nova Igreja dôs PP. Jesuitas·nó:Rfo 
bastaria um simples· relancear de de· J.aneiro; · . . . · .. · . .. 
olhps sobre a vida intensa . desses . , Chegâra · Ó·. rnomento ·· fixa;do. 'pela. 

. providenciais obreiros : do. vinha. do Providencia para .a . realisação· da. 
Senhori 'através das suas prinéipais . inspirada promessa. . . . . . . . . . · :-· 
atiYidádes; para logô ·:1;1e:··conYencer Tres · anos .. mais. tarde, no :·diá: tfes 
de (quanto eles trabal.haram e ainda de Déz.embro de 1912, Sua Ernlnen-
hoj~, trabãli111m, no :Sentido de. espa. . eia q Cardeal AteoV'erd.e· 'benzia sô-
lhar e lncréinentar nesta. ábenroa- lenem.ente a· .nova Igreja. onde·Maria 
da ·terra de Santa Cruz; o• cUlto e- a Santíssima Ía. fixar .. seu novo trono 
dev:oê;ão ao !macula.do Coração, de de mis~rfcordia e do. qual, como ·em. 
Maria. · Paris, se compraz, .hà já. füais· 'í:ls 

El ném 'podia ser· po~ menps:· 'vfato trint« anos. em ds!'rarnar ·a· mãos .. 
estarem tão. estreitamente múdàs e éheias, suas graças . e. ·ra.vd)Zlls. · --
entrelaçaclas. as Caus,as dos. Sa~~dos 

. UMA SIJC.URSÀL DE GRAÇAS e 
CONVERSôES AO~IRAVEIS 

· Co1:ações de· Jesu,s e· d.e 'Ma.rfa, que, 
segundo nos ·afiànça~"o Beato· Clau: 
dioic<l~ )a ·colombiére e o Venerável 
P. Berna.rdo. Hoyos, ambos· da· éom- Relações. muito providenciais· .·ve1n 
paqhla de Jésus •.. "trabàlhar pel,a tigar a. origem historica· e., mais .su~ 
caus·a· do Coração de Mãe: .é· traba- ees$os do :novo Santuàrfó,. ao, de. Pa-
lhar pela causa do cotação .'do ,$i~ i·is · - ·· · ' . . . · · 
lho". . . · .··.· . . . ·. , Í>e feito, irÍàugur'a-se a tr~s. 'de 
, . Os meios 'de q11e _lançam nião!l>os Dezenib1;0. Era. pre,cisamente. :O :diá,.e 
benemerltos li"ilhos de ·santo Inae:o a·:hora em· que Moll.!lenhor D,esgén.e-
da ):;olola· t,ara·veicularerri:.e: espalha- tes ·teve a insplratão imperiosa:;ile 
rem no BÍ'asil a devoção córdimaria- fundar a ·confraria de Nossa Senh·o
na, i são, entre outt•os muitos; o ºA· ra,· das ~!to.rias pelá con·v~fsãt;i · dos 
postolado da Oração·•, a ·,. Cruz-ada pecadcii-es: Não te1;á iidô uma'. d:si)d-
Et1pà1·i~tica", ·a.'' Estrela. do 'Mar:1, ou siçãc ·. divina esta cofncídei1éla -dei" ilia 
"Mf;!ns!igelto 'do Coração·: çle !\faria=·, e da hora·? · · · · · · .. 
e·.· r,articularmente, •ª ·pta '',Confraria Ma1s a!Ílcla: "ÀS ..• re/yorosás,·hivo~ 
de , Nossa Senhora das Vifurías ou. cações _ escreve O : .mesmo. i\( Des•. 
Arquiconfrarla do Santlsslmo e Inia'. ·genetes, -,- que esp,ontàit~as saiâ.n'j 
culado Col'açifo de· Maria para a con• d<i :,~oração dos fieii;;. na 'prh4efra i-e\l~ 
ve11s!fo ·dos pecadorés ". · . • -- · · l_liao ,da Confraria. ajuntei: ... ''ó 

De!-xando. à . margem os tr.es 'pri- minha '.Mãe, não owvis, .por. ventúi·a, 
Mas_o:·texto ·que transc:revemo$· tem suas n1,1ven$, Nu· • . * * meú:os · fatores ou ··elemento1f tle ·pro· .estes bràdoá de confiança e· de a-

vens hãbeis •. N!,!vens têriües; Mu núvens 'venenosas; . tia pag~nda indireta· ·corcílmarlana; ··que, · mor? o vosso ·coração .não se côiuo-
um _confli_to em que estão empenhadas a vida e a llberda-~ .· E-, vem agora outra mentira, Aludindo ao Pic:to de renj_os apresentar. aqui aos·: •nossos verá. :a. estas vozes r. Não salvarei-s 
de dos ·pov_<is "chamados c.ristãos". De passage1t1,·~osta· .Latrão,·o deão afirma: "desde que .o fasc:fsmo .sa:ba dar estimados, leitores, um brevé,.r~boço Vós est.es ,pobres pecadores que vos 
,rlamo·s·.d~·perguntar t;1.1ais· são ·ess11s povos a qµem o ao Papa o que é do Papa, e.le sabérã ·dar ao fascismo ·his~orieo da Confraria de Nos·sa..S.11. · cliamam seu Refugio? Adotai. ·sen!jo-
deãó réçµsa a honra de. serem cr:stãos. Serão os católi· . o que é do fasc:ismo, iticiusive II lil>erdade de multo$ mi- · nhQ!ª das Vitoria:, ou. do· Sant!s13hnó: ra,. esta. itssoéiação. e. para nios_t.rar 
c:os? En, 'todo caso, ·não é curioso que não se possa'..dizer•. . !hões •de·: indivíduos". O deão. ignora porventura· que. a 1 Coração de -Maria, ere'tá no rr10 de i- ~ste humilde serv.o vosso· :que ·a. 
quál a atitude assúrmda ém tal luta peld Pastor Supremo: c:oncepção corporativa· do fascismo foi condenada pela Jartelro, e. hoje ranii"tlcada pqr,qua·s1· .recebeis· . debaixo dó vosi!o manip,' 

,· de:toda a Cristandade? Porque uma tão extranha discre-' · · Igreja, n·ão porque lésasse qualquer direito desta, más todos os Estados da Confederação. concedel·me· à couversão dum ,peca.a 
ção? O Vaticano aprecia as "locubrações subtis'';· Sr.ia.· . :porque, send-0 c:ontrâria ao direito natural, tolhia a Justa. Sua origem .prdvldenci11I - · Não dor ó~;:stinàdo.''. , . · · 
dlplomaeiil· ·é "a . díplomaéla... mais consumadà de· ÍO· l!berdade "de muitos m11hões de· indivíduos"?. Ignora o hes.jtam_os ·em qual!fjcar·,de Jirôvid.en- · 
dos o.s tempos". Extranho! Estas palavras não· querem· deão.que as do.utrinàs de Gentile e Croc:e sôbre o Estado, !!!ai;, a origem da "Confraria do· san-· · ·Nqssa Senhorá ouv.iu· a.,·pree-e: !'.lo· 
dlter nec:essar:amente cjue a r;liplomac:ia-"do Va(icano seja r,or toti!.li~rias, estão c:om!enadas pela Igreja? Não vê tíssimo Coração de ll'I1tria" 110 'à,it, 1 fet'VOrôso :iacel'dote·'e :cotisolou'..O cpm 
~aq_oiávéflca, Más são' tals .. qúé deixam uma impr,e·s$ão· i:le 11ue a. Igreja defendeu assim tudo quanto ha de justo de Janeiro; pela conversão dos peca· a,co

1
nversão maravilhosa• de -M.·,Jpl:v, 

m_uito vlslnha dest!i;. Entretilnto, a elas não se·.:seoo.e · é nç,!)re ·na p.alavrá "liberdade" da qual ele, deão, e seus, dores, segundo poderá avaHar ó 'avi· o,u timo dos ministros .de Luiz XVI • 
· qualquer 4.ecla. raç. ão. que e~clua esta interpretação d.esa.1- . s.etiul!zes,.· co;!tumam- fazer um tão abominável abuso? E · sâdp leitor, , pelos· seguintes· .. dados · Esqilecido d.e5!es nornienores, :·q11e 

· · · · · · · · h · outro.ra tinha ·.lido· na historia . · de rosa. ·Enfim; prosigamos... · . ·com·o dizer então que 'o Vatlçano traflçou com o direito lst,orlcos que .extra.Imos de ·dols jm- "Notre Dame" · 
0 

'Diretor ·aa ·iiôva. 

* 
'·natural, 4e ,que _a Igreja é tutora? Onde está a ·boa fé?. portantes opuseutos.. intitulados: · • · · · , · · · · 

"Br'eve noticiá da Santuario1• .e "San- Confraria que sé ia .estab'elece"r :na 

* * ·*· 
• *O· Papa Já. tem fai°ado, multas vl!;es nesta guerr11, 

mas; a obscilrldade ·e a amb'!luidade de. suai;. de,-laraçll~s . . Quanto 'a Franc:o, o deão o apresenta. como o homem 
· estio.bem tradi,u:idas·no fato de que tanto os aliado's.i:,Qn'lo .da. "lgrl!lja'.: R.omanal', militar velhacó,. cúmplice de Pre-
o .eixo consideram as suas palavras/fav1>rãveis ·11 si p,:6-· lados' v'e!lfac:oj, na obra de provocar i.tma gúerra reli· 

·. prfas, e· dt!sfavorávels ao inimigo", esclar.ede .0 14 ~e\!.'; · · giosá .ciu~ conviria .à.dlplomaciavatié"a,nat; .. ·. . 
Joh.n,on. Mas como? .l;1:11tão; o Papa não tem a me·nor leal- · ·tgnr;,rá o "deão" ·que· lon~c de ser um.· instrumento 
d;uje?· Porque o ·" Rev." J<1hnson não. c:ita; r., ahôno· t.e:. nas .mãos da Igreja, :Franco m·an.tern rcl&çõ·es ·tão tensas · 
suas paJavras, ·em texto coricludénte e inte1..:-at; ·algurila, ~t>m. o 'Vatlc:ano que até ·a·gora não saiu à ésperada co11-
·dec:laração '''ambígua" do· pontffici? Para tima: ac1.1s!I· ~orda~a .entre a Espanha e a santa Sé, porque o "caudl- · 
ção· "de •tio alto alcance, J>ástá ào "Rev," Johnson' UO'l : ÍIÍt!'' não-qiÍer dar .â Igreja ·sequer ,a.llbe.rdade q·ue .el·• 
fato:· os naz:stas, ta.nto ·quanto os aliadoâ; dizem que .o ,iem, nos pàisés ein · qu·e. a' Igreja é sépar.ada do Estado? 
Pap(l .eâtã .c:om, eles. Não sabe o ·~Rev/•· qué-os -na~~atas , ., N-ão:é, il,'.to n§,t:6rio? N.ão·.estã isto .no ncifa,iárlo .de .todos 
·personittç~,in 0_01~rõpri_~,'. espfrito' d11, iri_ent1rª; ·,<iµ,~,,,ejo :~'·' ~,.~o.~;:J0:rri.,i~A·::· .. · . · 
!)S chamou, "a ,,m,entl,r.a encarnadl!", e que, .port11n,tO,';~,l,m)~ .':'e •. fi '. · .. · {- :'./· · !!( .. 'I.F:,:.;.',·; 
qi,e ele~ ehtendam. muifo bem que .11 Siania ,lg·reja.-11ã,:, • .. ·. <', .·· ", . . . . .· . . . 

. pode senão_ lhes· clésejar- u,mà lrllgorosa,sl.~l'r9ti'1;,eli;s men• ..•. · t' .. assi.m, v.ão Pr,ósegu[ndQs,.~8 .J,i?xAfsl!!cl~~ ~,,ria r:,re• ·.· 
ti rão contra· todà · a evld6riela ·dos' fatos, .e .. p~oclàm~rão·,:o .,. cl$o · ;ei;crevef'um liyr~

1 
• _par~· 'as r.efut11Ji'. .umà, .· a . uma. 

·élinirárfo? Conhece_ o ,, ~:~v/' .Johr-ison ,ti:. ~nóicl!ca ''. M1L \(,un~s dtreJ~m~nte.'.'.~,9i~,f)ffi~;p:,nfff,tí~êrªK~~ar' i~ deão? 
Brennender Sorge''. de Pro X·t; em·que ~- i'!apa:c0on,denou. ,AfirlJla.:e)a 110.final . .deJ3eu ar.tígo..q,%1),0.l'.l't ·~ lriu~ro dlplo
r~dic.ilmente •O _nnis!11o? ., E cl9.~cll-a q\t~, -m~SQ\~, ~.e~oís mMJoo. do, y~~-\~ano ,!'.rt~o.,!!.ü~.be,'ai~,(;!~,~,:;que ,9ª'1~~rão as 
disto os nazistag:contmuaram a. n proc:l11111ar ,clnlçatl'tert. . ,(orças; deiriocráticas e. revoY1.1,Q'Üln~rfas .. j:lo .. .murWo'.'.. que 
ta aml~o& da Igreja? .. ·. . ·. . .· . ·.·· . . . · enc:ot;trarãó. :n.õ. Papado "um"dôs iiiaiõres ·obstác:ulos ã 
: i. Em tíltima análise, é com base érn, uma aflrma9ão :dos . : sua -éxpà11sáo, ,como lnd/é:a p-raiicamente .P. bloéo antl-

.l'!nl~tas · ..... dQ&º malore,s · mentirosos· do mundo ~ que .o. _ sovl,étlco dà.J;),lropa Central. que. 11 · t'greja Romana p'ro-
·sr. Johnson estriba sua acusação contra o· PapaGlo· .. Frar,- cura constitiiir:ha mals de',um''ano'!.; . , . . ·· . 

. cà1aéMe, l'lão 'se poderiá argumentar peior . . ., AI está a 'razão dà :íl'.a! Não sabemos o que seja este 
. i'bloco anti-soviético". Mas o certo é· que, ferrenhamente 

* * * .. ariti•n'a:zista, a Igreja não é menos ferrenhàmente .anti- . 
comunista. Certamente, ela lucrará muito com a vitór'a 

·O ,,.Ftev.'' Joh·nso·n sent11 ·perfeitamente 4ue .s.eu · õ.1110. · dos. aliados. Os cat611tos devem· desejar tal vitória, e foi 
·contra Roma o trair( e .que suas últimas palavras o·flze, ,. sempre:'neste sentido que. se externou o LEGIONARIO. 
ram ulr da primit!va serenidade de. seus conc:eitos. P9r .. - Neto por isto, entreta rito; ·deixá de ser ve~dac(e que ela 
lstó. vem, para. sopra~. a ··ferida aberta, este ~logio. ~ue . continuará a ser sempre um tormldável obstác.ulo. à 

. pàrece illY1 ato ·de Fé na divindade da Igreja: "; .. a lgre- . expànsão, c:cmunlsta. E+ o q·ue o· deão não quer, não 
Ja. Ftomà,111, dum ponto de vista. eterno, estli acima d.as. ·.pode· suportar, · · · ' . · · 
lutas .das nai,6es, das guerras· e de tudo ·o .que seja tem- . . E:s à razão de todã a sua ira de "meneur" comunista 
:ioral. Ehr precedeu à. democracià'. prece.deu ao· nazismo, . "camoutlado" dé pastor de a1rí,as. 

A·_.T.·o,:.L 1 O-OS 
Comprem exclusivamente suas ·jóias e seus presentes na conhecida 

. J ())\ L .. , A.~ 1 A . . 

CASA (·ASTRO· 
RUA li, DE NOVEMBRO .. Unicoa llúuce~sionario1 do1 AFAMA-

(Esquina da· .. · Ruà Anehietà) 
• •.. .OFICINAS 

.l'ROPRIAS. • DOS relogio& • F L E C T li A • 

l DIAS EM REVISTA 
· (Con<'lu~án da t.• pa.1:lna J 

mais llustr~ seu· ex~m.plõ; àbdiiii para 
toclos nós, o· camit1ho éspidiual ele he~ 
reismo . sobrenatura:J. . de füvencivel 
coerencia, de· sublime. paciência, de in
quebrantavel pugriacidàde, ·que. é t:to.s'-
·so ·grande deve·r. 

1 
• · · 

pÓssibilidade de al.;0110, em se tratau- · 
. do ele filho ilegítimo, no caso o ségu
rr.do de qualquer discrimina,;ão seria' 
impossivel 'quando fosse a segurada 
a beneficiaria, pois. ·nesta ultima hi
p.ctese ó. texto. legal não se p:·estaria 
a clistin9ões, prev,;ndo apenas a gra-

, videz da ·segurada". 

· tLraf1.o de l'llossa senhor.a das Vitorias Capital do Brasil; .e.rgueu · egual tire• 
·!lo ;fUo de Janairo". . .ce · ira primeira inissà celebi·áda .. 11'0 

altar· do ,Imaculado Coração _de. 11ra~ 
Cp.rriam celeres os ultimos dias do' ria da nova· fgreja n.o. R.io de Janei-· 

m~s' d.e J;.ne:ro de 18{)2: Tres Jovens ro: · "1\Iostrai-nos. Senhora;' qµe vos. e· 
e~.lµdanles 'da·•Companhia: de· Jésus,- cara. esta liga, alegl'an.d.o-.nos éónr.a de i.vi>Jta ao. 'Brasil. prÓstravahl-~e. · . . conversão dum- pecador 11~ta:vel". . 
em \fiaris. aos pês da milagrosa· ima- - · , 
gem, de . Nossa senhor.a. das .. Vit.orlas. Estava enfermo e .desen_g~11a<Ío, pe• 

los· medlcos,: u'm distinto eavâ.]heiro L~vàva-os . ali. :111'11 sentimento. pro, · · · . . 
!Úndo d1;1 gratirlão pelos ráir&res-, re, pertence11te a .:dist!nta fam:illa' .. A; li· 
C<?bfdos. dUrànt/( longos anos de ensf. , - berclade dos costunÍes, O afastamen: 
no,. nos· coleg!os brasileiros. de .Itit 8 · to dps sa~ramentos e a .trit~jige11cia. 
No.v,a Friburg,o P

1
ervertid,a ,p"éias m~s leiturn~. fil,-

. "' , 1 . . , ' · .. . . .. · . · . · Z !IIJl _preve'., llJll ~ris,te ~lesf~C~I\ .Ul]l 
. ·, l .•"f ·l1,,ie11~t9.,r~çqi~lj!O do ,tem_plo, n,~ , Z8!!)!!': · saqe-r~õt~ ,' 'q1!e ter.tem apr~I;. 
trt:is1 jovens.,~~pand1~m; ·emocio1_1,~<l.0S, , mar-s'e- dli, nab!?Cefr:f do e11fermo;'··tot · 
seus afetos, depositando-os l!O _.co}'~ pÓr Eis te:' \'epeifíd'o, 'E~a O· dia· ila '1iiiiií: 
ção ! sempre bondoso de sua. fliae,_ ~t . gutação. -do altar rle Nossa 'Seriho'ra; 

· lest~ , . . . . . /.,:::', .. ,e · das:--Vltorfa1; · e dó Imaculado .Coraçãc. 
Cpm 6s olhôs humedeé!clos; fi;à,;y~ dé '!\faria. ".Recorreu-sé á Eia)ct>tli , to, 

um ! deles· a estat.ua. nevada dâ·'. V\Y· da a confian,a, mul-tip!icaJido-se as 
gen1, quand8 de · repente sentiu Í\0 orações, e,,.promessas. . . .· . 
fundo da alma uma atração .es-peçiàl . .Nãodol preciso empregar. muita in-·. 
para a iniagem prodJgiosa.'· Profuu- .,sist,eucfa para· mver o· Cora~ã,o de. 
daniente en temecido, e não podendo Aquela qúe .é 0 . "Refugio dos• .. peca' 
c(,nter•se, exclamou repet!das vezes:· dores" . . • . . . · 
"ó MarlJi, se _eu fór orde1!ado · sacer- NÓ" .. rÍJa. "seguliite, ~ rle. D";zemb'ro; .o 
dot~. em Paris, cel~hra1·e1 neste ai... doente. amanheceu,, transformado; a. 
tar ;a minha primeira :missa:••. · celtoU a v!sita /lo. sacerdote, e· <ÍiS• 

·Nenhuma esperança · podia sorrir · pÔz-se, para .receber todqs os.- sacra
ao !espirito do jovem reljgioso; . ill'l. meutos. Depois ·da · (i)xtr~ma Unção. 
que,tal sonho, Sé tornaria· uma reall• . re_I>eti.u uma A mais ;vezes à•,sobrl: · 
dade, · nhà que o aefalstia:. "Eu me acho 

Passaram-e.e algun!l anos .. ; . num estado ·de heàtitu.dé~ - . Vlv:eu 
E)itretantó, a il'nage1n ,de 1:Notro alilda·. tres dias; maÍllfestando., sem- . 

Da1l)e" cint_ilava na imaginação ,i:10 pre os melhores .sentimentos e ~eve 
lév!ta. . · a, ventura de €1ítregar. a, De11R. sua 
. Eb;bora contra toda, humana pj-e- alma an'ependida, no ,,dia,° 8. ,de .De~ 

vis:ló, sentia qué ta séí- satisfeito o zembr.o, festa da Imaculada Conce.i-, 
de~~jo que trazia escondido· no co; çã,o.; ·. . · · · · · · 
raç~o. . . . . . . 1''oi a Pl'imeirâ graça dun,a serie 

Ni> dia 17 de Setembi:o de 1894,- ininterruta que o Imaculado Coraçã.q 
dia ido seu aniversario natal1clo,.· ca' dé Maria está.. concedendo. de!õde a, 
bla-ibe a vent.ura de celebrar a. sua quele trono de mfserlcor.dla, .. e_rguit).o 
prini"éil'a missa no Santuarlõ de Nos- na. Capital da Republica.. . , . 
sa Senhora das Vitória·s. . . . . A Confraira do -hnaculado ·co·ração. 

· · · de. Maria· f'cou. esta'helecida no. ·sari.". 
Naquela hora inefavel de caricias tuario·cle Nossa :Sênhora'das.Vitó·· 

dlVihas, sentiu uma nova e. po<J,erosa ,i·iás do Rio de Jan·eiro, a· q· clé 'Fe~ . 
atra~ão que o pren·deu hrdlssoluvPI· vereirô de 1914, se~ündo. con~ta do , 
ntétÚA ao Imaculado Coração de Ma~ decreto baixado por. Sua ·:Emineu"ci'a 
ria.[ "Se ttJ querés alcan9ar-, - pare• o. Cardeal Dofü Joaqltlm .rc11v.erde . 

·cia-!~1e ouvir no f-un~o da sua alm~ , Em· seguida, foi pedida a. agr.ega-
--. a conversão dos 1mplo·s e a c:ivi- · çào à Arquiconfraria 'P1;im~rfàe. ite 

. lii,ação dos selvagens·. na.· tua. vida Paris, ·,deiipachadá coin .data· dé ·H 
d11 .rnlssionario; . recorre ao meu .co. de IV!árço ifo rriésinó ano. . ... 

· ração, "Refugio dos. pec:ad.ores" .' Tal qual em Paris. <1. novo Tetl'I.J)lo 
"Sim,. ó Mària, - ·exclamou· ele. -. de Nossa Senhora da~ . V.itoriâ_e · 
a V:6s· recorro ;) recorrerei sempre, do·. Rio de Janeiro, tomou:se logo, 
para ganhar às almas dos ·q_u~ vivem .mi1, centro mlsterloSó · àa atração .so• 
no pecado; se· me. for PO.sslvel Vos ·· brenatu:ràJ, operador de· transfornia: · 
· :onsagrare1 no Bra!311 uma Capelp.. ções e co_nversões ·admira veis. 
donc,le possais espalhar .as graças. aos' .. Todôs nuautos tem ·acompánlrado 
que[ recorr_em' à·. V6s · com cqnflança". d.e perto 0 : movimento esplrit_ual. "rea-

Qual o· 1101110 desse novo sacerdo· lizllçlo. naquele providencial · Santua-
U de M.a1·1a P..ainha dos· :c·or:i.ções? . -

óliamava.-~ P.' Justino· ~Iarla .J,om' rló da ·d~v.oção ao' Imaçulad~ Ç_oraçao 

o b(lm e o mal, â vérd~·de e o erro. 
A aspereza: da fota que .travou, reani-. 

: mou o zelo dos· tibios e · entusiasmou a 
·declic~ção. dos bons .. A I:Iistoria rel_i
giósa cio . Brasi.1 no seculo XIX . pode 
ser dividicla em duas fases -:a,ntes. e 

. Uma das 'ma,is .lniportàntes: .formas 
de çomcmorar .. est~ .augu~.to. centena~ 
rio •. será, indisi::utivel.ritenté, .. <1- 01·ação 
humilde .. persevéranté, J;;onfiante, paiil 
que, se for· da vontade de . Deus. se 
manifostc quanto antes· por: .rnifagre~ 
decisivos a gloria· do: grà11de servo de 
Deus, cuja: c.an.on-ização. tod,;i.~ os bra.

. sileiros .· devemos slmejàl .- -

· , · · de Marià, nM podem menos.· de. a.dmi· 
/ bard'; o sauçloso e.' éelebru Jesuità, · .rar· as extraordin_aflas. ·manifestações 

tão• couheéldo···no Rfo de Janel-ro e do podét' é da ·misericorrHa de Aque-depoii; d~ Dom . Vital. · · 
, Doin Vifal não. fruiu ·as vantagens 
terrenas dé sua vitoriii.. Sorveu ::té 
o ultimo tra~o o· calice ·das. amarguras, 

, e morreu. º Más na ordem das reali• 
. dacles· mài~ prpfundas, venceu .. Ven• 
céu aos (>lhos de. Deµs, · o que é :o es

··s&ricial; e . v<:-nceu . :ia·mbem aos: olhos 
dos homens. .. 

. *,. •. 

•1{ 
* k .• ' 

A. "Folha da Ma11M':, Je. 2!f p .. V., 
pub'li2ou a seguinte nôticia, subordi
nada. ao . titulo "Auxilio de natalidade 
em caso de· união ,ilegitiJna;':. · . · 

Ma.s .sua obra teve· resuHaclos màis· RJ0,.27' (B. P.).~ Despa~liando um 
rémotos. · Na vida 'reli1dosa do povo processo. o· ministro do. Trabalho- cle-
'bras'ifoiro; õ nome de ·Dom Vital .fi,. ter'm,inóu. que· O· lnstiti.tto doii Corner-
cou.- como· um grande-facho de Juz. Ele ciarios conceda o auxilio de natalida-
sit,nboJiitl ·a intrepidez da Fé, a so-. de a üm . seguraclo dé união:, il_egitima. 

. brariceriá · apostolié:a . das .. \ltitudes,. a Esclàrecé o titular -di.r· ·pasta<clo · Tra-

. !n4uebrànta:vel· coetencia da· vida com balhó qúe :o referido·· aboi)d 'é· destina-
ª doütririà, da ação. cQm . o pensainen- cio senão totalmente," . .- âo 'menos em 
t.o, ·ao serviço da Santa-· Igi·eja Cato- . parte: para, atender: as despes~s que 
lica. ocorram• ·qt.iartdo '.do tias·cimento_ ele um 

.. Muitos .ha, que acusam 0 povo· bra-- íilho ~ confori-iie. reia a Jei, deverá ser 
sll~iro . d~·. ser imiinediavelmelité . seri- C:ôncédido . não ápenas .. ao segurado, 
tjJnental,· abulico, acomoç!ativo. São quando· da gravidez· de '!Íi.ta mulher, 
0$ que não conhecerti O que pode ª' nu\s à: p1:opr_ia segurâdâ, _qúa:ndo ·fór 

graç·a. de beus. Dom Vital é ·0 exeni- . ela a ges.táiité · e . assim triesnio sem 
pio .. tipico. ·cio que pod~ um éoração ptejuizo·dos' ~alarios qúe·.lhe são de-
brasi!eiro; .quandq co1·responde plena- vi<).os. . · . . . . . , 
m~nté ao chamado. da· graça, e tum- O ministro· do Trabalho declai:a en1 
pre, coin. espírito sobrenà~ral até os seu- pare.cer: "Se; se fosse .distinguir . a 
ultimos limites, o seu dever. , situação. de :Üegitimidad~ .9ª \ll}Í~Ó · de 

O .Br~il ainda não lem um Santo, que• resulta_, Ul'll. ·filho; \e~famos .. que 
âeçl~l'~do Jal pelà Sanla · lgreja. · A .chei.(\lr· a· ·elo~ trittameritos diferentes: 

, t:anÕnjza~«r de Dolli :Vital tofuanê:16. · .. ·. Assim.' ao rias.sii '!J.Úe se. :excluiria· à 
•·., .. ,-,~-\ ,"···,.:, - ' .• _ .• • . - - . ..r.,• .. ,,. .·. - >··., .l. ·, ,e •• ···•·:. • • ,. •., • ; . • < •' ••. • • 

Um 'leitor desta folha em Itaq-qtra 
r,os escreve comunicando que os pro
testantes aproveitaram o dia de·. fiha
clos. para fazer, no cemiterio local,. a· 
mais acintosa propagancla dé suas ·dou
trinas. Tratava-se ele um grupo ele 
15 a 20 adeptos das· seitas pseudo-re• 
formistas. que inomperam com o es
candaloso proposito de perturhf\r a 
celebração do .S ... Sacrificio cja, Missa. 

· que ,i.li se ·reaHzava e comê~aram a 
entõar seus canticos clurante à. éetimo
nia sagrada, e, quando · o Re\11110; Pa
roco do local, ao Evangelho ·iniciou seu· 
sermão,· um dos protestantes co'meç_oo 
a se dirigir ram bem ao povo,· de modo 
tal que prejudicava gravemente , a 
pregação. 

Transparece aqui · com toda a cla
reza o yerdadeit·o caracter ela ··propa
ganda, protestar,te, · .habil em alegar . 
considerações liberais para iludir os 
C!ltôJicos, ·11Í8S agressiva, atràbiJiaria, 
Úranica, sempre que se relaxa um pou
co sua vigilancia, sqbr~. suas- proprias 
atitudés, e transpa~e! o ver.dacleiro 
fundp de seu espinta.'·! . Ademais, é 
importarlte notar que/seja embora lei~ 
go o Estado no. Bra.~il. para nós não 
<i~i:ca, de sér uma du_pla profanação,' 
verificar· que doutrinRs héretica,; são 
· J:trégadaS rtO Campo . Sq.lltO em que . já

' _zeni:Ílossos .. m~iores à est>~ra da Re,-

ainda, em todo .o J3Í,a$il, · · la a quem os Santos denominaram 

· A i demolição . aa : Delegacia 
Fiscal 

a "Onlpotertcia suplieant.e". . 
Com efeito, a·, imagem milagrosa, 

sempre cercada de füzes; os cirlos 
inumeros :qu:e ··se.· desfazell) .. a 'arder 
percmerriente, con10,,penhor·· da con• 
fiança e do. agritdeétmento de m!lha-

-T~v~ .1.ugar á~ 1·1 h~ras tlr> dia.:· a;-~ res ·de· corações; os··. piedosos .:"ex•, 
sõlchidaole da ,,1ss1nat11ra da eso1'.1tu- votos" e corações .. de prt1,ta ·~ ouro;· 
,ra dé tràMferencla á Prefeitura -dé a mÍtltidão coris1deravel ·de. homeus, 
f!ão' Pa·u10, <ló e:;!.'fiofo . nnde · fUn,c>o- tle senhoras e jovens; orand6; genu· 
na a Delegacia L•·1scal.· <;omparcceram, flexos. aos· pês, da ·imagem; a, modes• 
ao ato. <JU~ «e. revestiu de soJeni<lMl1,· tia,.· o. TEJCOlhlm. ento. e .. a. pieõ.,alie que 
o Mit1Ístro Souza Cos~a. <> Lnterven- · 

· tor . F4'tnando. <.:ostR. ·0 sr, Prere!tn se transluz de todos os semblantes; 
o entusiasmo c6m que''se descarttiim ·Mtintci 1>al, · o. representant~ do gene-

ral .João Pereira· de Oliveira e ·ou- os louvores da Senhora; as .-suplicas 
.trits 1tltas iitJtorj<in<Jes .. Nessa. nca:s1~0. que se·· erguem ·pela . COl'JVersão dos 
. foi. i,ronunclnrlo u111 <llscurso· p!lo snv,. 11ecadóres e. ·se· repéten1· e· écoam em 
l<'rancieco Hehrendorf Ji111tor. ·;c'.léfe todos os cà.nfos ·do 'Santnar!o; - o 
do t>ominlo rla Uni/ln em ·sa.o · Paul", interesse e a· atenção.· e as .. hígrimas 
,iue · iessaltou a . elgnitlcação daquele.· . que desliz11m ahundantes .·du,rànte _a· 
ato.· Jeitt1ra ou na~~ação . das .conversões 

e :--":aças àlcil!Ç_Íl..das · de milita( al
. mas merg. lhadâf nas;trevas do ev

surreiçao, e precisamentê .dvrante; o · ro,. ovelh:\s 't-resi'nalhadas, voltada'$' 
Sanfo Sacriflcio' da Missa. ao redil do bom Pastor;· -- tlldo isso 

Assim, o protesto·. co!.-~a' a ativid~- constitua um quadro. deveras emo• 
di:· dos "reformistas" . ele Itaquera não clônante .e· faz do Santuario 'bra• 
é só dos catolicos daquele 'local, mas siliirOt um vei'dádeiro "fac:similé" 

todos os catolicos paulistas, mém- da Basilica ele Nossa 'Senhora das 
do COl'po Místico· qúe é a Igre- V/torlas í:l'! .P:p·ls, .fõco ce{ltry\l de° ln• 

._.,.,v,,""• e, como tais; solidariós côm· tem1issin1a 1rra.<1iação mundial ·da· de• 
au"à.lquer parte· dessP. vo<:,fo "' do c11lto· ao lll).aculado Cora, 

~i1u de Mar:a,. - . . . • -.·-..--. 
. ' ... ···~-··:· .. ··~ . 

·' 

.. 
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··_o,:l'toaàr!oé; depois"da·missa. o.meio da fome e da. guerra. (Universldade·de Gran·de. . ,.. ... . ., '•.,. . . ,. ·:· . . \ \ . . . . . . ' 

. !l\its.,éficaz.para a1iviar e resgatar as ai• Bolonha). variedade em RELOGIO$ ·• das.· melhores marC'as sulssa~ 
·:mã.s üo.·Purgatêirio. (Santo Afonso M. Desejaria ver o mundo.cheio de.Ter .. 

. A católica: ·cidade de .Pindamonhan
, gaba' com·emorará. eôm ·um. ,g,àniÍe .... ' .· .... ·.: ... 

de:: Llg~rkl)~. .. ço.s para. que em todo o mundo reina.s• 
:~om· ·meu ,Rosário tirei das penas do se a pureza de costwnes e a verdade!• 

Púip'toriO. a mais 'de um milhão de ra..piedade. (P. 'Ma~..nho de S. Domln• 

Congresso_ Maria.no_··o. Primeiro: Cei1. 
tenirlo tia lma.i~m de Nouá, Senj;o
·ra .do· Socorró venerada ,pe\ac sua po
'pul'ação e "o. C!neoientenárto da Pia: 

aúnas- · (Beato · João' Messias; o. P.). gos, s. J.). · 
Quándo pois quirermos socorrer com ' O Rosarlo :é celeste por sua origem, 

'M&W!Í suffágtos ·as almas dos.· fiéis que sublime por sua. composição; precióso por 
esÍ;ã() 'exp\ándo faltas. no fogÓ · do Pur- :sw, eflcac!a, (P. Mon$bré, o. p,). · 
gl;l,torio, não .nos esqueçamos de all re- O· Rooar10· é uma. .devoção que aleg1·a. 
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preferida· , pela :: alta · sociédade tlA '3 Joalharia 
. , . . . 

. .. 
. üERAÇõES- · 

,;i ' 

Un.ião das- Flihaa de: M.a~la. 
.: A- Qomissão :Executiva'.· <li~igiu'.'à 
população este 'elo11iient11 :: aiielo>.: · 

·7 hôras. -•Na Matriz focal: l\lis!!al· 
e com.un1ião . geral. das . seÍ)hora,s ;, e 
·moças. Duranie o •. di.a :..,; . iseMlíei éa• 
peciallzada'a. 19, 'horas··.· - .· Tercelr• 
seisão· solenê ·.:... na· praça .do Cón· 
grasso: . Saudaçãó, à '· Pátria,'.· Désmi; 
volvim_ento de ,uma _tese .. · · · 

/ ' . : \ • 't 

, ucatólicbs de'Pindâmonhanga)la ...:.. 
da. Dioéese: iie .taubaté ··:·:.C:cfo,,todo.'o DE 7/pARA s· DE DEZEMBliO 

·. 'eomené!ar à gloriosa. Virgem em todas o céu, consola.. o. coração' c!O· homem:·au • Vale.. do· Pariiiba! Todos,a · .. póstos: · · ·, 1 

. as: nc:is.sá.s orações. e ·apliquemos. por elas.. menta. a. fé, confirma suas esperànçaa 
: sOÍ:,retuélo o ·,santo Rosário, por· meio do e reavh>a os ·. a.rdOres ·da.· caridade. (P. 

<1ual lhes 'alcança1emos um grande re- Monsabr~, o. ·P.). . 
'trigeria' ·e 'aa 'ilbertareriios. daquelas pe- o Rosa.rio é umi dev'>Ção que hon-
\i.as · tão. cruciantes .. (Santo Afonso M. .'.\'ª a Igreja. e lhe fornece armas. con-

Alocução do Senhor AmebiSpo Je lvera na peregrinação· a Fátima 
- . . . t . 

· para o·triunto1da liainha· Salitlssiriiâ! . Â :m,eia tioite, na. priça ·,do ·C1>n• 
. Católicos!; Pr,'bclamem~s. numa vi- . gressó: Missa e Comunhão ieriú,do$ 
'bt';l.nte man!festaçã'ci de fé que 'Nossa , homens. . . . . . · · _ 
Senhora é a ·· nossa Rainha e o · ca- . 
minho seguro, pâra a.lcançàrínos ,à . DIA 8 DE ~EZEMBR0'' ·: 

rié. ~igorlol. trn · todos os, seus inimigos;. uma. .devo-
0& ·fieis . devotos do meu Rosa.rio se- ção a.. quaí se ligam memor~ Ilustres. 

, "N1,1nc ergo, filll, audite me-J,)',bea
ti qui custodlunt vias 'meais ~ Ago
ra, · meus filhos, · éscutàt o que vou 
dizer-vos: ditosos (jatiueles que 1,e
guem os meus • caminhos". (Prov. 

las qul!,is Ela· ascendeu às mais altas- nunca mais se. t~chou. nem fechal'â: 
, ctilm'lnancias;'da bondade e do. amor, é . m;i;nanclal. inesgotavel· onde' tfJ>de-

eterna'. salvação!." .· . 
· Às .9 hoi·as ~ SoÍéníssimo :-PoiiÜn, 

rãc, depóiS. da morte, llberta.''os dos tor• e graças adml,ave!s; enfim · uma· ,devo-
menttis txplante.s · do Purgatçrio. <Nos- ção · exe;elente · entri' todas as. que-' D'eus 

0 ·niundo· Ignorou. a súâ pà.ssagem, rãci . dessedentar-se · todos Qua!Ítos 
tãó · propositadamente apagada ela suspiram por conforto,, por paz, e: por 

-'O MtS PREPAAATORIO AO .cal/com'sermão ao·Evangeili.o ... 

.M ~nhorà ao .Beato AJano). · inspirou e· abençoa ·a Igreja; (P. Mon-
, Eu cuÍrÍula.rel de .grlU,;a.!ó e bençans os sabré, O. P,) · • . . . . 

,foi;"· más"O Onipotente contou os ·runor. · · 
seus .!)alll;JOS l'.:Oe 'inefayel cqmpiacen, -"· FÀTI MA LEVÀiNOS AO -co·RAÇÃO 

CONGREHO. " _ Ãs 16--horas .. .-.:sah:á.iá.Grandiosa 
, Prooissá'.q de' Noss_a Sei,ihora,'qüe se· 

.DXA ·3 DE NOViuMktô ··-·. · ··· · ,,.,.. rá leva:dà ·triunfalmente, pelai;:j,íâa: .VIII, 32). . 
·,<J;evotos servos do Rosario, durante a , E porque a devoção· ·do . Rosatlo foi 
sua vida., e· depois da morte procuràr- dada pela Santíssima; Vlrgen'i e nela 

São estas as palavras que, acabais 
de ouvir na 1 iturgia dá Santa Mis
sa, e que '1:Jem po.demos ·dizer .. sfto 
11111. aviso, amoravel da, ·Rafriha- do 
Céu a tantos filhos ':Seus aqui reuni
elos é' a tantos outros que .Porvenfa·. 
ra de longe nos acompanham em es
pírito· e.' com terno· .enlêvo ·recordam 
hóje ª· mar.aV'ilhosa apari.(ão' de há 
vmte e seis ano,s, e ~om filial con• 

cl~, !=' 110.termo da sua carreira_ pos- DE MARIA · · 
lhe.: na fronte uma coroa de, ·1mar, .:t para. este Co1·ação ·_que'.:s~ vol

tam neste momento os olliares ... 1Ú1· 
siantes da' .hqmànidade que sofrei e 
crê. Foi aqui, · neste cantinho' ig110-
1·ado, que à. voz ,ma.\fiosa' da celeste· 

da ·Cidade. ,· , ·. '. ·· , ., · ·. 

As 19 h,oras ;_ ',u~'a. :comissão foi Ao terminâr a PróclJisão, ·Coreia'. 
·1hes~e1 ·gra,nde a!Ívlo. (Nossa Senhora 80 temos .cifrado sua. vida, ·seus traba.lhos 
J:Seato·· Ata.no).· · e glorias, de mistura ·com· a vida e· mor• 

ce-ssiv13l glorla. . . •,. • 
·Não :pàssou 'pelo mun.do · ostenian

do lutos 'provocadores; nãQ 'brímou 
nos· salões.opulentos colhendo o··Pét'· 
fume. 'iritoxicant~ .· ct'e. mentidos·. ga: 
la.Íiteios; .não 'volitciu, qual .entonte· 
cida mariposa, 'de prazei: em· pra• 
zer; não v;ergou . às Jmposlções. 'de 

,mn •mundan~mo" tjranlco; não·,de·. 

· Qúero ,qu~ .todos. aqueles que tiverem · 
, :réZ?do .devotainerite o meu Rosarlo du
,·arite a.': vida, goze1,1 quanto antes, das 
llei:içáns, das iuzes e ela verdà.tte!ra li~ 
ber&.de. (~ossa. Seilhora ao Beato Ala· 

·'no),;. · · 
. '.li: ,ce1·to. que a. de,·eção do Rosario tem, 
.sido·. e· é generósa1r.ente enriquecida des
~ .. gra.9as~ ou .. 'sagradas Indulgencias , 
por na.ss 1> ·Prédecessores e por Nós. mes- · 
Jri.:Í. E éssas Indulgências como que dis
~naádàs .P(l!as próprias mãos da m!
·~ricordíosa:: V!rge!'n-, serão de vantagem . 
·.'*'peé!aliss!ma- aos moribundos Jl aos 
fitils. defuntoo, .fazendo-os gozar mais 

. i;ed() ·da paz '. desejada e possuir a luz 
eterna : (Leão XIII, Enc. F!dentem 
l'iumque d~ l896). 
'· O ,Rosa.tio 111ariano, tanto pela exce• 
lenc!a. das . orações que O const!tuen1, 
i:omo.' pélo.s frútos eflcaciss!mos que de
té .· t~m derlv&do, há. sido um manan-

. c1;í preÔ!Óso de imenso.s sufragios. (Um 
~critor mariano). 
' As Contas do 'Rosa.rio que fervorosa• 

ft.ie.nte desli:,am pelos dedos piedosos dos 
fieis, · podem considerar-se . o.utras tan
tas gota.!!.,de orvalho diV!no que vão re
:frlgerando !IS · almas daquelM chamas 

. exp!atorias .. (Uin escritor mariano). 
. P~i. so~ente'° un1à. · hora no Purga

t,orio; em· recompensa daiminha devo
. !ião à.o Rosa.rio. iPaJa vrai duma alma -
· 't!.sõe3. de Santa Lutganla.). 

', P'elizeS· daqueles que sãó fiei.; em re
zar .'todos OS· diaii' o Ro.sario, •ou ao me
nós o' Terço. com .suas Ave-l\.arias for

.márão. correntes dt: ouro que mai.s tarde 
qs· '.Íivrài:ão. pron,!',mente do Purgatorio. 
(F, -Bronchairi. C.1.,.S.R.) .' 

· ·. ci Rosa.rio ·'é ·tainbem. a corrente de ou-
. ro fa.brÍCada · ~las Ave-Mal'las, que co
·.:. Jocamo., · ná.s. mãos da divina Mãe para 

lirrár, as almas que: se acham nas cha- · 
· más expiator!:,i.s. lP. Bronchain, e. :ss. 
R,)_ .· 

· ., ~ta. dêvoção do Santo l·U>sa1·io é um 
:·,;io.s··.me!os · .nials ;;.úcazes i:,ara lillHtar 
;ie.~_seus ·iorme,itqs as almas dos Ueis 
!ief'úi1tos :e de' Uvrar-n ·s ·a 116:. mesmos 

· Õ.~ , cham IS expia torias. (P. Bl'Oll• 
Chaúi),' 
· : TtÍdo o que pêclirdes p:lo Rosarfo o 
alpançá.rá.5. (Palavra.-; de Jesus Crl.sto 
.,·~a ·alma). ' 
· Meus ·. filhos, eu vos convido a rezar·

··ocs-;o ,,térçó; comigo,: afim de que a san
~~ima .V!J:gem, vos aican-- a graça de 
fazerdes uma boa. confissão, (O CauLo 
Cura de Ars>. 
' Devemos rera.t o Terço: 

Com as conta< 'na máo 
'Cotn· os. olhos no' chão 
i · óeus no coração · 

, . (Sãó Felix de Cant.allclo, o. C.). 
Podem . · ~,:,nsiderar~se como. prE:dest1. 

nados. à. gloria, todos aqueles que r-02am 
, com · verdadeiro afeto e devoção o meu 
Etcsarto. (Nossa Senhora ao Ven. ·P. Ber
nard\) Hoyos. s. J.), 
· Até .agora; ,nenh.im daquele~ que · te
nh~ .sido verdadeiro devoío de meu 'Ro
sarto àe. condenou e nem. se condenará. 
(NÔ&sa .senhora ao Ven. P .. .sernardo 
Hóyos. s: J.)., 

··0·~1:Wsar!ci é um ·hino sublime que · 
mto,a:mos à. gloria .de Jesus e de . Ma, 
t·iai Ca~ , µma. .. das orações cte que se 
compõe i;,roclama e repete suas . gi-an
d.e!lS-S,; 0 .Paclr(.Noaso éonta a. bondade' 
qe · Dew., A Ave.Maria r •pete as · exce
lencla:; e bOndade.s ~] Maria. E o Gloria 
Fatd canta. a: gloria da Santíssima Trin-

. dade. <o· santo cura de Al's). 
i, O .. Rosário · ª"nfirmou us Reinos da 
·Espa,nhfl · na fé católica. (Universidade 
·de Sal&manca.). 
. ' Não' foràm ,.s' generais nem os. bata
. lh~.s. e ném .as armas que nc>s a.lcan
t&ram. a· vitoria; mas Nossa senoora 
do-,Rosario. (Senado de Veneza). 
··Foi o Rosario .que nos livrou da peste, 

. ' 
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te e paixãc,. e giorio~ ressurreição l:ie 
Nosso Senhor, mereceu o ooine do Ro· 
sàr!o na l!ngua la~ina, que na portu
guesa. responde, - .Rosal, (Frei de Sou· 
za, o. P.>. . · . 

Nã:() se podi• logo acÍ1àr ·nome. mais 
propr!o pa.ra uma devoção toda alter
nada em mlsterios gasosos .e magoas··da, 
Virgem e Mãe ~nditlssima, de dores e 
glorJAS da Mãe e ·do. Filhó. Assim, de
pol3 que foi aprovada pe'Ja Igrejá, logo 
s" lhe foi aplfoan 10 tudo · o qué ·se acha· 
escrito de rosas nas Létr1111 Sagrâdas, 
(Frei de .Souza, O. 1".) .. 

Nlnguem poderá ·desconhecer a ex-' 
traordinar!a. lm~rtanc!a. ,na nossa · ép0- . 
ca... ~m duvida, a situação atual é 
cheia dê .E)Crlgos: e da no35a parte· não 
podemos estar . tranquilos dó futuro da' 
Igreja .. na nossa. Patria... Toda via; há 
um apóstólo, há. uin catecismo, que· os 
nossos adver~arios, apesar de 'súas ten
ta.t!,•as, não· podem subtrair~nos... é o · 
Rosa.rio. (Dom Conrad · Martln1, Bispo 
de Paderborn .- Alemanha) .. ' . 

Diariamente assistlre'! a Missa, reci
tarei o Ter~o e. IEerei. além·. dtím capi-. 
tulo da Imi~ação. este regulamento e 
i,lStruções anexas... (Garcia· Moreno, 
Presidente do Equador). 

I'ois bem, meus raJ)aze.s, prostremo
nos . todos de joelhos, . e rec!temós o 
'l'erço do. Rosa.rio, para que 'vós perne
vereis no a,m• r e rio serviço de Deus . 
(Garcia Moreno, Pr~d~nte do. :Equa-, 
d01· a um ';·ripo · de opera.rios • irland·e
ses - ·p_ Berthe, ·" Vift de Ga.rcia. Mo-
reno''), · 

(Do Mensageiró do Santo R1>sar)o). 

Em circunstanciai ,especiais 
. inaugura-se o ano juridico · 

da . Sagrada. Rota 
Na primeira ttniota-fe°üa. de outn

ln·,), cclehrou-se · a ,ierÍmonia , solene 
ela ·iuaug1i1·a<;:ão cLo-.nno 'jui•icli<'o :cJ;~ 
::iagr:uhi. Rota. L'O.ifferviltóre Hoc 
màno disse· que, pehts circunstan-
1,as- c.;pecia L, · ,lo ri10111~nto a ceri

, nionia teve lugnr na BasHica de· São 
Loure!ll;o, cm Ifam~so,· que .. confina 
com. o~ escrito rios da Rota: situados 
no Palaeio. cÍa Cbn11t'cla1;ia em Ho
nw. O ano _juridic,o_ · da itota · foi 
inan:::u rnrlo no an,, ·ii.:t~iado ecim .uma 
111 i,c;~a. ao F.~pil'ito ·Santo;· na Capela 
l'anlina do. Vat.i<-a110. 

A,si,tirnm à. CPTimoni:í. os Audi
lorcs .da [fota e outros funcionarios. 

. Depoi;; uo entoar oHitio."Veni Crea
tor", os agregados ,Ja )::lagfada Ho
ta Homami .iuramenta1·a:m.si, ante· o 
Decano, Krn10. Giulí•; Grazioli. 

ü ::\agrado 'l't-ilmnal · da 'r{otif é 
Úma corte suprema que . .iulg~ ·me
<liiiiite processo;, jurídicos comple
tos, todos os ·casos de litígio que níio 
sejam da competencia de oút1·os ,tri
bunais. Venern t:el · e presti)!iàilo 

· prso e · valor das suas decisõe~;- · 
deve sua origem a Chancela
ria Apostoliea, junta ,!e notarios 
da Igreja que teve sens· COf\1eços. no 
seculo' IV; a ·estes uotarios ,. co1ifia
'va-se o trabâlho <!e.compilar as Atas 
do;;. Pontifiees H:omant:is. 

O n9me de "Rota'; pode sei de
.rivado do cilindio em qne .se depo
sitavam e gµardavam os documen
tos ou do fato de que os Auditores 
se alternavam por turnos cm gí·upos 
ele três ou mais por rotação; 1::.ara 
escutar os casos. · · ' • 

Precisa de impressos? 
Qfieinas. gráficas do 
LEGlONARlO S. A. 

Rua do . Seminário, 

fiança imploram · a. sua p,oteção . 
benfazeja. Mãe cárinhosa, che.la,. de 
desvelos para éonosco, .. ,desejosa .ele 
repartir os tesimros' dá ·sua bàiidadé 
por tanto: famintos de· alma ,l, .de 

. éorpo, que' déla tudo esperam, vem .ao 
nosso encontro. hasteando a· bandeira 
da felicidade perfeita. · · 

Ditosos; felizes! _:_ d·iz Ela· aos po· 
bres filhos de Eva. que, gemendo e 
chóran.dó; peregrinam por este· vale 
de lagrinias:. ditosos, sim;· no meio 
das. agruras da vida; e com este. pre· 
gão· de· ·folicidade embàla-ilos desde, 
logo o espírito na mais doce: es.pec
Uttlva. Çomoi Jesus no serinão da 
montanha, · é para. a . felicidade.- que 
nos convida,' mas para a felicidade 
verdadeir.a, muito difere.nte . d~nela 
que ·o mundo souha .e ad.ora ffi!que; 
apôs um ·momeuto fugitivo· de em: 
bt·iaguez, deixa na · ·aJma · res:cíuos 
amargos e, quantas vez.es. pungan• 
tes remorsos .. 

OS ,CAMll'~,HOS DA VJRGEM, CA-
MINHOS DE FELICIDADE -

leitou o ·espírito em/pé1·igosas léitll· 
ras; não- se•· deixou. seduzir pelas cln· 

'

0

tilá.ções do,·o\iro- e dàsnojàs;.:não, 
correu ·.·afráz dos _proprios · caprichós, 
fazendo tábua rasa• da. lei de Dails 
e. das ordens'. dos, seus . Superiorés·; 
não, não .. foi . por estes caminhos, 
por onde vemos enverédar:loucam'en• 

. te ·a. turma imensà\: dos . mundanos, 
·; qtie· ·a ·,virgem 1>assou - so.bre· a· ter

ra, Elá ·compreendeu como· n.inguem 
a palavra de 'seu. }!'Ilho .,- que ·é .. as
peto o caminho. e apertada. a .porta 
por onde se entra no reino c:J.os cé_u-s; 
e, forte: e intrepidll,, avançou cora· 
josaniente .por essé· camhiho; e pela· , 
portai· da abnegação má.is completa 
entrou nb' · réiu:o .luminoso , oride a:s
·sen:ta. o·seu .trono de ·gloril!,;, e é' dali 
q.ue , nos , chàtna, desejando ardente, 
mente'' repàrtir cónoscci. as rlqueza.'i 
incompaiav.eis· · dá sua ·opulencia .ce•. 
lestial.. . , . . . ; · · 
ABNEGAÇ~o,t·, oéEDIENCIA,. ·HU, 
MILDADE; EIS ,O'Q':'E ~ VJRG.f:M 

. • .. : NOS E(l!~INA , . . · 
:t um . conforto, Ulh . lampejo ·de 

a1egria, utna ·consolação• intflna que '.1: para: isso :que nos. aponta· o. seu 
dela esperam e dela imploran1 ·todos caminho, o único·:· càmfüho ·que lá. 
aqueles que nesUL. hora para E~a er- 110S .. podera, . 'f~zer chegar .. '. '" Eãta i 

.guem olhos suplican. tes · e ant'I.·. o~a, atentos à observáncia fiel dá, lEÍi ,10. 
::3enh6r. continuá ainda a . voz 1uei• mente a in.vocam. ,E a Virgem , doce-· , , , 

m~nte. Jhes sorri·e, estendendo., para ga ·da ·celeste Rainha, e liVral-vos 
eles com meigo gesto.,.a mão dádiV'O· ! ele à 'p'ôr' !ié parte ... Feliz eia -a:imà, ,1ue , 

. sa. éomeça ·.POi' lhes apontar·-o cami• me ''escutá. ·que· todos os diàs; es.tá 
nho que à relic!dade conduz; Outra v-igilante à· porta -do '..meu: santuário,· 
c<lisa não velo'· fazer . ª· este recànto 'e~ cuidadosanierite .observa ·o·s ·ensina• 
,abençoado nas SUJlS portentosas •.apa- . meritos que ·eu: lhe .. d.ispenso",, 

· riçiies, outra coisa uã·o taz. hoje ao _ FELIZ OE QUEM· ESCUTA· O 
vér-nos congregados aqui. · · APELO DA .V,IRGEM · 

'' Meus filhos,. quereis ser' ·rélizês? '. Como é .consoladora esla palll.vra 
. Segui os· méus .. camiiiJios". Que· pa, neste lUgar e· ileâte momento! Não 
,1,lavra ·tão ··delicada. que consellioctão 'foi ,is·fo que-·· vós: Jiiestes, ·vindo ,té 
·terno!· J1: ou· não é ·feliz a Rainha ,lo pérto: e ,'ile longe,. ·e 'alguns-.de tão 
Céu? Ha porventura glorta, · ha ma- '1ori~; artostando (!O)ll fai}igas ::e:i,a-

- jestade, ha. ,beleza. ha yenturâ que · .cl'if;cios que vos deixaram macera-
poss·a c:omparar:5e 'à s·ua? Pois bem, <(os'. e: exaustos? Viestes com a .. ai; 

· Ela que'r 4úé;:_yà1n-0s ,_·pefo, seu· cà'- J 1ila a transbordar de cont1ança' a~é 
· m:nM,_ '.lhe. sitâíi!ós. os: _vest!gjos '!u- . aoís' umbrais do· .Santuario 'bendito 

minosas, para segu'ramente ,poder· · 'P,ài:a. ::;ailélar' a ~1ãe'·carihhesÁ/'·.para 
mos 1\t_!!gar à. tiiéta·)'ütllànte · à. que ,. ' ôirvk' à sua ~alávra,- para receber os 
Ela chegou: '"Ditó!Íos· daqueles.· ,jue :·efl~viós. cônáolado1'és: da suá bonda-
seguem ;os me1,1s 'c;ii,11in,19s·!''.' ·'·'ilê,':.f'oi esta esfre1la que vos gulou 
ANTES DE. MAIS NADA, A SALVA, t,ambenr a,, v·os,. l'àpaz·es ~spera~ço• 

ÇÃO, DA ALMA so·s, l'ortugál de,. amanhã, qu~ ei11 
, Vin.d. es pedir saude ·para.º· s. vossos romagem·. ile "penitenêia aqui esta'.s; 

defxandó-nós,,··entrever, ~consoládora• 
corpos amarfanhados pela·· doença?.. .m~nte ó arrel>ol ·de:'uinâ ·nova ... el'a ·oe , 

-Luz· para·:ós· vossos .olhos envoltos em Ui :v .. ·iva ·.e ·operaó.·.te .. · Ao loage.,. <lis· 
trevas? Paz para' as vossas ·:familias · . ~ersos por esse·' Portugal · de ,. Sàrita 
dilaceradas pela discord1a··1 Balsamo Maria,:. 8 ·q·111 A,,- ·âlem · fronte.irás,. mi• 
para as ·chagàs da vossa· ahiia .ras· """ ' lhares de corações' palpltam··a ·unis-
gada por secretas dores? Conforto sono ·com ·os vossos ,e: 'embalados 
\)at'a .. o vosso ·c9ração ferido· .. por na' ' mésina esperança •. 'aguardan1 
amargas desi)usões? Sim, a Mãe c11· tanibem que· do:·eora'çãoimàter.nal ela 
leste compreende esses vossos· ali· Virgem desçam sobre ·ete.s·. ·al>undan·· 
seios, curva-se 1,n11orosamente sobté o · tes •gofaii ·de: bálsamo· dulcWcante· e 
vosso leito' de dol'. esé11ta :os .vo·ssos · · · vivfücad:or: · Qúe ' li'óra tão prõpida 
.(lueixumes; 'e as vossas precês en• parài: escüfar 'o-S sêüs ·COÚSelhos;. ·pa• 
coutram no seu ,Ct>raçãc, ·eco vibrah; ra à.prender· ·os" seus caniinhos: istÓ 

, te é profundo, Mas: antes de .. mais é, .. 'co[!ío .· já.' foi ·dito; .. pafa'., _aprendei·· 
t}ada, · como · Mãe que. ternàmente ·os .·caminhos· da·. verdadeira fel!cida-, · 
vos ama, ··Ela quer .dir,:vos:'-ª maior, . ·:ilel.: ··y· : .. , . _ . 

das graças, aquela· que vos 'tornará 
seme1ba1ítes a· Ela e participantes ~ 

0

PECA ~.~OFISU0° ''.QESASSOMl 
da sua felicida~e. De qüe VoS·.servi- BRADA. ·,DO' .CRISTIANISMO. QU~. 
ria á saud,e temporal, se perdesseis o .M.UNDci SE RENOVARÁ 
a salvação eterna? [?e .que .v:os ser· Ó' vó~ qu'~ .vie~tes, ro~eiros'da ré;'. 
viria seguir na· vida por, caminhos -trifüando os caminhos qué'vos'trou-· 
floi,idós, se. ao cabo viesseis ·à. tom.· ie-t·am. a ésfo: oàBfs ·de. pàz; ,nãó. dei· 
bar em horioroso preci1>icfo? .Qua11· *eis de se'gulr ... ao: sair daquf,.qs cá~· 
tos ba que. ·por seguirem· errados· ca; · . ·iuinhos , abençoados . ·que. vos · hão
minhos, perderam :pata sempre o· · M conduzir. :ao. ~antuario ,etern,o, ·011· 
norte da: eterna ·ventiita! ' · . d'.-e.-a.' luz se' .. nã:o: apaga, 'onde, 0 ·gozo 
POR ARDU'As SENDAS. SE CHEGA . será seni filll..' são ·os éamÍtíhos' da 

. . . Á GLORIA.· . _.., . Virgem; os éaminhos direitos da. vil~ 
· Não, a Virgem .não . quer . que ., OS· . tude e do· .amor. \ .. ' .: : ·· · .. · ' 
seus filhos se ·transviem po!' perigo- · Sêde em •toda. â '.pa1·te· corajosa e 
sas sendas, .e dai. esse grito tão amo· -sincei'iuilénte cristãos, para· os· quais 
raso que· lhe· 'brota do ·. corà(:ãó: este tituio ·tão. 'í1óbre /não ·é um ro· 
"meus filhQS, ,;:Jnd.e após de mim, . fo\o COllVertêional,' m9:S . Uma ·atirma- · 
h'ilhai os meus c:amiíihos, que vos çâo' 'có~ciente·,: de~;.convfoções :'pJ-o• 
i1ão-de conduzir à plena satisfação fundas ·•e inabalave'!\s. Sêde almas·' de 
das vossas mais belas aspira~ões ·•. t.s · iiltrepiífa, . cor!',ções puros ' e :no-: .. 
E quais são os caminhos da.Mãe ce- b·res-:que. se não .deixem, levar<.ptJ1· 
leste? Perguntá! ao Evangelho, e aCeições Uicifas e ·paixões· veÍ'gonlw· 

. ele 13m poucas: mas luminosas pala- sas; homens ··sêde ·honestos'; ·de.· ni:o: 
vras vos mostrará as· veredas ,áspe• ral austerà nóJ' vossoii · .. costuntes' e 
ras, e, quan\as vez~s espinhosas, pe- nas vossas re![ções; mulheFes, ·sêde · 

. , · irl'epreensiveia .nas vossas · aÜtuqes: ~' 
========;z:;:======================= puras n.os'vóssos costumes; sêcle; võs. 

O EP~SCOPADO SUICO AUXIUA • 
OS REFUGIADOS DE . GUERRA-

ter-ors da. Conferencia rlos Srs. nos, A Hierirquia exortou os fi~is 
Bispos f,.,,.i~os, que se reuniu em ª. colab.orar com as autoridades· ci· 
julho em Einsíedeln; · iodas as .Pa- vis em sua campanha eontra a des-
roquias ela Suir:a .efctua:111 coletas moralização dá .Juventude· e contra 
para reunir'os 4.000· dolai·es ,que ·se os cresc·entes··abusos que amea~aÍn 
requerem -mlinsalinente: parao àuxiliar a santi.dade da. familia. e a moral 
os refllgiaclos de. gnen.-a ... o susteu- da· nação. . 
(o destes ·improdutivos, a cargo de N.ovamente 08 ;Bispos suiços.;re-
Caritas. (Organização .Central. Cato- éordaram · a sna greí as .obrigações 
lica de Caridade), teü1 exgotado os que,the correspondem, ·r1e justi~a,so-
fuadôs: diocésauo·s é paroquiais, se- cial e caridaç1e; pedirani.1etil nome 
gundo deelaratam os .·.Srs. · Bispos da caridade catolica, que · procui·em 
•e01 s~u urgent"tJ apelo'-aos fieis. ·, a · solução 49,s "graves_ problemas. 

Com não menor. enef'gia o ·Epis- <lo pre1,ente;;(;.~~:de post-guerra", e 
copa,do. se tem ··pronunciado· e1~ .· fa. que .ajudem aó Santo .Padre, em seus 
vor do bem-çstar familiar na .'.:uiça. esforços pela. paz; com ~uas 9rações, 
Não basta - dize1ri" - i.\'udar o· de- exemplo ·e ativa cooperação.· A men. 
senvolvimento ·da· fainili; cristã em· . 1>agem . coletiva .. do Episcopado ,Sui
téoria. :É indispensavel que os gru- , ! ~o tambem ,se refere. ao' bem .espi• 
pos . catolicos e os indivíduos sus.. :1;·ifoal dos soldados, e' à,,.;5antific~ 
·~nhani § xa~am .tríllllfai: estes »ia.~ ~jQ @ sfü& do-. SWibr../ 7 · 

todos, caracfeJ·es, fortes;. 1'éine .. em 
,·ós .a· verditdeira fratern.idade,. amem· 
se .ricos e ... pobres, · recónhecénda-se 

. li'lnãos: n.a· caridade 'da,{J.úele Deu~,.<iue 

.morr~u por.·todos; i3ejá ·,para\~ó.dO's• 
· vós 0timb\'e. e.: honra o :cump1·ir: a. lei 

do· Senhor, respeitar· 0 domingo, 'sO· 
c~rer· o: pobre, perdoar. iº inimigo,. 
numa i>alavta,restauí·ar a vida ·cris
tã: neste -.Portugal que levou:. o ·.cris
tianismó. aos.:quatrl) . cantos· do uni-
verso.. . . · . .. ,, 
.. São estes'. os. caminhos que,: lá: do 
seu trono. :carinhosamente nos . apon• ' 
ta .aquela .Mãe tão bo,a que boje ,.nos 

, congrega., à:. ·.Jeus .Pés. Tel'j(), e,spi, 
nhos,: mas :primeiro do que. nõ~ · os 
calcou Efa,. que, para nos ,fazer feli
zes/não h$sitou'. ·em sqblr ·,até ·ao 
Qalvario, para s-01•ver até :às· fézes o 
calix ·da' mais· amarga ·prováçã6; ·E 
foi · ai, ·no•· Calvario,:, quEi a, seu, Co•, 
fação ,.se ,sa,tur,ou .·de ·dores•;por; amor 
de •;nõ~; · e; .. quàl preciosa: ,urna. de fi· 
uo ··alabastro, se . desbedaço)i • pela.. · 

, . veem.en:ciâ des.sa ime.nsa amargura- e 
derramou. ·, _então, · com inexaurivel 
ab.undancia, sob1·.e os,: prot1rio1r que. a 
fa~ia.m :sofrer. é,•sobre 'toda : a.· huma, 
nldade, os · tesouros da.· sua . compas
siV'a; terJ?,UTa» e:. como o- Coraçjio de 

. Jesus, rasgadp .p,Ie.- ,tança,. tal)lbem 
· e~~ .. CP.~~!:ijJ>,: .. desp.eªaÇ,a,(to;-,P,~1.<:>. so

·tr1me.11!P., . ticQ.!& '. P!m, eellUlre,.aberto.-

. aparição v.eio recordar aos -.hoinens 
q1fo Unham no Céµ um Co.ra~ão .de 
1\iãe. a ,Pulsar ·ternamente. •-por eles, 
co,n vJda;los. · a pôr .neste Coração ,',a 
stiá, contiança e a· dirigir-lhe· ·as ·suas 
suplicas ardentes. Numa: hol'a . em 
que ·O egoisnio embotava e () ;Odio 
.regava~ de sangue$ terra. e. se apres• 
tava a cobri-la ·de '.D1ais. ruinas e d.e 
mais pesa.do luto; .vem aqui. a. ·mais 
térna das rriães ·so<ftar nm .. prêgâ0 ide. 
amor· e ·_pôr-nos diante, dos ·.olbós. o 
seu Coraçã9 generoso, :para quii' nele 
aprendamos 0 a amar e para. que. sobre 
a. te1·ra, -c.alcinada pelo odio, · brotem 

, mimosas . flQres · dê concordia · e . : de. 
fraternidáde 'cristã. . ' .... 

conü:i, .. venerJ1.nda imagem até O 1ar, çãó.'de .N.oss~ Senhora. do Socçrro; 
go de São .. B~nedlto; .onde. ci, povo como l\Iãe'e Rainha, dePiridànionlián· 
aguardava· ·sui 'clíe&'ada;'-. Formou-se, gaba,· . , · , . ,···-·. , , 
~t.ão;, um., cgránd'e p·rocissão tumi._ il.i P3:lavras de_ .ei:ce.rral;ll~fo:. '. (io 
nosa, .que se- dirigiu para .a Matl'iz •.. Exmo. Mons. ·V1g~r!o Ca,p,ltular e d.o 
· No Joç.al, onde estava armado o ., Ex~o. Sr, Bls!)o,. weside)lta, das·: so, 
altu • monumento para. os. dias do . lenidades do Cpug1~ssci,, ·.· .. · ... -
ÇoJjgresso;:' téz 'em: nonie .de .Pínda- '. . . . . . ' .. . ... ' . . 
mónhangàbá, úriia .vibrante ,saútlá:ção. .DJA. O' DE, DEZE:MllRO. . •·, 
a Nossa Senhora o Dr.· Eugêúio For- . . , , ·. · · 
tes Coelho. · · , ~ole1ie translâdàção ele' Noss& Sé· 

r., . . I ·- :~ ,_AhO"ra para a~' sua:: Ca_pela.; 
DIA' 4· DE' NOVEMBRO :.:. ; . ·, .. ·; .. · . 

As a hora~ ,- Solj~i Missa> canta:- , 
dà,. do üivino' Espírito, ·sant6, · com •. a, 
qual',·. se.· abriú oflciallilente:· o· cons 

- gresso, e·. lla: qual se péd!ram: 85· !ti; 
zes do Dlvlrio I'aráclito· pará o teliz . 
êxito. das s.olenidadês, . · · : .. ··• 
· Ao · Evangelho, proferiu.' a oração 
de abertura. o. 1lu11tre orador · sacro 
Revmo." Pe. Evar)sto.· Cainpis,ta · Ce-
sar. './ . ' ' . . •' . ' . . .- .· . 

'PRAÇA E.ALTAR 
·,_ -,.t_. -

. Os :atos. mais solenes.,cio ,Cóngres. 
so•;serão. reallzàd.iis em praça/pú~!i· 
ca, O local escolhido foi a rui Prtt· 
dente de ~iorals. N.o topo .desta rua• 
·será .levanta·ao um: lindo , all.àr'.'mo-
·numen,io:. : , , · : : ·~ • · .. 
.. o altar môuumento· e a. ilumínação ,. 
da . Praça serão •. oferta.dos · pela . P!'Er .. 
í'Eiifilra ,Municipal.,, 

· ,Agora· mesmo,- .quàntlb, por mercê 
desse Coração _alll<ir<1,ve1, .aqui . nos 
encontramos reunidos ·'em. j:l_aclficó, e 
doce convívio, la ào longe· troa o .. 'ca
'11llão. cortam. os ares ii.viõés mol'ti· ·nE·4 A 2~ DE.'NOVE!llBRO 
. faros,' sobre a_terra e 'sobre o mar a • · .. ·::,, .. 

',fONCJ!:NTRAÇÃO MARIANA,:. 
\ .. 

foice ·da morte ceifa vitimas e .(se- Visita de. Nossa: Senhora<áos líaír. 
me'a Jagfünas. milhões e milhões: de ro's ,;...; .Nossp. Senhot·a; ~m ·,sua que_ri-

, Âbr!lhantando o Congressoi: e :-ein 
.ad~são :às festas ·Jutillareií ·da: Pia 
União, '·l'Eializar-se-á. U() . dia,: 8J, '<!lina 
gi:and~os_a, ~Çoncentração. de. Coligre· 
gados Marianos e· Filhas de ·Maii!à· 

lrmãcis n·ossos gemem . e agóniz'aín da:· .ima:gém, . peréorterá:. ytrios - bair-
:tias , mais horriVels torturas: pal'a ro~ do munlciplo. · ' . ' ' 
eles vai o· nósso' pensamento carlta- Infelizmente, né,te' período de tfre-
tivo e por: eles sobe ·até ao Cora<;ão pàra'.çã1;f ao. Congresso, é lm.possivel 
dâ Virgem. a. n"oss.a· prece' tratermtl, Nossa · Senhora:··:per'c!orrer · tcidds· · os 
O PAPA . ENCE~R'OU· O JUBILEU báirros; Entretanto' os. bairros Qtie 

•. dà, -Dlocese, 'próJUOVida . pela .Fede-· 
·rnç[o . Mal'iana Diocesana.· . · . . ' . · ! 

DE FATIMA, CON.SAGRÀNOO" O ·ciêsefarem a vil!ita'de Nossa'·senhorà · · 
. MUNDO Ao CORAÇÃO' DE ; ao: Socorro (Jéverão,daifo se.u nou:íe: E.NTRO.NIZAQÃO oo' CRUCIFIXO 

MARIA w•' · : e'a visitá. se realízárá_ mesmo Mpois · •441: · · · · 
• ç1 · ·e Nos· c.ón,gr.es.s.o.s É. ú'ba. r1s. ·ucos:· coin 

. A'inda. ha · "Puco, .Quando con{ ·poin- o·: . ongresso.. , . . . " _ lff?.n.!fe , ~e.!lultado e·EÍJiritual;. (ciJ. rea- . 
·llºªº r-ito se.,encerrav·a·oJub!leu·da:s" ··.: 1·" ····E· ôv:' ··:·· ·, · ··'-->'~· :·· liza.da· a ;entrqniza,çã;p do'Cru·étfiio 
·A.Parições' ,de, B'atima, o: Sumo' .Pc;,n- D .A 28·'.0 N :EMBRO · ~.·Dont!~go .na.s. c·asas; como· ·teiribrança d<> CÔil, 
tifice . cuja . alma sangra . com ,as , do•, · ' · · '· ' · · . · · · . · gresso. . . · · · . · ·. · 
r,es. .dos.. s.eus tn.hos, ao dirigir. a.su· a· Ãs .18 horas·. sairá· unia .tirQcissão . . 

. pa:la.vra . à. Nação poi'tuguesa, · co.nsa- · lu.lliinosa do Báir1·0' do ' Col'Uputifüã. -Igual ·· tt;abálho vài ·. sél'' . realizadô 
grava. 'aoletien. 1ente · a_ ,lJgreja · e,' 0 Os· Operários ti'ãnslida:rão Í,ara Pin- pelas ~1.iSS.io'nárfas de JésÚs Crucifi. 

. . da .a· Veriérailda·.lmâg~1ÍI "ae ·Nliisa· c:ado, nos bairros da cidade. pór oéa-
' m1,1nd9 a.o Imaculado Coração de Ma· se·nho·ra •. o·pov··o.-. cat·ó·11·c· o d. a'. c· 1·a·a"'de, 'ão d m· õ . " ·,.,a· a•"' . . ,·. ri,a., pondo neste ,ato 'da sua suprema · s: . . as . iss !l,5 ·.,re,, r ""nas 84 
· autoddade uma' inabala.vel confian- àf 20 ilora1, àguàrdará. a chegada: .de . Congresso: _ . 
ça, traduzindo. nele. o seu. anseio ar- Nossá. ~enlicira jUnlo ·.ª Ígr_eja de Sán-. 
dente de alcançar d·o. Cêu. a susiii- tana. bai sairá a,·procissão luminó- . ; , · , . . . , ~ 
rada. paz. · · · . ~~/l:~ª\~vará ª, imagém aié ª ~1ª· . Congr.éss ... o · . d .. os .. a"riçul_to.res .. 
AO CORAÇÃ,0. DE MAl'tlA, VAI . . D. 

. PORTU~AL CON%AGflAR;SE ; .· DIA. 29. DE. NOVEMBRO, ', tànadenses catoücôs .. 
: EM F~TIMA i' ., .... ·, *' .) .1f .. . .·.' . . ' · ... · • 

,Fazêndo eco ·à 'voz do. Pontitice, : >.s "(horas:- Mias~ COlll' à. qual Reuniram-se .. em Nic.o. let,·· n~·_eb.~e,·; 
. vamos tambem · nós, ·dentro - dei ai' se S:i)rirão •ofiGiàlmente às .'Missões "'lí 

gÚllf!-,!llOm.éntjs retietir ·º. niesm.oi àto l\látiàila11. qúe, Sérãor r~all7iadas· nos Cél'Ca ·de. 1.50() 1·cpresentarites. - ·aos . 
de consag1•açao aqui, neste local sa- diàé'29 e- :·ae .da·, Novembro;-:1, -2, 3 e agricultór'es catól.foolC':ria' Coriven1;.ão . 

.· gracJ.ô, · on!le .pot·véÍ\t!Íra:', ix·otou · o 4··de Dezemhro,• · ánual :diocesana do Sfodicato Cato.' 
pensamento .que levou ·a esta. hóme- . ' ·· ·, 'li~o ele. Agricultores; . · 
nage.in soberana,. onde, dectfrto ,uma Horário: de11t~a ·!lias~ "z ·:. :-.~· . , Em., !Jtitra· rennião .realizada 'pelos 
voz .. do Céu, convidou os homens a · niemb1.05 do ·Sindi<llltó''. Cato1ico de. 
a.correr a este Co1·a<>âo A aln1a· a~ :. Ãs.· 6.: h.o.ras_· •. F.rég.~ç·ã.·o···"'. ª .. 1·a a·s·. Se- · · , 

· ·. · ·· • • • · " · " · .A. '.!?rieultorés_ rià cidade ' .. de ·Que.b. e. e,. J)equenina .. videJite, que · já voou: pa, nhoraS' catóhcas. ,··--.·, ,, •. 0; :-·, o"l -

ra Deus, não, deixará de. exuítai· de : Das• 5 às .8· :hcfr.as: Missas \e .ais- pédit·am. ,este!f que, o -gove1;i10Jede1j~l'. 
alegria, ao ver como o seu sonho Í!j-. tribijição da Sagrà!la Ço1~unllão. . estabelecesse um érndito ·familiàr;:a 
gemlo e ))elo de: _g)orific~i' .o Ím~~l; · ÃS, 17 horaà: Procissão de velas. fixa<;~O de pl'C~OS rilinimos.'pa'.ra pl;O> . 
.lado _Coração de Maria vai ter aqui, Reza,.'Preg·ação ao,·povo ein. geral e <lnto~· agricolas1 e 'melhorâniéntoa 
·no,humilde,terreito onde. ela apren- Benção do SS,. .. · - '1 ·. técnicos: ''· 
deu a ama-lo· a mais esplendida: rea• Às 20,30 horas.:. Logo·após' a nez:i: , 
!;záção. , ' . . Pregação ·espe«;id: 'para os srs. · ho· · 
, Mas, se lá. na região bendita;' on- inens, · . .. , . · . · , , 

(\e. piamente 'crentos · a muriir'icen'cia Confissões: Diâriamen:te: . das 9 àa 'A' revista «Ecclesla>) .. trai'.iP· 
]armações ·sob(e,'a ,carid~lie: ~livina á glorificou, a dór &e. pudes- 11 e ·,des 14 · às 17 borasi"• 

. ;ie sentir, mralâ . lambem ·ela lrião ' Â r.oite: 0párà os''hornens:· 
Ii:ouvesse "de iioltar 11.niargos la)llen• 
tos,''porque o Cotai;ílo lm'aculadb ile 
iraria é duramente alanc:~il.do ~elos 
pticados .que na' ter'ra · se cometeüi. 
.àh/·sím,,}1xalá,no, !ll!l'ndo, ,o~l~ .na. 
terra' portugúesa, se ·extirpasse de 
ve7; a plànta nefasta ·do pecadhJ'qae. 

"c1'.iva âé esp!nhos o Coração dar Vir• 
· li;em' fi enche de infelicidade a ·vida 
hunuma, 

SÉJAM os RO'MEIROS OE FATl'MA' 
, OS ARAUTOS D.O PREGÃO DA . 

. MÃE CELESTE . 

. :t:r ~ss~ o anelo arden'te do lmacn: 
!arfo · Co'raçâo · cje · · Màr[a, .· · tracl 9zi•lo 

· nás . palavra.s· com · que iniciei: esta 
humilde predica·: "ditosos daqueies . 
que .seguem os. meus .caminhos!;,,. n,. 
los. e floridos os ~a1ninl1os' do :cora•' 
çào':!fe Maria! 11ittim soubera,- :quem 
quisera avançar .'por. eles since1·a · e ; 
denodadamente! Como· a ·guemi aca· 
bariâ' depressa,. se ·por· eles: envel'e· 
dassem os homens! · Pelos· caminhÓs 
da .Virgem viestes· .. para aqui, e nes
ta: hora · estareis bendfzendo 'ó ar· 
duo ·sacrificio que'.· isso vos custou·· 
·ªº ~oltardes para. as vossas casa;, 
para as vossas, ocupações. ·voltai ain· 
da e s.egui senipré sem .. désfaleci• 
men.tos peloa mesmos caminhos·. · 
· · Seja.is ou não ·compree~dídos;·~c)"Í'. 
tiquem embora a vossa atitúde: aque, 
les que ,.não têem a coragem. de· àcei· 
tar sem reticencias nem , reser:Vas. o 
.i111t1eràtivo· da. vida cristã, não te
mais 11em desaniineis: elo Çoraçã,o'.'da · 
Virgem· descerá sobj'e ':vós um.a ·Onda 
.d_e. conforto -e uma. consolaçãp Jndi· 
z1 vel, ·E · para aqueles • que . vo~ não 
1Jbmpreendem, que· cégamente· ·GOr· 
rem 'por errados caminhos . iínplo-

• rar· .earidosamenté do· .. més~o' · Cora-. 
i;ã'o maternal. luz. que ·os alumie, 
graça que os converta,. perdão que ós 
reconcilie com Deus. E· mes.mo po1.• 
eles, .Por' nós todos. por. Portugal ill· · 
teiro, vamos \ humildes .e . coií:tiantes 
renovar· a .. nossa con.sagração;" Seja 

. ela para todos nenhor de paz, na. 
terra e de gloria· no •çéu !.» · : 

lnstítuto · Modetno 
_;·;t 

. PRÁÇA,, DA SÉ. N.o 1Ei3 · 
~ , SÃ0 PAULO. .-'. ·-· .-·· . 

Fundado em:· 1917 
· DACTH,ÔGRAFIA '( . 

TAQUIGRAFI:\ i .. 

. ' •. : .. •' _t,, :,,: 

o ,coNGFtÊSSO MARIANO 
.. ·,po.ntificla , ·· · 

: fJ o seguln te ô -~sbob6 .di ~~~6-~1ia..-· · ; ., · · · ,~-
lna:. _ .. . ___ .. : ,/ -5 .. , .. _ .. '..'.. . .. · .. _ .. , .l é.Clit5~ -~le:"~Qtem.br~ Ma.-re:v~ta · 

" . «FJt:Jlesi.a;', ediÚ.;Ía~:.,~~ 'c:iéI~dei'·ao . 
DIA 5 DE DE~!l~IJ,lRO ' ~a~ica,,o:, contem. uma· co~~vctl~ra 

. ·S horlas -:N/pr.!,a.do'Con~ressb, infor!IH!ÇâO;.sobre .as ãtiiv.iqade-s.de 
solérié Missa de: abertur:f COlU assis• cadrl~d,e que ·.·rfes1mvolve Sliá.'.S~h- • 
tê.:ncià. ponti.fic~l,'.I%gaç;l,o aô,.Evan:. tidade o Papa Pio. XII. · . ··; ,. · 
gelho . · · · ·. :. . :• · .· . .. · ', Pu.bli<>a /l. revista /fotografias . do ' 

Íl\l;i#rite ô dia .::..·;sessõés 'e~ecia. , s._a_nto. Pad!'e n. a. visi.fà : .. ·que .. fe ... :i: .. ~. a 
lfzadas. ·.,.. 19 hó!'as'-· Prlmein ·sea:d - ~ ·· · 
Ião (olel)e· __, qa. P~açà:<do, Co11-gfes- r.muas: cam;á9as, n:. seto.l·es boh1b~r~ 
so .. Saudação ao Sânt'ci Padre .. De- clea~l~s (!~ '.l1Qui·~,; e m~a' repO:riaifein 
s,nvolvililento' dé uma tese ··' · · ilustrada _scib1•e ·as' atividades· qU:é' os 

prk s ·'oE.·oSZ.El\Ü3Ro ' .. 
. 7 horás ~ Na Máti-iz '1oeal: .l\füsa 
e Com1,111hão .G.eral das crianças: Pu-
1·an,te Ó c:J.:a· :;._; se'çsé>ês esp~eiaJizadas 
19 horas ~ Seg·úndil ''seisslo· sdlen; 
-·.Úâ·.· pràça' ·ao ·congt!i'ssoi. Saudação 
ao Jilpiscopado · Na/Jional;. • DesénvoJ. · 
".imento 'de .ui)ta tese. · · · · ·· · 

Représent:J.utes :Pontinci'o.s , levi1:,nn 
~o termino.· nO estraµgeho,.·enr; \~;,•91 
<los '' prísione'iros ·· e' ~nter11ad"s •; de 
-1),'uerrl!::; ~m espêdal, sobre .ii.: ái;~is• 

, fenc•if àos pcilimeses ·na' Hri_ng1'ia> , 
. . f;;. i·ef)'l'oduzido ·tambem o · fribtíto 

· cosm:op,o.Jita, q'ue· 9fercce .a imei1sida,· 
· de· de carfas de gi·àtidão :ao:; Sol,Je• 

ran~ [>?µtifüe. . . . . 

os,·.NAZISIA~t~NJINUAM .· TOltTU-· 
RANDO·. àS:'.Vllb\NtAS ·POLDNESAS. 

.. . . :·. . . . . ·. . ," .. • . ·.: ··, .. ,. ···... '· ,.,. 1h .. '. 
' f '~AP; agei1cif catolica: 'p~lone~ · sé/Kuidek, de'Kosdani, poj\,n1áJtra-· 
sa da .lmpi;értsa; anuncia· qué ~ :se .. , to :a cava:lqs p~i·te11<'<'l.l te'$ tt aleÚ\ãe's, 

'gúndo'. 'ncitfoias: pro'aetleutes i.cla., Po- em ,Põz.riari:.' . Pa 111 \Y alio-ora . me• 
l()nia - as aqtoridádes :de· ocupâ- nino de srod~, i'Ôi'i:oi~<le~à9o'.:a-,seis 

, ção .:não' dirhinUil\~ . süa Cl'Ueldacle anos, em UIU campo ele c.oncelltj.'.~b, 
para, ~o:n ~ Cl'ea1~~as; . . .· : '. ·. .1Jcf. ag·1•edir ·u~1,.p1enino;..aJepião qÜc 
. Um·rapa_z·d1d2aÍlos:'.foj extéU!a~ frà:Zlf··mil Ulltfõfme·.da ;Ju'v:entiiíie 

do• pelos ale1liãés, ,acusado· de · "in- Hi.tle1'ia:na<e q11e. havia · exigido, :que 
citar ao:· tu1ÍialtQ" ./ OÜfro , da. mes- W' ali gora. mosh'asse ·as suas éedi~fas 
i11a; idade;,.chanxac10> '.l'eddy ·piwl11-k, ,Mideptifica-;ão., ' . .· 
foi,, n1~rto 'por. ,te.r ',~1:í·an.cado 'da·'., pa··· . · Fo_1:am , co11fo:ma~as · , •.. ; ll?tfoi.a!i. 
wl~ · um Mrfaz. 4e, ·propaga~da, ale- Rll;enor~s sobre o rapto de, nü_lha1e5 
mã; ?:men.iilo tgatou, .em/vãol<1e , d~:: men1,11os p~lou~s~s -me~or~s 40 
,r~Eugmr~se 11J>S braços ,de sua ~ií .. A. 1 ... ª-~º~' qne s~? .env!~dos, a ·e,GQl~s 
KAP ac•·escenta',que··Bolesla,v Sza- ale1?1as _p~ra< o.· seu 111e)~o:ra~eµ,to 

f
f. ;i . ,,, .. ;_.· . r··· ' ·a···_ d··'.. racial": out1·0s, de·12 a.18 anos; são r an, .. .,.e .c.~1.1m"' ·. 01 con ena o . a - .. 

1
. c1 ·.· . · · . ·, · , . . · , · "'.. • ·: a·: · "' 't. · ~' . . ·. · • · · '. ,ar.ranc11 os e seus la.l'es e env1a;dos 

einco ;.;.ano:;; . e. ,retu~ao e~ 11111 tam- a· trab os for ados nâ AÍenianha ~· 
_p<>·, d_e: coi1céntl'._aça_o. " O· rapaz.;_Jeni, . · . ,,· . · · ·, ~; ·· · · ; · · . · 
,.,. ·a' · .. • ··d 'd.. . .f, .. ,. . · 'd·, d .. tas. germanizar. a Poloma. É t.111 
u.~ nos (,e I a e· .. e· 01 · acusa o·. e · · ' , · · · ,. '. · .- ·· ' . ':i .·.· '·t· · · · .. , ,, .. ,h· ,. · · · ·' · .cc .. ,.u isto pretendem os nae1011ahs-

t·bncten "'.1var selhus;t·copid·Pl!,11, éJ,rol.s. :a .dsa-. . ª. f.o;.nç ·e.; à necessidad". :. a/ ro11p\as. 
oar·as co e1as· .. e·um avrt or · · · .· · · :J·. ·, - ··. 

· àl,em'"o . · · · · que.· m)tliares .. de 'memnos· _sofr~ni. 
o·. Melhor Eµsino'.'., . . :· ' . 
..;;___. ..... _. Pelô Melhórzt~o.; 

'-.. _. ~; {,-

. , , ~-:, . :, _ . · .. . . , . , ; ,, ,., . . :cons~n!)ão. : Somei;t,e 10 por. ee#tol 
, , .. D_oz~ • :,n9.s. 4~ . ç!rc~re, r~~mam;: .so- · . das. , eseolas .· elew.~~~r~!' .~ ~~rm~e • 
' -P~-Q !!!,Ç!ll!!Q, ~~ Q~f~sseis. aúós.,Ji?,.. t.e.m abertas .. · · · · - ~ -:--.-

.L: ....... ,_ .. 

• 
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l,EGIONARIO São Paulo, 7 de Novembn ·le 1943 
------ ·=-====-c==="-"'c..============c.=~=-"=-=-----...l!!t.•"-=======================~"'--"===============,====-'-'-"'-==========:===--= ------------------------.-..--------

A A L E G R I A D E V I V E e· CRlTIC.A BIBLlOCRAFICA Conferencia-_ de Snrsi Bispos 
· ·-Alemães · MELHORES PREÇOS _ 

E A; MELH.OR QUALIDAf?E 
-Se manifesta na infancía e na juventude de maneira" di

vàsa que na idade madura_, -obedece porém sempre à me;;ma 

razão de ser: A DOA S,'\.VDE. l\I ui tas vezes, esta graça di~ina 

se perde pela falta de um· oportuno tratamento ele sangue, 

Chamaram=me Cassandra da autora, fez a polít!cà mais decen
te entre todas as potências européias. 

FRAN_CISCO_ tllOL_LER Pinta, com côres vivas.'a: decadência 
.da "Liga" e a desmoralização da ad-

T. b · · · ministração política·· e ·militar. ela Por Genevieve a oms _ 

_ A agencia alemã 4e noticlias para 
ultramar amlllciçil_ que , em princí
pios de dézémbro·· deve celebrat'·Se 
em Berlim . uma conferencia d·e . .Bis
pos catç,lico~ : aJemâ'.es. -+: _à segunda 
do ano llórrente.. f • . 

PRESUNTO E l"RJOS _ VINIIOS flNOS. 1"1W'f~S 
BlS~UU'.l"OS E BUM ÍfüNS .;..._ U~.N1':1t08 _Al.lM EN'l'lCJúS 

EMPORIO' M·ONTENEGRO 
.RUA AUliUl-j'fA, 1,659 (Esq._ B,,e-:Lutz Ooelho) ..;._;;. Fone: 7·0035 Para isto a Ciência· criou o De_purador-Tônirn 2.a. Ed. da EPASA ..... :).943 França, salientando o papel desempe.: 

nhado por certos elementos ·femini-
"Os cir~ulos catolicos .mais àuto

riza!los ignoram; )otein, os fiO:s< ~e 
tal . :c'iínf~renéia>' , --::, .. aere5,cenjâ: a 

'agen~iâ.'H,Pârece quê' à,:presidén'çia. 
da Cotifere_ncia dos.Jlispos révelará 
sua ordem'.do dia exatamente nó m,o-

Mme-'--G~nevíe~e TabÓuis é sem dú- nos como Hélené -de Portes, Marie 
vid11, nina das figuras mais interes- Louise de Crussol e Odete Bo·nnet, 
santes .do jornalismo internacioual que souberam confirmar . mais úma 
mo4erno, · especializada principal- vez' o Velho . adágio .franéês: Cher-
mente em assuntos polfticos. Duran- · chei la femme. 
te' vários anos dirigiu uma coluna Infelizmente· o livro está escrtto 
si\bre póUtica internacional no jõr- num tom_ de sátira; jocoso e super-
nal "Oeuvre" de Paris e ·_foi ai _que ·.ficial, típico do: jornalismo. ~e -san-
eia alcançou a sua fama, . sação. e que ·prejudica pot vézes' a um· sem1'nâr1·0· do ·c·a·na· dá com 

ménto· d11c :sua abertur~''.. , 

AV, 
MºERCEARlA AVENIDA 

BRIO. - LU1Z ANTONIO 2.0118 . .,_ ' (Em frente à Igreµ 
1maéu1ada OoàceJçã,o) -__,;_ F~úe: 'l·litf>3 

O(HOOS DlS'tlUBUl.DpRE~- DA 

'; 
excelente auxiliar: no tratamento da Sítilis e sempre indicado 

Membro de antiga: famflia de <li· _exposição, Não faltam taníbem· "ga!- _ ·. · . · . . _ _ • 
plomatas, sobrinha dos embaixadores fes",' como aquela em que' G.· 1 'fa; · f f 275 d · 1 f ·· j 
Paul e Jules Gambnn, Genev!eve de• bouis Insinua ser o Genel'al Wey, p e a . anos e ex S enc a 

MANTEIGA "IANDElRANTE" 1 
EN'.].'REGAS A J)O+\IICILIO FRESCA EM PACOTES 

para os casos de Reumatismo articular e muscular, úlceras em · ve principalmente ao último grande gand filho· ·póstumo do Imperádor 
parte de s.ua formação pessoal. Edil· l\faximiliano · do México e portanto Notícias vindas de Quebec, for~ · qualquer parte do corpo, manchas da pele, cancros, espinhas, 

feridas, fraqueza, emagrecimento sifilítico, etc. 
cada ,;em um proeminente colégio de um Habsburgo. Não, obs~ante· o livro .nécidas pelo N. C., dizem que se ce• 
Fran~·a, Mme. Tabouis .faz:uma cri- é,: ao nosso ver, um dos documentos ,lebra naquela cidade, o 2i5.o _ ani. 

7 D E· N, O. V E M B R O - , ':- . ',, ', . ' . .· 

.SANTO ·.·ENGELBlRlO Recupere a saude tomando imediatamente este grande 

Depurador Jônico e, viverá novanientc feliz. 

tica · severa. do sistema a1 o!>servado importantes d_a nossa época,. que re- 'vcrsarfo ,da fuµdal:âo do Seini_nario. · 
e seguido pelas religiosas que c9m- ·· trata com• bastante fidelidade o es- Menor daque_la. cidade, ,pelo primei~ 
punhám O corpo docente, , es.quecen- pfrito· das grandes nações européias 8 . l\f h L l · 

.-do-se de. cjue naquela· época observa- ,e as figur.as responsáveis em-boa par- i·o , ispo- · onsen or av11- · 

- va,se uma orlentação aná.loga em te, pela catástrofe que desabou sôbre Estabelecido numa peqµena .casa '&h_ to Enirelbert_o ,;iv-eu. ná Ale• e ·estim'à. l)iss9_ ê próva o fa_ fo M 
todos os educandários ·11e reputação. a humanidade. Documentos .futuros 'ile resi_dencia, o: Seminario teve co- -
Durante a ,ádoléscêné1a, Tabouis pas- 'poderão talvez desfazer uma parte mo primeiros alunos oito jovens mariija nçs firiif do-secúlo X~I. e j:>ri- . Sua. Sagrada '.Majestade, por, ôca,sião 

N'.º 71 EO 

A BELGICA· -- CONTINUA A RESISTIR 

HfROICAMENTE À OCUPACÃO NAZISTA 

sou uma temporada em Madri' e vã- das afirmações feitas .por. Mme. •ra- franceses e ·uma dezena de ·índios. - meirós -anos· do seeulo XIIL · Nas- de_ uma viagem qÍle 'fez ~:,Italia, lhe 
rias outras. em Berlim, durante os bouis, que aliás· já divulgou muitas Foi este_ ~.emiuario, e' m11,,is tarcle O ceu dê ;ma ;das màis' ilÚstres, fa'mi- ter éonfiado a· adm.inisiração: do· Im-
anos em que __ o se_u_, tio Jules- Gam- iri•·Erdades· no _decorrer de sua car- - . ,, lias do Imperi,o,-pois.'desce_·n_d_ia d_os, p·er_io e _a'.·a·u_-·tol'idad°e sobre seu_.,fi-, Seminario_ Maior, o fundamento ,ua 
bon -foi. embaixador francês nessas · reira, mas as revelaGões da Cassan- · D_ uqu_es de Bet'!? · e Geldérn. · : ' -lho._ · Emielbarto desempen_ h_o11-_se 

· · 1 d · · Universidade · de LayaL. Presente- ~ -- " capitais européas. 'Na parte_ Inicia ra parisiense constituem, sem dúvi- - · -Seu"s.- pais, fieis· às ·gloriosas. tra-. desses _cargos de tão .gr_ande -respon--
. b' d · 1 t 1 mente, o "Petit S_emirtaire" -"º-nta. ·d., seu livro, ao traçar sua auto 10• - ª· e emen os 1,a orosos para se ·com- " <1i"õe.s_ · de ·sua- casa_,_- eram_' cristãos sabilidade · a.· -inteiro contento · do 

f. G ev1·e· ve Tabouis descreve preender o· desenrolar dos aconte_ci• com 100 ·pr_·ofessores e com cercá de ~ · - -gre. ia, en • -- fervorosos e· esme1;aram~se· ria edu,• -,Im_ ·p_erad_ or e _da naPão. , .- . alguns .quadros típicos daquela épo· ·inentos cio -passado prõxlmo, aos mil alunos. · - - ·· >_ -
ca, priucipahnente da· côt'te. de Gui- :quais o mund~ leigo e desprevenido .:éaçãtj religiosa e· profana- de se~ ti- * , :, -- ! ; r ·' -; 

. Segundo comunicados procedentes 
?ia. Bélgica ocupada referentes a si
tuação alimentar e sanitária; a die· 
ta ·das crianças entre 6 e 14 anos está 
:seriamente deficiente; for__nece uma 
média de apenas -1.450 calorias, em 
yez das 2,200 de que necessitam, 

A deficiência na alimentação dos 
adolescentes é ainda maior, acarre
tai,do consequê_ncias extremamente 
g~aves. 

A dieta das gestantes está seria-
mente deíiciente em proteinas e 
gorduas. 
_ A situação d·os velhos vivendo sós 
ou en' asilos é particulal'mente trá
gica, já que não aguentam permane
cer de pé duranté multo tempo fora 
das lojas de viveres, para conseguir · 
as rações que tem o direito de com-
1irar. 

Na classe média e opeÍ·árla, onde 
'ha escassez de .recursos,. as que mais 
;sofrem com a deficiência· prolonga
da de víveres são a.s gestantes e 
mães que amame_ntam. -Em· certos dis
tritos, a falta de vitaminas provoca 
uma tendência a · hemorragias, No
ticiam:se càsos de edema da fome 
na Província de Hainau( _ 

Os operários jovens· na cidade de
-11otam' indiscutivelmente sinais de 
fraqueza. '.Ao· lado. de _ outras anoma' 
lias nota-se um atraso consideravel 
em telação a altura e pêso. 

Desertores alemães recorrem a pi
lhagem - J~m Budingen, .Província 
de Barbant quatro desertores ale
mães· armados com révólveres pene
tratam numa fazenda- e. carregaram 
tudo que pudera\11. ,-. Cinco, P!lSSoas 
,de~cori)lecirlas ,'i(ué .di,ziam-sé ,.,meril..·· 

1bros. ,do Devisenschütze (funcioná-
l'ios d'a Casa· da Moeda). entraram na 
casa qo sr. Vergouts na Antuérpia e 
1·etiraram grande número de objetos 
<10 valor. 

Nazistas aprisionam -o Clero belga 
hostil -:- A Jládio de Bruxelas con
trolad;i, pelos nazistas anuncia que 
os nazistas foram obrigaàos a "apri
sionar .os padres- e bispos na Bél
gica, l)or sua . atitude pronunciada
:méJlte hostil". . 

Outra Irradiação desta estação 
acrescenta: "l,Jm dos principais_ ar
gumentos com que os plutocratas e 
mesmo bolchevistas procuram inci· 
tar a opinião do -·mundo contrá a 
Alemanha, consiste em· alegar. que o 
11acional socialismo é o inimigo_ nú· 
111ero 1 do culto religioso e que· a 
vitória alemã, represent~ria. a eli
minação da religião". 

' Cern pilotos ale-mães mortos - A 
jmpt'lfllSª clandestina da Bélgica está 
acolhendo O suc_ess0 tdos raides aé
reos aliados sobre a Bélgica, como 
sinal de .. uma próxima libertação e 
encorajarii~nto para a resistência. a 

.c'onscrição de trabalho realizada -pe-
·10~ alemães. . . 

Uma cópia -do jornal clandestino 
"Contre Attaque" recebida em. Lon
dres · declara que cem pilotos' ale
mães foram mortos ou ficaram seria
mente ferido·s numa incursão da R.
A. F; sobre o ae_roporto _ ~e Brus-
them. . 

Detido o reitor da Universidade de 
Louvain · - Segundo o Relig:ous 

· News Service, Monsenhor H. van 
Wyenbergh, reitor da., _Universidade 
de Louvaiu foi detido pelos alemães 
por sua _hostilidade contra eles, e por 
haver · encorajado os · ,estudant~s a 
1·esistir contra os decretos que im· 
põem -tra iialho forçado. 

Padre exe.cutado, -· O jornal clan 
·destino "La Libre Belglque" noticia 
que o Abade L, Cordonnler· de 69 
anos vigário de Henri Chapelle foi 
fuzil~do pelos alemães. 

Juízes .transferidos· para tribunais 
inferior,~~ ~~Doze juizes de Bruxe· 
las foram retirados e nomeados para 
tribuna.is civis, ·~epois de te1·em re
cusàdo ~provar as medidas alemãs 
que consideravam : contrarias às ue
terníinações da Convenção de Haia. 
La ,Belgique t:iouvelle que publira 
este comunicado declara que o Pre
sidente da Chambre du .Conseil bem 
como _diversos magistrados de tri
bunlis de policia, foram retil•,dos · 
de seus cargos. 

Bélg·a executado por espiona·gem 
- Os alemães detivcr.am 20 refens 
uai;: proximidades d.e Lessines por 
uma série _de atos rle sabotagem pra
ticados. naquela reg-ião, 

Soube-se de fonte alemã·, que o _l)el
ga Juliçn Ferrant havia sido execu
tado. -]'errant foi detido sob a. acusa, 
çã ··de haver enviado· mensagens -aos 
aliado~ por melo de pombos correio. 
Fo: ·condenado a mo·rte pelo tribu!)al 
da Fôrça Aérea Alemã. 

Jornais .clandestinos trabalham 
sob' circunstancias ditice.is ·- O jor· 
na! clandestino "La ,VÕ!x eles _Bel
ges" ·declar11 que j1 foram r'•'rib,,.;: 
das · 250.000 éópias do mesmo_ Cada 
v.,z- .que· aparece um número, a Ges, · 
trpn, ,letem .diversas ·.pessoas e as 
torlur? . procurando descobrir o .. no• 
me gQs e.ilitQre§. ~ HP_ós.rafcl - - · 

: ·- '1 ~ 

"N'o dia da libertação" escreV'e, o 
jorna,, •· publicaremos a lista dos he· 
róis que se -recusaram a falar e da
queles que aceitaram a responsabi· 
!idade de proteger os editores". 

Ó' jornal assinala a dificuldade- que 
ha de encontrar o material no Mer
cado Negro. 

O "La Voix des Belges", não tem 
nenhum recurso, sendo sustentado 
unicamente .por aqueles que o ,com~ 
pra.m, e que contribuem com a 'quan
tia que desejam". 

Os belgas estão prontos para en• 
trar em ação - Segundo um rela
tório de Nat. A. Barrows publicado 
no "Chicago Daily News" de 16 de 
julho, seis padres foraJU executados 

_ pelos_ alemã,es na Bélgica. ocupada. 
O , sr. Barrows declara ainda. que um 
número de padres não determinado 
já s3 disfai.r;ou como operários par• 
tindo para Alemanha juntàmente com 
os batalhões de trabalho forçado, de
safiando o decreto alemão que proi
be que os capelães acompanhem as 
tt,rmas deportadas. 

O artigo acrescenta: 
"Hoje-diante das noticias dos_ avan

ços aliados na Europa, recebidas pe-
1::ts rádios clandestinas da Bélgica e 
de outros pontos da Europa ocupa
da pelos nazistas, o movimento clan· 
destino está ativo advertindo a po
pulação contra uma atuação' prema
tura. A B, n. C, friza que será dado 
um s;nal :ipropriado em momento 
oport.ano. 

Apesar cl!sto a invasão anglo-ame-
. ricálUl·cana()euse na .. Europa, está su• 
blevândo na: Bélgic'a utua · grande on
da de e~perança e conforto, segundo 
pode se julgar pelas atuações -leya:
das a eféito bntE!?J contra os al_emães, 
apesar das advertências dó movi_men
to de resistência. Londres recebe 
frequentes comunicados a ·cerca de 
,·iolências praticadas contra os na• 
zistas, 

A B B _ C info1•mou ontem á Bél
gica, que· 0° famoso aviador belga, 
conhecido agora apenas como Char
les R., foi llder de unta das esqua
drilhas de combate ela R. A; F., que 
participou na ofensiva contra, a Si-· 
cília. 

Enquanto isto. a violência prema
tura é exatamente o que desejali.1 ós 
alemães. Permite-lhes desco,brir os 
elementos da resistência. 

"Cuidado! aguardem o sinal", eis 
o que aconselha o editor do "La Li
bre Belgique• e outros jornais clan
destinos. 

Esta advertência encontra eco na 
França, Holanda e Grécia e em to• 
dos os lugares em que o povo espera 
ser libertado da escravidão do Eixo ... 
"Cuidado! aguarqem o sinal. Nós 
avisaremos quando chegar a .oca
sião''. 

lherme . II, que ela frequentou até _ass!sti11 perplexo· e surpreendido. lho, ,que co!'respondeu'- perfeitamen- - , "' * • · · .... , .. 
pouco ·antes. da primeira guerra A conheé!da orientação polftlca da T O D Q , O A l O L I O O te a ~ssa gl'Rça, progredindo ,rll,Pi,da- Corrià, o ano de 1225 e entra·va: 
mundial· A auto1·a retrata. o sobera- _autora revela-se ta:mbem neste. livro \ m_ent~ na via da perfei(:ão. _ . _ , Sant.o'Engelberto no' decimo an<> de 
no germanico,. conr a sua falta de ê impõe ao leitor. católico ó dever d • V • 1 1 f o • ,,,. Qua1;1do pela _moi'te do lmperado1• seu episcopado quando foi chamad~ 
tato e ·por vezes brutalidade assaz de aceitar com .niu!ta. 'reserva ·às O "LEGJ_ONARJQ" SJG. Henrtque: VI_ a Alemanha. foi tea- à gloria do ·Paraíso. . 

,conhecidas a.través dos hlstoriadores ·idéias expoStas. · · tro de·. serias perturbàções, .E-ngel- 1 Havià em· Essen_. um convento dé 
e caraterlzà muito desfavoravelmen-
te a _côrte prussiana, ·em ger{I.I.. berto, a.tenden,do a. um'· -desejo par- ~éligi~sas que sofria as maiores 

Em- 1924 Mme, Tabouis acompa-. p :o· t_ . ·o· . . N--· . _·1_ A'' 'MA_- R' -T 1·· R.. . . ticu!ar -~ló. Santo· Padre, ·aceitou o ópres.sões e injustitas dá parte de 
nlla O seu tio J. Gambon a Genebra, ai·ceb,ispado de ·colonia e foi sag1·ado_ Frederico,·: Duque de -' YsenhJirg, 
começando' éntão a frequentar as Bispó em 1215: _ - . -- - Apesar dos p;·otest'os dás Freiras; 
sessões da Liga· das Nações como jor- - _ Sa~to :Engelberto foi um·: Ponti- ,das admc;>estaçõés dei Pontífice reillan .. 
náHsta da -Jmprensa francesa; pois -- 35.000 POLON ESES-AME RICA NOS é de 11nciedacle' vacilaram e come- !ice perfeito. A todos estava fran• ' te, . Honorio e das, amea<;as do ,lm.1 
escrevia_. -para ·dois periódicos pro~ DESFILAM EM . NOVA YORK NO çaram a ,desempenhar as ,ordens r~- queadó o acesso do -seu· Palaciô' e a perador, ·0 Duque continuou (iOtll 
vincianos. -.Mais ·_tarde passou para_ ó "D-!A ·DE PULA- ·sKI"_ pu nantem te b t· ---· · ' - · , · · · · · · . g en , reee eram ou ro co• todos' ouvia com benignidade. _ Os éh- .sua .eampanba de opressão,_.~, m vis• 
"Oeuvre" · sem todavia, abandonar Trinta e _cinc· 0 - _m1·1 polonP!!es-ame•. mando: Alto!; .. pQloneses saiam da · · , · • · - -· - ' ! · · · :re1tos. d_ e ·Mitra tiveram·_Jle_ste ser .. · · ta· d_ isso, o_ Sumo Pontifiée_ e __ -_ o Im_• 
os outros jornais. . ricanós dos Estados -UnldoR ,-1fl_-Nova vala!.,. 'Judeu!j!, desçam· outra- vez , · 

:I!: desde a! que acompanhamos atrà- York e Nova Jersey tlesfi ram na à MVa! Poloneses enterrem agora os vo <lé Iieus um defensor imp.erterri- pera.dor incumbiram a Engelberto 
vés -as páginas· do interessante volu- Qúinta Avenida_ numa impónente pa- · judeus! ••• - os, Butryms · e os Do.w- tô· atê eontra seus amigos·· e paren- de -pr&teger as -Religíosa:s contra ~ 
me a. evolúção da _política. nacional rada. de tributo ao 'General Casimiro gialys sac11dindo a ter.ra· molhada dos ·. tes. :os pobtes :ocupavam um--lugar Duque. 'Frederfoo, sabei1do que ~ 
francesa e internacional · européia, Pulaski. que, morreu heroicamente Ju. se.us largos- abrigos, moveram -à; <:a• ·especial no seu cor_ac;:ão.· . _ · Arcebispó :i:'ecorrefla coni toda e; 
com todas· as suàs Incertezas e vi, . tan_do pela ,Jiberdàde da América do beça ; negativamente, recusando-se Collio e1·a natural, -era ao .~eu Cle- -·,certeza à força - armada, , concebeu' 
cissitude_ s, sempre ·através p :ponto Norte, . na Gue·rra -d· a -In.dependên· ci·a. outra vez, negando-se· a empunl{arém , S · t d dº Ih -1 · · • ·a 1- 1 - · ro qqe o an o·• e 1cava o .-me or · .-º sacp ego proJeto e . 1vra_r:.se -, e 
d~ vista da_ autora, que procura obser_· Ahriu a- parada _ uma alocução pelo as pás ·- não ·os ent!!rrarão. : Ja. ··' de_ sua afeição e de_-.seus cuidádÓs. ·15eu incomodo -_.admoestador. Uma 
-var o mais posslV'el a objetividade Governa.dor _Civil da_ cidade de Nova, m<c1,ls viram gente tão estúpida? Idio-· · .. - · -- - - , 
d t · d r l t ~ llb 1 - tas'. -Acabai·s de ver que .. -_08 · -judeus - Ele'. m_-- esm_ o davá. _sustenfo e roupa_- '"1·a~m- g·ue o -,;e;_,.·vo· .de Deus f"z piú_;if en ro e -sua or en açao era -es- York, -F. H; La Guardia. "A defesa • "" ,, • " 
querclista. Mme. TabÓuis é porem, àn- de · Varsóvia", disse . 0 Governador, estavani prontos para vos enterrar... a:os _Sacerdotes':pobres. ·. . - · · consagrar umà Igre,ja, foi a· ocasião, 
tes de tudo uma. fervorosa. franceb. · -"foi uma das maiores epopéias desta porque recusais? ·."Recusamos por- Em-,ho~ra dá ,ss; ,Yirg~m _l\1al'ia, ·_escolhida. para por em pratica ·o 'ne .. 
Ela escreveu o livro bà:seando-se nas guerra, 1i dig1,1a de infinita. admi que ·é U:m pecado enterra-los vivos" jejuaya uma_ vez por: sema?ll· ' J . fan,lo plano. _ · _ _ 
anotal)ões de · seu diário>' pois, 110 rác,ã_o, . O povo da América disse: O leitor com certeza _que ·pergunta a. Ap~sar da,_ grande hµn:iJldÍ;lde do _ Na vespera dessa viagem, Engel• 
preambulo da obra··confessa :que vi• · "Chegaremos com os nqssos exérci- si próprio., como termina O assunto, Past(j_r :de Co_lonia,· a fania_ de suas herto r·ecebeu um· a carta ailo'nima.' 

b · d · 1 - d - · Pois bem, ós alemães uq· uidar.am_ · o ra-se O riga a a quemar, uas ma- -tos e a··segui_rcom.a·no·ssa·coopera- "t d h · t'· · Im: ·· d ·. f b I · a · · -· - _caso fusilando todos os. judeus .e as• yu· u _ es c egou_ a _e o · pera _or ·m ormando-o :so re os ·p anos e set! 
· las rle documentos .Importantes em ção para a recón11trução e· 0 ,resur- ' • · ·" a· · 

Dorde:mx, antes de, fugir para ª· In· gimentó d·e uma grande e ·npV'a Po• sasslnarido ,-UDl.• polonês de cada dez, Fredeqco n, que-·passou ··a:. lhe. ~e. l• inillligo. O Arcebispo, ap6s _ a lei• 
_glaterra, ' - _. lônia". A seguir 

O 
.Goverµador ·deu -0 ,que alL estavam. · car porisso uma .grànde admiràtão · tuia dessa carta, atirou-a . ao fogo: 

Adjunta durante vários anos M comando de marcha e a, p·arada lJI'lri~ . ' · i - . - . ,. -,,,, ,, . parecia-l);ie .impossivei' que um ho-. 
Quay d'Orsay e llgad_a po.r laços de cipiou. · Duraiite mais ele três hor;is, · • · : ·- · · -- · - · , · · mein de tão nobre nascimento d~s• 

~:;::a~º T:b;~:~it~~~~~t~~~~-s~7::: ~!:~~~~=m~º:1~:i~s~~a~~::e:O~~::s:: . A . -V __ ,·_ s· -,·ta ·do. ,_ ia. rc. ebi·. ·s_._ p'o" ,_ d.e·, __ -_- . vo· . rk a· ' M __ .. o·s_, ·e-_ ·o_u· _· ~t::~c\: b;!:i·, q~:¼:~l:::~t!:i~: 
pre ªº par-das novidades e das lntri- . Estado ele Nova Yor.k, · Thomas - E. dade; fazendo úmá -confissão .geral. 
gas. Pá,nl?s a -sua opln_lã,o ~ôbre -di-, Dew_ eYí, ,e. do Émb~ix; __ a,d,·or M,Pç,Jô,n,ia_ - , . , - .. - . , . . - - d' - 1 --. 
versas personallilad·es íinríórtântes - ·· Falando, em- uma .éonferencia d·a. tã" 'b'.os ·--pâi~-'~~.:aliaclos; _'pa:_ ra_,_'_fins. Feita _sua-··con~issp.o, isse t·e5\),uta.~ 
.d.a ép-·o·c·a·, ·_' e·s··creve·n' d-o- atg··u·ma" ·m· a'·1·s no~ EstªdQs. U1.1!dO'if!, · Jan Ciecha- • ·- 1· · ' m· ·en·te·· "Fa"a SD o' que ·Deus quer"· 

u O nowsk. A_sslstiram -ta1nbem à p·arada.· · 1mprensa ·-rea 1zad_ a: antes da sua · · · t · IT d·· · t ·._ -- • · ~ - ~ · - - · -- • 
tl d T - d d . . puramen e pQ l _1cos os comums as,. Às ·p·e·ssoas que qu1·s·e·r· a-m . d1' ssuadi .. 

emora amente. · -em· uma· ver a e1-- 0 F.xm. __ o._ R_evmo. sr. _'Dom Franc!s_ parfiga, o "arcebis_po'1 - protestante J t.'-- S 1 · · · · · 
l·a ven-era,.a·o por'·Ar·sttde -Br"au·d ·o l A "' - 0=. _nnes · tee -,·· co_m_ entado_r na_ lo ela_ ·.v_1'a

0
-_ em·,-._ r·espo·u· deu·. '-'A_ .D1"_ v1·.; 

. . ~ - 1 - · 1 , · . Spel man. · rcebiSJlo .de Nova Yor«-, ,;_,,<le York declarou o'sc"'uinte: · · '" ~ 
grande apóstolo da paz e nl!,--sua· .opi• .... e o Sr B_ ispo Auxiliar Dom Stepheh --- ·- ; l -· É_ '-'.lf"_"" _ _.,,.,.,-.b'i? __ i' __ d_-_d '"_d ·radio -e jomaliSta aniericano, notqf_: na Ptovidencia recom,endo meu -001•• 

,nião o politico mais bem intenciona~, Í)011;11,~s ·e tambem m·uitos membros'· "' ·ll--t. ;i:_t~ ~.,-.a·,._po~s,i 1-1· ª e_, e· es- riamente· pró-sovietico, apt•esentô\i· ,-po e_ m_ inha' alma't ._ __ _ _. 
do. de s· eu te_m_ po_ ,.Gene-·vl"'-ve --Tabou1's... . . . . . . - : - -, tabelecer-se ··r~lações- esta veis entre d. t· lh , ._, t ·1 b .t --. "• .-- do C~ero ,polonês Entre - as autoria ,, ·; · -_· .,., _- ·., ·- -,, .... ---- " .· ·um _e a e mmuen a_ so re es e as-4! · En!!élher.to,· acmnpanhado_-de ·5u~ 

- entrou em contato com multas fÍgu. · dades·· ~·111·tares, __ fo.1• nota.da a··pr.e-se'_n''·_·. ,_'''_-'-ª. s_ ig.r_ejas'>,i_.!<:>rtod_ oxa.':.,-e anghca- - s·un'oi no "' m· ·1· d. ··f 1·,.o· - · · _ . _ ' , seu pro.,ra a a 1º on ,_ · ·. eomiti_va:',poz-se pois_ a ca_min_ bo, E_'_m 1·as polfticas, entre elas Stalin, Roo- ça_ -. do Contra-Almirante Lamar_ ,n_ ·;. ,,.ua. · . · d d"' 20 d t · b. Jt" · -
1 d o_ ia_ · e se em ro u imo, quan--· determin_adó ponto, ach11_ ndo:se·. - o_·_· seV'e t, Alexan re da lugoslavia, Bé· Lealw. 0_ - Vice-Alrnira.nfe T. Grâve11· · ; 2.o Está eo_ nvencido pessoal01én_ • l r· · · · ·- , St ·. ·s h b D llf 11• li 1 0 · ª _trmou que nà sua: opmiao · a.. · va·r·a~o- de· Deus· u111 tanto afastadn nes, c o er, o uss,- ;iusso nl, · e o Tenent_e-g'enera.l Wllli_a-n_ N. Hns, . te de_· __ ,.ue .n_a ·un_ião Sovietica ei:is_te - · · - , · , "' 

Brll··nin Schl ieh Est "!timo k 11 t fl i d '1 )in tin_· ha «adó" nutro golpe ·polihco .de -se· u• companhe1·ro··, os· dQ·1·,. ·s·o· __ l~ _ g _e e . er. e u e , e mU1tos ou ros o e ais o es-·, ·-·•a mais completa· Iib'erdade de cultos, · · ~ ,, "' , 
deu-lhe uma entrevista particular tado maior. (sic.) . - . na lúta ·pelos- Bàlcans, -com ,a 'sua· dados enviados_ pelo impio D_uqu~ 
poucos dias antes de -sua queda trã- SEPULTADOS viv· os ., - ·u- d b, •. - nP.eitação da igreja "ortodoxa'' rus- ataca_ ram-no, e _de_,po_is/ d_e -_m_ altra_ ta.. 
gica que acarretou O colapso defii:ti- :,.o m mi o Jetivos ela sna vis1~ 
tivo da república de. Weimar. ,Transc·rito do Jprnal · usprawledll, ta foi o· de convidar tima delegação sa. - · ·l'em-:no honivelmente,i matarani.n~ 

ã 1 , , ·· · · , Mencionou 'que ha 32 milhões ,de 'com quarenta e s_ete_-pu_,nbalatlas. A"' Não podemos entrar·,aqU1 em consi- wie" órg o do Movimento Secreto r a 1greJa dsmahca mssa a visitar <1 
derações mais especializadas: Em- Polonês - a· lnglatena. "fieis:"- .. tlo ·cisma russo nos Bal- : ultimas ,palavras desfb v_erdadei_r~ _ 
bora faça da Alemanhâ, represepta· A Agência católica Polonesá · de , A visita .do« al'ccbi$po" a l\fosco,i- cans, ~s quais· se senb:'m agorn mais. imitador ·de' Cristo; foram: · "Pai1 
da pelo Herrenklub e o conceito do Imprensa recebe. régularmente · nú- tem sido./ criticada pelo "elero'' ,,, partida dos da União Sovfotic!a; Por _.peL·dóai~lhe, pofa não sabem, o qu~ 
Junker prussiano, o bode expiatório· ··meros· atrasados · dos jornais · pilbJi. "_ortodoxo'" >de varios países curo• outéo :Indo a ·fainosá jornalista· fran~ faze'm". · 
de-· tudo ·quanto aconteeen. Tabouis cactos .pelo Movimento Secreto Po- · 1 · . ccsa, .G._ en __ evie_ ve ·Tabouis, atu· a· 1u· 1cn~. o· tumulo· de·. Enge)b_ erto, · ,-,_vinde"'· 
não deixa de atribuir a todos os ou- lonês, incluindo o 61·gão·· oficiar do. \peus, especia mci1fe dos· Balcnns. .., 
tros um quin\lão de culpa,. Sua _nar- referido- organismo secreto· na. R.olô- Os clerig()s alegam que· 0 restabe- te nos: Estados Unidós, declarou qlle · libertatis ecclesiasticM et m~rtyr"; 
1·ativa permite-nos compreender O ni~. Para dar a :.conhecer àos nossos· .leeimento do "patriarcado" de Mos~ Stalin! imitando· as palavras alribui- na, Igreja· dos Apostoios,' foi. glorifi~. 
desenrolar cie muitos aconteclmen- leitores as condições de vida_ que- eou,, a visita do "arcebispo" ·à re- das a ,Henriqu!l ~V da· Frán1:a, evi- eado ·rol' muitos milagr.es, 'com ·gr11n. ' 
tos. Ela re(ere muito bem a apatia. !lxistem na· Polônia, vamos transeie• ferida cidade e !t projetada-visita a dentemente 'disse a_si proprio: '"Os de edificar:ão e consolo espiritual 
e inatjVidade das potêµcias ocidên- ver um caso p u b li e a d o :no Londres ·da dclegatão "ortodo;a" Balca1s, valelll u_iµ :~ànto Siuodo" '. de todo ·o povo fiel. __ · 

· tais em :relação à evolução' do nacio- "Sprawiedliwie": "Quando os ale- russa; têm por objetivo grangear ·a 
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tica, que, ·a, julgar pelas des~ri~,ões executarem em'massa os judeus, tan~ "cristãos" na .füuropa ücidental. e :_ . _- . ' . . ·. _- -. ' .. ' ;,_. _- > • • • -_ -_ _- .••. _-__ 

to em Oszmiana como quà,si ·em to- acalmar o ressentimento anti-comtt• · 
================================= das as aldeias vizinhas". Continuan• nista do ."clero" "ortodoxo" nos 

Novo RºTulo PARA O · MESMO VENENO do a descrever as barbaridade·s dos . paises balcanicos e baltieos. 
1 

· _ . _ _ · _ - na'.3is, ·diz o jornàl: "Em certo lugar, O '!metropólilano" "ortodoxo." 
1 a Gestapo ordenou que todos_ os ju• -da· Lituan1a declarou que O restabe-.' 

A Juventude Comunista dos EE. UU. mu·dou de nome. 
A agencia noticiosa catolica N. C. nome à Liga da Juventude Comu~ 

cm recente despacho de Nova York nista,, e ·que assumirá a hegemonia 
informa que a Juvpntude Comunis- de .um novo movimento de juven-
ta. norte.americana trocou de nome. tudes ·para cooperar com ontros grn. 
Extinguc•se, icsta forma, a Liga pos juvenis no campo 'social, reli• 
da Juventu,le Comunista, que teve gioso, educacional e do, despol'te: 
21 anos· de rmilfmlacla existencia. Em Seu presidente, Max Weiss, declara 
seu Íugar, constituiu-se· a '.'.Juv.en- que -o grupo se apressará -à defesa-
tude 1\lnericana pela Democracia", de todas as minorias, opondo-se à 
'711e pretende entre outras cousas descí·iminação • racial, o·· anti-semi-
incentiYar o estudo ele "Marx e das tismo e ao anti-catolicismo". · 
doutrinas m:;irxistas em todas as ·ci- Logo' adve1·tc o R; P. Tanner: 
rlarles <lo Estados Unidos". "Porem isto é .sintomático. Uma 

A Conven~ão adotou uma consU- minoria, se l>em inteligente,: descà. -
!ui~ão, um programa de principios rada e buliciQsa, perv.crtendo a lin-
c nm plano de ação. l\Iax Weiss, guagem, explorando até o' limite to-
que foi presidente da defunta I,i- dos osi recursos da_ publicidade, po. 
ga, apresentou um programa . e as de· crear _durante a ultima ·deca)ia, 
hases da nova organização, sugeriu- a impressão de que um grupo' nume, 
do que havia amplas oportunida- roso da' juventude -decente dos Es-
<lcs para o estudo do marxismo, que tados Unidos; simpatiza com as suas· 
foi denominado "a unica e ultima idéiasn·, 
mlnção dos problemas da juventú- .v:' juventude _ catolíca desderilia 
,!e". o Sl", \Y eiss declarou que a aquelas impudicas afirmações .. La-
norn organiza~iio "deveria lutar inentamos que valores ap·reciaveis, 
como campeões p2 Jos cli,rcitos dos como a democracia e a _coopératão, 
conrnnidtas e uma completa liberda- sejam manchados por agitadores an• 
de em nossa. democracia." Carl li-patriotar;; que-· os usam para vei-
Boss. figura rle proa da ·Liga subs- culos de' sua viscosa propaganda". 
tituida, foi nomeado secretario do Depois disso, é de .se pergunt'ar: 

a ·1 u ven tu de Americana -pela:. Demo-. 
novo grupo. ci11,cia é ou não comunista'1 Eviden-

0 Ilevmo. Pc. Paul F. Tairner, tcn1ente o é. -:- .E a extinta Liga era. 
rlirctor do Departamento da ,Juvcn~ ou· não partidúia do· totalitarismo 
t ude da "N at io'nr! Catholic' \V elfá'- Ye1·melho 9 Sem duvida alguma.,di• 
rc Con fcrcnc:', ptÍhlica -uma· àdv~:fh,'' · i·ão.lodcis. E' portanto, _ qual 's'erá a. 
tencia sobre esse assuuto: ?· diferença, que. existe entre elas' ~ 

"A imprensa comunista - decla.' Simplesmente de ;rotulos. i 
i-a o H. P. Tanner - anunciou re• O rest~ fica l!: ~!'g~ ~ 1eito; int1, 
c~ccmen~ ª~- !~ __ fal'á -um --~~yg , . l~~ , . --- . 

L-

deus da localidade ~ cerca de. 500 -
se metessem- em uma das ·muitas va- lccimento do ."patriarcado" de l\Ios- . 

·cou não- era ·mais ·do que uma ma
·las da vis!nhança e que' se _deitassem 
no chão. os alemães deram 'então or- nob_ra estrategica da parte dos co-
dem aos .pol_oneses para que· atullias• munfatas, que,. deste ·modo, _procura~!· 
sení a vala, sepultando vivos dessa. encobrir as suas. verdadeiras :inten• 
mane:ra todos os judeus que aU es- : ções, enganar as: nações cristãs, e 
tavam! .Apesar das númerosas e obter_ a ajuda ele uma parte, pelo 
an1eaçadoras metralhadoras .aponta-· . menos, da _op_iniãó catolica e "cris• 
das contr8 os poloneses, eles recusa
ram obedecer ... Os alemães, estavam 
surpreendidos e perguntaram. porque 
se· recusavam a, .sepultij,r os judeus~ , 
"_Porque é um -pecado e· Deus o pro~, 
be", responderam os - poloneses", 
Deus? .. , Esse é o. tal que não· reco, 
~hece -o nosso Fuhrer nent o direito 
dos .alemães governarem o mundo? 
Pois bem.,. vamos dar-llle uma• cuc
ta lição da filosofia da vida ... Aten, 
ção! Saiam todçs os judeus para fo
ra da vala.:. Agora, desçam ·9s po
Ioneses para a fossa. Obedientemen. 
te os Butryms e os· Dowglalys _:,. 
apelidos poloneses - .desceram à va, 
la. . . Estavam dispostos a . morrer 
sem resistência alguma:pois bem sa• 
biam que: ·~Está· escrito· que todos 
os homens morrerão um· dia-". Os 
alemães ordenaram então aos -judeus 
que enterrassem os poloneses, Quan. 
do alguns judeus treme~do de· medo 

TANA,GRAN~ · ,f, .. ,_ . f:_1~~e; __ º_f:;~:: __ t Mêrce de seu! bor• 
. 

1 
4i-.: monfos · especláls 

... ,. 9' · l'anaitran rejuve• 
7" nesce a mulher, 

- · Tana!fl'an 6 o NI• 
· médio IJldlr.ado em -

todos os casos de 11batlmento, · 
ruJ;las precores. env1>/h11t!hnenfo 
prematuro .. cabelo.• brancos an• 
tea do temf)O. Em , todu as 

drogarias. 

. , . . 

Que se proteja o JS. saora-
mentQ. dos azares da -guerra· . . . 

Na 1·ecenté editão da Acta. Aposto
Iica.e· Sedis se publica a ca1·ta da 
Sa:graàa · Congre~ação de Sacrame,n
tos, dirigida a' todos o_s Ordinarios 
do mundo,', com respeito à proteção 
que ~é ,fo've dispensar às Especies 
Consagradas. Nela se recorda as 
dis_posições para saivaguardar· e li
vrar ele irreverencias' o . Sántisi;imó 

__ Sacramel}to, em ca~~ de ~1!~ pQ~ 
mar tc~·fa 'e ar. ' . ' ' . e • . 
----t -- -- - -~! 1 

, : 1 

Em )7 <le -- setembro pro:ximo fin-
do, de! conformidade eom os Estatu. · 
tos ·em v.igor, .foi realizada a elei~ 
ção dà diretoria dessa. instituítíio, 
que ifá, regér os. seus· destinos. ale 
igual tlata em -1945; assíni como foi 
· renovado o terl:o ao Conselho Con-
sult_ivo. _ · 

o . resultado . da . eleição .foi o se
gnintii; . · 

- : 

DmETOltIA 

Presidente: D. l\!ada ·carmilite 
Vicent~ de Azevedo Barbosa de Oli• 
veira. 

La Vice~pt·esidente: D. Aurea Ri~ 
· beiro Freire de Ca.rvalho. 

· ~.a Viee-pr~sidente: D. Isabel l\f, 
Cerqueiro.· · 

Dire~ora: D. Leonor ~e Campos 
Sales.· 

1.a_ -Secretaria: ·D. · Sílvia Fei·reir~. 
da Rosa Hàrtung: · _ . 

2.a Secretnría:'._ D. Itacy Silveira 
Pellegrini. --- · . · 

l,a 'fesourêira :' D. B.fanca do Can~ 
to e Melo. · 

2.a _: TesoíÍreira: D. Luciá. Batis• 
. ta da -Gostai -
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1,-------------------------~,--. 

ZELO CONSTRUTIVO OU ISTRATEG.IA 
U~á riousa. é; i~i:~ígl~ /,i;:~im~ l\iarla _S~tisslmá, escolas de rorií\a; 

quando isto: é, neces·sario ,oú_J'.)élo me• ção de::homens,--.de cristã.os, de apciS·. 
nos . oportuno, CO!ll .· Ó 

0

.desejo'isbiéero' tolol!, cát1hlirOS \l'!ÇOSO.S -das Vlrtud~S. 

·P,l,$SOLVE:NTa:1· 

de ·- procurar ó'". se)-i bem: y.erifa.d-!Jlro, m~is . excelsas,· , · . · . · 

A MAIOR CASA EM ARTIGOS PARA<NOIVAS. 
· e'outra, bem· diferente;, fixtr .a aten>' E téiriós plena confiança que ·o tu-
.ção, conêiintrá_!· a, obs'ertaçãô ~o nos · turo · não-desmérecerá, do presente· e 
-seus de(13itoií;: ·:para,, verga:sta:-lós · sêni'. de vasa.do: . ··.,, · . , .· · · · · 

Rendas, véos, grinalrlas, luvas, bouquets, Lingerie e._ sêdas 
· proprias para vestidos do dia e para viagem. · 

Aceitamcis pedidos do interior, mediante o envio do numera• 
rio; adrantadamente, em cheque, vale oostal ou reg1strado 

dó nem'· inedlda;:_ - . . . . ·, . · BastarHt relemh.rar aqui as apro-
A. priµ1elra é é\ridade cristJte amor vações · categoi-íca's' ·e ·enc.Ómlastícas 

,sincero e deslntéressàdo;.·.a segunda dos Soberanos Pontlflcês: · .Gregorio 
é. indicio manifesto'· de paixão desre~ XIII, Slxto V. tllemente VUI, Grégo-
gr.ada ou de tatica refiilàcia e habil• rio XV,_ .LeãÓ XU,. E'io IX, !.e~ó. XUI, 
mente encoberta sob a capa 'de zelo, J>io X, Gento XV, P~o XI e do atuâl, · com va!Qr. · ,.__ · com o -Intuito de_ anquill'.izar a lnflu• Pontifica · gloriosamente, relnant~. 

. eucia.· e pàralizàr as. atMdades ·dé Pio XII. . ·. . .. _ , . , , 

RUA DA LIBERDAl>E, 100 
SAO PAULO 

-FONI!.:: 2-2593. 

-· 
,~, um · concorrente témlvél, ,"A - cllficul. . · ·· Bastaria percorrer; ·d'e ·relarice(.1,t' 

dade de atingir· a .perfeição" não d_eve galeria. dê ·vultos de lndlscutlvel pro• 
desprezar .a · conquista ele · alguínas - jeção . nos ·'meios pollt!cós; sociais e' 

: virtudes: a tmposslti!lldade ·de .atln· ecleslÍlstlcos; que as · Cotig~egações· 
· .gir" o. hem absoluto não deve _excluir Madí!nas 1iodém · apresentar aó. publl• 
·toda tentativa de conÍ!eguir bens re· C<> nuiil/;\--ilicÓtni>aravet ~xposição de 
!ativos. · '. . . . valores: .. prlncipes, . reis, imperado-

EVANGELHO c;>s senões de uns lndlvh;l1101:1 não res, .bispos; .núncios, cardlais,, · 1ide-
at1ngem; ·!nevltavélmente, a-- doutrl· res de:·grandes P\trUdos, · chanceleres, 
na, as narinas, .·os estatutos :de uma. etc, etc... . . ·. . 

PERDÃO E VINGANCA 
·corporação, maxl'iné qu?-ndó · aprova, • . A esposa <1é Roclo!fO"'U; imperatriz 
.dos pela autoridade· competente e -da Austria; ·uma ratnllá-miie 'dá Fran, 
· conflm1ac]os p,or .··uma experlencia _çà.;, 'Slglsmundo ru,. rei .. "da .'Polonla e 
consagrada pelos.'anos e pe~ô.s eref.'- da:.suecla: um ·pt'iticlpe da Transllva-
tos. ~;.' .·.. . , . .. . n.ia; ·Felipe e lteinandó, princlpes da 

As n·regularldades de um·orgão ou Baviera: um Ouq4e de. Sabola; .o 

1/IGESIMO PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DE P.!i:NTECOSTE8 

(S. Mat. 18, 23-35) 

de úm men1brô no cor.po bum.ano, não prt11cipe:de ,Vaudemont: o'·princlpé de 
hnpllcam necessariamente .désvalo, Joln·vnle; filho- ile Heni·iqlie; ou'que 

· dzação total do individuo. de Guise;,., . l\laxlmllilino Henrique, 
Um- ·homem !,iode ser ·caôlho- e- até Duque· da ,J:i.âvjera; Ó .Princlpe Nico; 

cego, 'OU capenga, ou. sujeito .a :dis> làu · Esterhazl, · vice-rei _:palatino .. a~ 
Na(luele tempo, diss.e Jesus aos seus discípulos esta l)ar;.bola: O R.elno 

dos cius se tornou semelhante a um homem Rei que desejou tomar ·contas 
aos seus ·servos. E ao começar as contas, apresentou-se. um .que lhe ·dev.ia dez. 
mil talen.tos. E como não tivesse com que solver, mandou o Senhor que o v,m·, 
dessem e a sua mulher e aos seus filhos· e tudo quanto poi;;sula. e pagar,:· -
Prostrando-se então o servo em terra, rogava·o dizendo: "Tel)1 paclencla 
comigo, e te pagarei tudo"·. - Teve, pois, coll1paixão· o Senhor daquel~ servi,, 
e o despediu e lhe perdoou a divida. -- Ora, saindo eii;te servo. encontrou:se. 
com um outro seu colega que lhe devia cem dinheiros. E tomando.-o sufocava,o, 
dizendo·: "Paga o que deves". - E prostrando-se este, rogava-o dizindo:·"Tem 
paclen_cia comigo, e te pag_arei tudo". - Ele, porem, não quis, ma·s,.fol~se' e o 
meteu no carcere· até que pagasse todo o debito. - Ora, ven.do este fato os_ 
outr'os servos .ficaram muito triste:;, e vieram e contaram ao Setihor ·tudo 
quanto se paisara: Então, chamou o Senhor aquele servo, e lhe diss\: "Servo 
mau, perdoei-te· toda a ·divida porqu<, me rog8$te, Acaso não convinha que 
tarnbem tú te compadecesses de teu c61ega, como eu tive piedad·e de ti?" -:·. E: 

. irado, o Se'nhor entregou-o aos verdugos, até que paga.sse toda a divida. 

"turbius hepaUc6s, .nu a aritmias .car, Hungria: Wladislau ·1v .e Jo.ão C;,.si-
dlâeas. e· entretanío; 'ser .11m :homem miro, reis da Polonla é da' l:luecla;. o 
de valcn:. ·um g~nio, um realiz-ador, imperador Fernando .11 e seu· filho 
que. com a sua inteligenc!a penetran• herclelro que :faleceu.· a.ntes de subir 
te ·~ o seu dinamismo, empree1:idedor- ao ,ir<inó, aos. 20 .anos~- o imp!Írador 

. ofusca os meios sociais, tornando-se Fer:n;rndo lll; o Oonde de Turenne. 
um . benfeitor da 'h11manidade, ·Ulll l\Ials proxhnos a 'nós: O presidente 
n1orle!c de vli;tudes; um apostolo, um- · da RepubUcia, br. Miklas; o ·cbail, 
santo. cerer· Schuchnlgg; o .general va·n~ 

Ouvem-se coJnentarins ilesfavora- gcln: · .o chanceler Dolfuss: o .gene-
veis às-. Congregações Ma-rfanàs. Niu'. .ral Mpscardó; os. '.lntantes D. Jolio 

_ guem. nega 9ue haja, infejlzm·ente, e D,. _G.onçalo, :~li :Roblel!; · o _Padre 
·defeitos not11vela ·.e falhas lamenta-· AgpSlinbo- Pró: o Dr. Vitor 'Pradera;. 
· veis nalguns e atl!i num bom nume, D. Jo~é Gaspar de Afons~ca .e l31l· 
ro ·de· Congregados. va: Su;i, Emlpencla o Carrteal D,·.Se, 

Mas :é preciso lembrar-se: . .bastião Leme: · o' ·Jilxmo. Sr;· Nunclp· 
1.º ..:. que os Congrega.dos não ~ão· -Aí.lo.stollco., D •. Alolsl'.Masella; D. Jat• . 

"Assim fará meu Pai Celeste, .se não perdoardes, ·sinceramente .cada um de 
vós· ao seu lrmât>". 

aujps· mas sim homens,. e ·como tais, m~ _de ·Barros· ,Cama1:11·: Pio· XII. 'fo• 
sujeitos a-- erros é misérias; )Pela· nd- dos eles ·ostentáni com.·utanla a fita 
missão na Congregac:ão · Ma,riana, pe, azul_ d$ nilirtanos.· ,. ·. , 

COMENTA RIO la lmposlção da ma azu1.·o.cand!dato .'·Pa\'a qw;im for um pouco versado 

· Uma das 'expressões maJR corren
tes· entre os' . homens é esta ou se
melhante: "Eu. sou· .um llou1em que 
não guardo rancor. l:lou superior a 
essas:" iniserias": E com estas ex. 
pressões- desejam os homens passar 
entre· 'o povo como· muito benignos, 
pacientes realmente superiores <1t1e 
perdoam 'de· fato as ofensas recebi• 
das:, - No entanto, lá no fundo do 
coração· uinguem mais rancoroso e 
vingativo: sendo frequentes os ca
sos· em que tais palavras. bem co
mo atitudes aparentemente pacifi
cas, ionganimes e magnanimas não 
passara de· meios rle. mais facilmen
te lrnmllhar ·o· :infeliz que teve a des· 
dita de não. lhe ·ser agrada vel, tal
vez apenas porqiie .realm,ente conta· 

· va qualidades superiores: 
I5epois de atitude~ comri P.ssAs, 

manhosamente estuiladRs n~o ha nin• 
guem· 'qtie stquer· '.desconfie . ile 1111111· 

torpe · vjngariça quando chegar o 
tnomento ·de . prostra; o ·adversarto. 

. ;,. historia politlca' de todoÍ! ~.os po, 
vos está· cheia de tipos como· esse, 
e o :retrato que nos dá ArlstritPIEls· dn 
·n1agnanfmo -salienta muitos --t.ra,;os 
desta· atitude. comum entre 'os -110, 
meus privados da graça de Deus 
Nosso Senhor. 

Por . Isso· .diz Jesus que defemos 
p~rdoar sinceramente. "<le cordibus 
vestris"., Pois que um perdão apa
rente ·é' facil, é ·comum mesmo entra 
os ·pagãos Inteligentes; mas ·o per
dão que nàsce do fundo do coração, 
que representa uma renuncia ao 
amor proprio,- que envolve a com. 
preensão da miser!a h"umana fali· 
vel em· todos os !ndivliluos. e por
tanto . no proprio sujeito ofencliclo, 
este perdão é caracteristico do fiel 

' servidor de Jesus Cristo, e, convem 
que se diga, não vem automatica· 
mente com a Jré ou o Batismo. mas 
é fruto jlo esforço voluntario em 
que-o h .. div.!duo auxiliado pela graça 
consegue dominar " impulso veemen
te de sua natureza no sentido con· 
trario .. 

NÃO 1; CONFiltMADO :EM G~AÇA. na._Hlstorla. e conhecá l!gelramente-
Ha. pore111, nma outra vintança 11ue Apenas é ·h'lcotporado, ·numa. asso•. a poUt-ira· lntei'liaclonal dos· ·nossos 

é natural, llélta e boa. Pr.os~g11e o claçll.o: aprovada pela Santà·· lgn?ja, dias, estes ~roes· publicados n.ão ne• 
Doutor Ang.,llco: "l:le, porem. a ln•. onde encontrará. maiores fac!lidaile·s :cessl_tàin comeµtar_los:: . 
tenção da péssoa qÚe se vinga orlen- para despertar do seu torpor espiri· .!J esta' lista. está 'muito· longe de' 
tar-se princlpà.Jmente pàra algum triai, regeneral"·Se · dos .desregramen, ser completa, · 
hem. ao qual se chega .. pqr melo ·:aa tos' passados, se os houve'. alimentar· Mas. a :cmalor. recomendaçã,o -dás , 
pena do que oeca. CP. ex. a emenda a sua piedadP., avançar, aos poucos, Congr~~ç/ie~'- ~1ar!fln1,1s· 'não e o.·hri· 
de quem pec,a. ou ao menos, sua coer; no cal]iinho difi<ill e aspero: da virh\• , lho 'dás grandesas e dtis· tltulos, é· o· 
ção, a Lranqnil!rlade.d{lS mais._ a con• 'd J plll'funie da santidade, ' . . : 

de e empolgar-se por um I ea .no,. ·o··s Con· "r~garjo·s .. ·Mar·1a·n·os ··ca"oni·,· 
servaçi'io tia Justiça e a húnra rle bre: pratkar o beni e levar os outros " " " 
Oeus> pode a vingança ser licita, para O bem, · zados_ não ·silo_ poucos: S. F.ranclseo 
rt~sde que se observem as outrns cir, · · 
cunstanc-ias devidl!s". Neste sent:do 2,0 - que ha Congreg11dos que uã.o_ 
a tingança constitue mesmo uma .vir- correspondem ao que õeles se espe-· 

rava; que nãó cumprem coní~as obri• tude especial que leva os homens a 
afastar as cousas que lhes são noci• gações assuinldás; que· não obser• 

vam as suas regras. . . vas _ 
,,! Compreenrle-se, com estas expl1ca• 3.0 

-· que pode dar-se o caso 'em 
ções a imprecação do profeta ·contra que os responsa veis ·pela boa· ll}arcua 
nahilonla: "berna venturado .aquele de uma Con~regação, oi1 .Por· lncuria, 
que te retribuir na medida em itüe ou por tlmldei: .. ou por .falta de. sén· 
nos. atnrm. entastes _ be.l\t.us qul te•. so de re11pons11hfllda·de, 011 fall.a, :dé 

. ,, · .. tempo, niio, p11gnam com .energia pé-. 
· trilluet t1b1 retrlbutiohem ,tuam quam la ob.servan-,•a da" r·e" gra .. s.· à. na·. 0 ap·11. 

retributsl is nohls". E' nía1s· ainda: ,. · ~ 
"hemaventurado aquele que esl-0nrar cam as sans:ões que. os Estatutos ll\\i!S 

teu filho º t ped a•· A J'usr·1 fac·uttam. . ,' .. \ ... : :' : ... , , . ·,, .. 
s n con ra ª r • .. • Nestes. ca.sos.'. 1â': .(1,~a'S' "soluÍiões: A 

ça humana é um refléxo da Ju~tiça \ll"imeira"é ter· lJll) póuco "t'le" l)acfen• 
Divina. E como esta. pede v!ngan~a · clà, · pois a perf~içãé"'ifriià iriãq se· 
contra o mal. para que se· restaure a in,.l)rovlsa da ·uoite,,pal'a_ 1">.,d1a: ,A ··se. 
ordem, é llclto ao· homem desej~1· gunda é ter a de1fc.iáde2a de colabo· 
esta restauração pela pena .lnfl!ngl- rar. na. justa medi/la, para ache:r· o 
da contra aqueles que a violam. L>e _ remerllo. Depois·- de. pezar escr.upu, 
maneira que o perdão· da injuria oo· l'/)sammíte 0~ motivos que nós '·inipê-: 
de multo bem coexistir com o ctesa- tern a tão <lesagradavel foter:vençfto. 
io da vingança. E a sen'sa~flo de hor• concretii:ar os ratos. ind-entlflcar 'os· 
ror que sentimos diantê de uma. infa- tmnsgressores, afim .de -1!\é apl!carêm 
mia t.stá muito longe. de ser · uma as medidas. que ·cada caso. é1n parti, 
imperfeição. Tem sua origem no zelo . cular exige,. com etierr;la,: mas· co111 
pela gloria de Deus. que devemos ali- delkatl.,za: .fo~tltér ct. suavlte)', . 
mentar se n~o qulzermn:, nos t.nrnar Ma1 a-pesar .da exlstenc!a .de cel'tos 
imprestaveis para as grànde.s em- memhros atroF!luios e defelt1iosOR,· 

·presas. esppclalmente no apo'8tnlado, digamos até, iioclvos ·e gan'/1:rena-
pols que, pàra vencer,'o entuslas1Ílo é dos; as Congrega~ões · 1\1.arlanas são 
esser.clal ao soldado organismos sailios, be11efkos, reallil!,• 

,rl ,res .. l\Ierer.é1·?-m, lnuméras vezes a 
aprovação da Santa. !grela. ná' ,1ma 

MiscricordfoM~ para !\Om OR que 
se arrependerem das ofensas qne uns 
fizêrem, !nêxoraveis até o ulttmo 
quadrante. com aqueles f,!Ue se f!xá.111 
no mal, sem jamais desejar e pedir 
que se afastem "·a via lnquttatls", 

estrutura, na .gua organlzaçílo. na-sua 
essencl~. nos ·seus meios, ·na sua fi. 
nalidade. • 

Como a experlêricia. nos mostra, e 
para isso não é ·preci$o passar os 
nossas frontel raa, as OongreÍ!:açôeii° 
MarianaR. foram e continuam ,a· .ser, 
com a graça de 11eus é a p,oteçilo de 

PELA PAZ 

nese.ianâo ,ilir1ora/ <10 neu_s Nôs• 
SI) Sellhor,:a' paz: para º· mundo, as· 
-FiJbis'" 1)11 1hfríR/.irii()' itepositlÍr soa 
pés .. d!I NosM l:ie:n~pra_ 1lii Paz,: enl 

. ,;se11 $iÍ.nturtrio, eui cón~trútho, ,o $é~ 
pédidp. . . . . . . . ' ... 

l<'okescolhid" · o dia 21 ele ,;sovl-'rQ• · 
-.1>1\> <pará 0$,SI\ visit-a côhiti.va ~ San; 

. ·füsin1â; 'Viri{('l~,, H.et~ mna oportu
;ni,ladi> · para.: uui,lai:< .iiint.o llO· altar' 

. de . $\Ja- "Mãfl l'llri~11ima, rellO\'arem 
. as ~~iliw~ <!e ~Iaría H seu áto de !IOU• 

~a~ra~ã;i,· · _suas· pl'll!lésslis: de f\deli· 
1láde A.q11éla · que és~olh.etai:n ·para 

· rnrnlelo, p"í-ed I8poncio, · a.ssim · o <'O\:&• 
çiio .ile Mal'i11· h11àc,uln,la ·para !I lran•. 
ç·ar .de se\l -llivinC> Filho .a· paz· de 
quP tanto . prllci~ainos.· ' 

Apôs à· Santa. M its(l, .. hrw:erá ulil.a: 
'grande ·a.ssen·1hléia ·mariàna_, 11a. quàl 
'aêrá prc~tada ··uma. .-homen(lgero iio · 
saudoso Am•Íij~pr,. de São P~lllO; 
D .• José ·oaspiÍr de ·,.\ftnÍse(,a e.BilVà. 

· É o segnin,te o pró~rain11 a ser oh• 
se1·vad11 nessa' !Fillltle · <•onr,1•ntração. 

. do pro;inío · rliá 21 _ile ·n9ven'lbro: . 
- Fotm:itura cias . ~~ilhns rle l\la ritt, 
às 7,ló:· na praça, João .Mimdes,· 
11a5. piq:dmidar!es da Catedral em 
oons trur,;ã fJ. . · 

.de sa1es; ,s .. Âfon~o _Maria· de Li· 
guorl;' .. · s. Fiel .de SIJiii;í!lP_ia; S, 
;João,,·Fr~nclsçoi RegisF $._ I,;~onarao 
de Porfo ·· M!Lui'lcio;· S. ·Joã,o, -13atfsta: 
Rosal;' s.' Pe\iro F-0úriêr:. ,s. · ~Íl)jllo 
d_e,Lells; s.··1rrancfsco sorano; s. ·Pe-' 
dro .. Ctaver;'S; ·Francisco de··serom: 
mo; · S, Afonso. Rodrjg11es:_· S: ·Joãó 
Beróhmans; s. Estanlslau Kostka: ·S. 
Andrti Bobola s; João· Eudes; .etc-., 
etc .. ,.. . _.. . - . . . 

E ·nos. npssos dias? Não· »odemos. 
apresentarciiJ;ta: de· saritôs canoniza·· 

,dbs,, pciis' tôdqs. saben1 .'éomo·:• S\l-n
Jgfeia· procede _com' tirudencia é _C()Dl. 
[antidão· àntes de elevar 'OS l!eU~' fi•. 
;lli.o's" às h.91!._ras qos altares: ·não· tem . 
·Mess11-. . · · ·. . . , 

.o· sitngue de numerosos, Co11grega
dcis Marianos bânboú, - nos ~o.saos · 
dia_!!. o ,solo fec~ndo do. \'llexl.co, · da 
!llspanba ·ê d1?' ~utras nações, · 

Exercitas de· Marianos ··tom~ara·m: 
. crlvlldos de !>a.las ou despe_daç~os ,em 
crueis tormentos._ -pela :ciefesa . . da or, 
dem; do 'djrelto, _a.· justiça; d.às' -i_nstt• 
tµlções. t;radlctonafs, · vitoreando,:a· pa,. 
tria e· aos· gritos .dé · "Viva Cristo 
Rei'', · , . · ·· 

(:); pr~cessoíl. estão 'e~ ' anda~e'n, 
to ·nos ·tribunais ·ecleslàsttcos, 'e::dla 
virá, coµió espéràmos, em .que· té, 
remos à dita de VeMrar e: lrivocár, 
uma nova pleláde de dongrégàdos 
nfmbados com .a·a.Ílreola· de .11antida-' 
de. - · · · . • . ·. · · · 

A caridade cristã .'ti'\!cessarlamente 
sé transfoJ'ina em· zelo verdádelró- e 
hicànsavel. .. , · . . . · . 

Quando ela l'.epróva·- Oít · •rros do 
proxlmo .. pro·cede ·· com :amor~ c9m: o 
desejo de corrlgir,e a cori:eçã,õ·será 
tanto mais Eiticáz quanto lilálf '.d~a
poJa~a estiver ·de acrlmdnla e ·dé ex.' 
cluslvismo. · · . . · · · · 

Reparar . s~ nos· defejtçs, exagti• 
rando-os e· gei,erallza?do-0s.- 'prescin
d Indo completaníerite·-das, vlrtuderl' e 
dos merecimentos. 'nãó · é zelo . eons
tnfüvó, não é : cartda(Je crhlt~;· ·,. es• · 
trategla. suspeita, !'lesteal ··,e se!)lpre
d!ssotvente. e demolidora, mas que, 

. ·Cedo' ou, tardé, dirige e) sua ·l)eÇO)lha:. 
.corrosiva ·:contta· o propl'io autot; e 
se ton1a .a· apologia dá mesma· vitimai 
a1veJada. · . . ' '·. 
. Por que? Pó.rque .· põe "M manife_S• 

'to. a· lntengãó ·malev~la "·de censoru:' 
suspeitos e inclua impllcitamente um 
elogio ' do11 c,ensurados,. .· . . ' 
' Um slmplef-!i ,Iam peão. de -.q_lierose
ne c4ama ,logo· a, atençã:o do vlandan• 
te e atrai sobre si nuvens de- "mó~ 
q11ltos e• de insetos; em. lugares ire: 

:VOSOS e encharcado&;.' , . . '. 
' Quer dizér, no- citmpó da ·critica, 
hà. t~~remos ·somhrlo11 -e alagadjços, 
ha _l!)setos., e· ba. luz, que embora fra
ca, . t!Qmlna e desp·erta · a. atenção; 

• '. ', .. , ; , . • i ._ 1 

, . 
O assun t_o <fo_ li lii!nt'l 'Circulo versou 

sobre ,a devo1:ão d6 terço, jen4o· ,j..; · 
do e:studarlo .. o rosariõ, S\lll. órigéint 
· a.. tllftneira de ritzarlo,. contell)pJando 
.os 'mi:.sterios, as ind1iltert'cias cone~ 

. dirias pela, aua teéit~iió, . 
Como•'i>s lt"SSllntos tratados nestelí' 

circulns servém de._ tem,· 'à, aulat1 · 
d1úl,aii peJas Mestra,, às.-. $Qlll A•~ 
pirantes,' -resulta u1na. orttntaçllb 
.unlforme nas ·:várias · Pias . Oµ,jõj)s, 
Q!)e muito '°em concorrendo · Jlàl'à 
.n1anter --uní<laâe eutré as .. ,a rias til· 
.So@i~Ôes de· ffilhas d,e. ijaria; .. 

. . 

Oé>NO~NTIMQAO,' :MARIANA, mt 
. _ OA?tftINAS· 
A Ji'erlera~ão ~la.~ina .rle · Campl• 

· nà~. · eQmt>moranilo :ó deciruo ··aut.'. 
versa rio 1le sua funcla_i;ãri; prom(1~e 
para ho,je nina Assembléia' Uetal 

, que se -reál\zará no 'feàtto hJ'uniei• 
pai, sob a pre~idencia M Eimo.·,é 

Atevmo. Sr. P, \'>a1Jlo: de 'étrso- '~álll·· 
PQs ,L>: _D •. Uiapo Woocsanó. _ . 

:A cerimonia que se r~a liza râ · é$!& 
,tarde rcpresel\i!l, o encêr.1•JliJÍeritó dfi
um~· .Semlltià Madan11 _<hlrãrite a qútil 

. "houve varias pale$trà.S .e· ~é!Ísões dé 
e$L11dosi alem <los $-tos rlé p)ed,d<', 
coroados -sempre (loJJl' a :-bonçãô '. do 
Santissimo- Sacramer,tó, . 

P-.ra o 

.seu ,novo 

'"taill " , . -._em: - \. , 

A; m,agla d'.â$ 

CO-R .E S 
L.IHHO S de StêvepJO~t famosa. fal>ri• 
.c~çijô : d~ -~Ôpe ~" lfl'Ã~-~ • ~• Linnos ·de· 
tóo.tat; tritonfuitdive.is. pór- ·se1i-0 -belissimo. e 
~ÍniUl•r;a~peçJ~.·,~ltl corês_ vivas ~-,:aíegrês. 
,OQ·'etíi·.·.brandás:· tonalidades 4é' pastel, •. ~. 
Lin~os "infroiss.blçs'' 'de' ·branç1,1r1l' tma~ 
çµlâda· •• .- tá.is is~otQs:teéidQs· qlié, sób. ()$ 

mws··lidimos preçeito~~ da :moda;'.,midto.nos 
aptai;·indicafa V •. EJcia. p;ara.o·~u C}Í$$ÍCO· 
costulfie: da 'estação êalmosa. 

Lin he>, "Stevenson'' 
' . . , ... _ ' .,. ' . 

Cores, li$a:s. Lg. ;0,90. ·Metro ·crs. 75,oo 

Linho '"Tóotal'~ 
Cores-.tisas~ tg~ 0,90. Metro:CrS- 65,oo . . . 

Linho· ''lnfroissable''-. . . :• . ... 
\ ' 

Branco- puro. tg .. -0,93~ _ Met. ·Cr$ 90,oo· 
/ ' • • 1 • • 

, . Exposições na~. v_i~rinas 
~ . ' - . 

OASA·:··A,N-Gl-0-BRA:SlLElRA 
S~ce$Sora .. de · MAPPIN '.siÔ~És . 

9 

1 

Este perdão das . injurias t1ão é fa
cil, e, por· isso· não ·é frequente; mas 
é .especialmente consolador; sobre 
dar , ao :homein o verdadeiro /lomi
nio · sobre si mesmo, confe1·e-lhe a 
verdadeira gràndeza, Pois que aesse 
modo ele assemelha ao Pai Celeste, 
que se volta continuamente sobre os 
homens para compadecer-se e per• 
doar; 

PJV~~TUDE FEMININA CATOLICA 
. Partida, RS 7,30. 
~issa· e Oomuµbão geral na Ígre··. 

jn,'. :o'e Nossa' :Senhora da Paz, às 8 · 
horas. · 

A.a paleitrns fe~tas· durant.1 à, ·se. 
t'l\ana · estiveram a éàrgq da, '.R~vda, 
.ll'mã. tliarit rlti, Sá11t11, Margúidà, 
que ahordoll os .';ieguint.ei<. t_e,1m1s: Pu
i:eZà i-111, Jt'ilha de :1!ari11; ,-A -vida· dá 
'grac,:à, preludi0 da. vida dp uéu; Âde• 

• Dê o_: ~u .tributo à ~ausa, do· 
~~â&llt Compre bonijs · de, guen·a~. 

* "" "' O- Evangelho de hoje proscreve, 
pois, a .vingaúça, No entanto, Santo 
Tomás de Aquino, na questãó 108 da 
segunda parte da Suma Teologica 
trata da virtude da vingança. Como 
conciliar a Escritura com a Suma? 
Não precisamos dizer que é-nos ne· 
cessário compreender hem a Santo 
Tomás de Aquino para penetrar me
lhor· o· sentido ao pre,;eito evangéli· 
co. Não ,cremos, de fato. que Santo 
Aiberto Magno e Santo Tomás de 
Aquino tenham Introduzido na Sagra
da Téologla um elemento perigoso, 
boin para· seu tempo, mas hoje per
nicioso, islo é a abstração. Pois cre
mos que Santo Tomás de Aquino se· 
rá ·sempre O Doutor comum da Igre
ja. como aliás· os Santos Padres não 
se cansam de repetir em encíclicas 
e outros escritos. 

Devemos, pois, ir a Santo Tom.ás 
se qulzermós conhecer .o sentido <las 
Sagradat1 · Escrituras, não para seu 
teinpo, mas ·o sentido das Sagradas 
E~crlturas "tout · court". 

Ora o que Santo Tomás diz na ci
tada questão 108 é o seguinte: ••na 
vlnganç~ ·deve-se considerar o espí
rito que ariima a pessoa que se V'in· 
ga_ Se, pois. sua intenção se dirigir 
de maneira preclµua 'para o mal da
quele do qual toma vingança, e af ter· 
mina, trata-se de cousa absolutamen
te !licita". E dá .a razão: "porqne 
gozar· do mal de outrem .. pertence ao 
odlo que é' contrario à éaridade pela 
qual devemos amar a todos os ho
m.ens ". E neste sentido nem siquer 
pode o homem intender o mal de seu 
i.almlgo, ou deleitar-se· com sua eles• 
graça, pois que o preceito do am~r 
náó · eitchie os pi'oprlos··tnimigos. 

Certamente este sentido se encon, 
tra na1 Íição que nos dá hoje o Divi, 
no ·.Mestre · com a sua parabola do 

· ~e.rvo ma.i.._ . · -· 

COMPROMISSO DE NOVOS MEM
BROS DA AÇ~O CATOUCA 

Realiza-se, hoje, às 15 horas, na 
T~reja de Nossa Senhora do. c.-...-mo, 
à rua Martiniano.de Carvalho, o com
promisso de novos membros da Ação. 
Catolica. Mais um pugilo de jovens 
vai entrar para· as. fileiras do ãpos .. 
tolado leigo, afim de conquistar al
mas para Nos~, Senhor, secundando 
o trabalho do nosso Clero, diminuto 
para (;l imenso labor de reconduzir a 
sociedade moderna para Deus. 

Por esse ato solene, as novas acis
tas assumem ao pi§' do altar, diante 
de Deus. da Virgem Santissima, de to
da a corte céleste, bem como: da lgre
jrt Mil;•mte representada pêlos Di
gnissimos Assistentes e· demais mem
bros da Ação Catolica, . o comprornis .. 
so de .trabalhar, na medida. de. suas 
forças p~ra a recristianizasão · da · so
ciedade. Um compromisso é um. 'ju
ramento que impõe fidelidade tanto· 
maior quanto mais digna à pessoà 
•diante de qu~.n. o · fazemos. . 

Assim, pois,· é' de esperar-se' que. os, 
novos membros da Ação Catqlicru não 
nieçam sacrifícios no exercício de seu 
apostolado. 

HOMENAGEM AO REVMO. ASSIS
TENTE GERAL DA AÇÃO 

CATOLICA_ 

Desejando prestar ao Revmi:i. Ctine
go Dr. AntQTiiO de Castro Mayet' uma 
homenagem·, pc--!o 16.o.· aniversario de 
sua ordenação sa_cerdotál, a Juventu-

!--

de Feminina Catolica' promove.- ·para 
hoje. uma s!!ssão llterario~musical .que 
se realizará, às l6 heras, rio salão. pa- · 
·1·c,quial ,anexo à. Igreja de Nossa Se
nhora · do Carmo, -rua Martiniano de 
Carvalho; 114. · 

Com esta singela festa quer a Ju
ventude Feminina Catolica testemu
nhar sua gratidão ao Revrno.·_côntgo 
Dr. Antonio de Castro Mayer que,, no 
desempenho de, suas· funções· de·· As
sistente Geral. da Ação Catolica, vem 
dando. à Juventude Feminina . Caioli.;, 
ca, o melhor de sua intellgencia e de 
sua atividade, com aquela segurança 
de doutrina que lhe é peculiar.· É tão 
sublime a missão do Sacerdote, são 
tão granc;les os beneficios que ele' es
patlia que se torna um dever .de gra
tidão festejar o . grande dia de sua 
Ordep.ação ·sacerdotal, como o eia ce
lebração de sua primeira Missa. 

Assim pois a JÚv~ntude Feminina 
Catolica ellche•se de · justo jubilo co- -
meniorap.do a . efemeride que assinala 

.o acontecimento mais feliz da vida do 
füwmo. Cônego Dr. Antonio de cas;. 
tro Mayer. DD. · Assistente Geral da 
Ação Catolica. 

·IMPRESSOS? 
Oficinas, . gráfiéas do, 
LEGIONARIQ $. A. 

Rua ·do Seminarto, 199' 

OURO CAUTELAS DO MON'l'E DE SOCORRO. 
- JQlAS USADAS E BR!l,HANTFS -
Compro pa,raildo ns .. melhores ur11enl'I.· 

Rua. Alvares Penteado, ios, - D. E L M .o· N. A_ e o. 
3,u andàr --- TeJ. 3.1720 · 

·AásemJ:,lêia : a!lta.l, . na qual" será' 
presta<i'a homenagem. à m~moria d~ 
D. José. fãlando o Revmó. Pe. :Or; 
EdÜni·do Roberto. . 

As· l•'ilhas, de Mária. ·ilevem ·com
parecer de uniforme compl'1to. · 

Afim de tomar· as 11eceÍ;sariRs· pr_o• 
v-iden<Íia;;, a d.irctó_ria. da· Ir'ederai;í'io 

. pede· às sras •. presidei1tes de' Pjàs 
Uniões que ·comuniquem à engarre• 
gada 'do. expediente, até o dia 18, · 
o numero: tle moças in-scritas pará. 
essa visita coletiva. 

BOMÊNÁGl:M · A l); JOS:tl 
Hon,enag·eando o· pranteado Ar.· 

cebispo de- São Paul_o., a Federa~ão 
publicou um numero de seu· Bole• 
tim, · inteiramcnté dedicado à me-· 
mol'ia de D. ,José Gaspar de Afon· · 
seea e' Silva, Cólahoraram nesse 
numero· as duas: pr:imeirji.s présiden· 

· tes da Federacão Mariana. Femini, · 
na . - l\{ary 'Quirino '. Fabrício ile 
Ban·os e Ded4 Corvelo, que tendo. di-
1•igido a Fede;raçiio 1to tempo em que 
]). :José foi seu dirétor, puderam ré
velar <.>s carinhos de prédile~ão que 
o Amado Pastor tinha pelo rebatiho . 
de .Maria ·santissimii. 

Àfim de (aeilitar a rapida distri
buição dess~ Boletim que, , por cer•. 
to,. interessa dé um modo especiàl à$ 
l<'ilha!f de. Miu·ia',. devem as en.carre~· 
gadas procura-lo na sede, à pra~a 
da .Sé, 47, 10.o andar; parâ ser fei• 
ta .a entrega:- às assinantes. 

0IR0Uto·s PARA MESTRAS DE 
, 'ASPmANTES ' . 

Nos 'circules de estudos para Mes•_ ·. 
tras .de Â5pirantes vem sendo estn-

. dado· o regulamento de vida das Ji'j... 
'!h~ !}é Maria, 

são àmoro$a ,à vontadil.dl~t!~; A 
vida euoaristiR;a -da '~'ilha d; Marià:; 
Viver o Se.rito Saerifíeio da. ttlbsa; 
Vi ver'_ a: . sna. · ·eonsagra~ão- . 11a Pia. 
União. . .. · • . · _ 

As. várias· sessões' de ,estudo~ ··obé• PREPARANDO O: SOlENE COMPROMISSO 
. deoerain _ao seguinte ,programa·, d•~ 

senvolvido de 1 a 6 'de . riovi!mbl'l'I: 
.Maria;·.em sua ·conceição.:tmacuit. Sessões,d~·éstu4o:daÂçãq Gatolica·de.·Ribeitio Preto 
dà, . pelo Revmo. · Pe. João· Batista · · 
Là.vejlo. Circulo:'Modestia,dQ, J.l'i. A Açtó Catoliea.il~ Di~cese d& .DlA·so ·. · , 

Jha. ae: ~!Mia, llÍl, 'sociedade hodier- Rihe!rão Preto, que'~é veiµ. d~Séll• l ;_' Ci·~d,-;,. II :'"'"' M'etGªO _dé\for.i 
t\á, no tràjár, atitudes. e -di~ersõês. vol,.,endo·, com llS melhores bençãos mação. da· A.-. C. pela. -jo~~-t&.- ,lif.a, 
Madá:,: em sua: Ànuncinc;ão - A"i'e· t àpoib de Sua; Etcià,' Rêvma.- õ.Sr. Madalena Strambi, · Ill -.. ,1N11U1ero 
grati11- plena. -:. pelo· Róvm.ó ·. Conego D •. Alberto Oon~ives, $ispo · Di~ee. · reéréltivo pelas . ~li)i)~s ltÉ·CCof~o 

. Aniger Méhlo. Circulo· de estudos: sano, '8·SOh .• ,1.·reçãô .eficaz e iábía ',Ba.grado Coràc;ão âe _.Jesus;. 4'e 'Jat• 
Correspondencia,, doéi_lirlarle, fideli-· do Exmo. 'lte\'QIO. Sr. D. ~ra~i,el · da . <linopolis: IV - . Ht'lmenagen, \li;ISÍ• 
dade à g1•aça, 11Ial'ia,. em sua. Ma· Silveira D'Elbori:r,· ,Bispo. Auxiliar,. . leira ·'à Cristt'l-Rei: -poesi;i..·pefa pi·e.·· 
terniiiaéle· Divina. fonté; causa e füu 'realizou, agora, uma e:i:celente"'sefie '.íecis\â._ Lea, ·Pi!lbêiro" Cabral. V .,.. 
de todas as ~rf~i~ões, p~]o Revmo. de .estudos· prepara~orios~·do· rrole~é ,Sentir• .Cllll1, Eectesia; pel-. ,pre.je-
Pe. Santo· Armelin. Cireülo:· Nossa, compromh;so;,de ·novos· m~mbros dá.· .eista srta. Mercedes Henrique. Vl 
predestinatão ao Cristianismo e à quela millciá.. inàtna dé úossô a~Os~ - Hi!jo do 'Papa. ' · 
santidade, pór Maria e de modo .<!S• tolado, · f>ÍA '31 .;;,. Festa _de Cri$t<,,1Üit 

. p(lcial pela Pia Un. iã. o. Maí'ia :e_, a Foi o'.segninte o.pro,.,.,.ama·obeêl.~. ·"r h. d· R ~ Ih·.. to · •· . ., an a e e,;o tml!!n .. . . 
Eucaristia, pelo Revmo. -Pe, Olà-vo cido: Ás \14· bôràs ré11.litou.se' cóm iod·a 
Scardigno, Cfrcµlo: Intensificar a DIA 211 . . , .· . . . solenidaile _o Compfomissó:: Depois 
pratica da fervorosa Comunhão quo- I -. Cr&do~ H ~ NêMsii.tla<le âa. ·d'! reciwidas a,s estagiaria~, hoúv~ 
tidiana, Maria, Corredentora . dá Açiio Catolica,- pefo: Revmó, P~; Leo•- ,reóovação, ~o Compromisso das tn• 
Hu~anidade, pelo. Hevmo: Con.l!go poldino · ~'e,l'11í:o·des. [ll - N·um~_ro tigaii r.o,;sociadaa da A. C. · Em 1e~i .. 
Rafael Róld1tn. Circulo: · A Santa 1·ecrea.tivo_ pelas _tlirnas do Colegie ' da foi dadá/ a ben_ção do Sarttiasi~ 
Missa. !lfaria, l\IediÍi.neira de todas. · . Santa Ursula; · IV -:- . (lrgan!za<iã<> da . nio ·Sacramento. . > · , .-
as grai:as, ·pelo Rcvmo. Conego dr. Aç~ó Catr'.lica, pelo prof. Silvl.o Üt'SL As 1.; koras .realiiÍôtJ-S&-· t'IO'. ga,\âd 
Emilio -Salini, Circulo: Piedade ·V-· Hino do Papa. - · . · ".Dom .Alberto" a. Asseml>Ífü."- Q~ 
Mariai da ~'ilha: ,,e Maria. DlA.· 29, , _· . . 1·~; ciue constou do$ segqi~t!!!I ~qm,e~ 

A : lfeder11~ão Mariana. Femittina I ·...., Creilo. U ....; Uga Fd111ini11a' · tos: · · 
dê Cam"pin:til.OS c~mpdmento~ d6.SUa da, Açio Càtoli'~a •. pela ·prof. ·d. . l - Créilo. U - Saudação pêla; 
irmã de São Paulo, pelo esplendido Augusta l!,tança; ~l' ,....·,N·uuiero r~ jioista .tns· Bíªgi. _Ut....:. Algllns' to~ 
programa organiz1tdo para a ·Sema• creàtivn pelas , àhJJlllii, do . Coltg'io picos dos ~elátorioii_ IV .;..pa,Jestr& 
na Mariana, comemorativa· rio 10.o N~isà !:!enbora A11xltiarlorã, IV ~ do Rev1110._ Sr. Coneiio Anionio f.ec 
aniversariq d.e sua fuu,laç~o •. couros Juvêutude. Cutoli1•a_ FeÍllinina:, 'péla me· Mitehad~. 'V.. - Ao-raqecimentQ 
melhóre_s v.otos para_;que dela sejam pre-joeista)rta_,_. Eulaci.a f!l: Gouveia; . , pela :.jecist1. ,Yolanda. Chniuo. Vl -
!)ow~os.' abWldimtea ·:tutos. , . i. . . 'Y. .... ~~: d!}> fapz. 'lIJ,n_Q .. d~ ,,ripa~ 

., ;/:;~J\~:-. 
~· . 
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T.·_ ··-·E, L E·G R·A· M· A. s· - ···.• ·.[):_.~·.·,O· · . ··--R·.•.· '.·.·i·.· .. ·O: · ·... lna~gu,açãô .··.d() ]'ala.éfo , · · da d~azeódà ·.. ~, 
RIO, (ASAPRESS'> --·.sê.rA inaug:u-

rado nc preximo. dia:: 10 o·· ,Pa;Jacio-'dll. 

N. o T I e I A s M 1 .L I T A .R E. s·. r GazoJina . para ' . os , onibus. t::~~~d~~ ~ºs~~r,,e,td:
1 ·d~rí:~~:~ei'!:~~~ 

'D'El:ll,E1'0 SORII.E A PROMOC~O DJ<l REGRESSARAll .OS GENERAIS 
,. . . OFlCIAIS· DA RESERVA Zls!'l"OBIÓ COS'l'A E ALCIO SOU'l'O 

:ruo, ( ASAPHt;SS) - Dispondo so- RIO, (ASAPH.l!JSS) t.:hegaram 

·· U!O; (ASA.PRESS)- Os onibus, te- novo edifício .serão localli:ados todoá 
rão . maior quota de gazollna .. Esta. os serviços .'do Í!inl~terio; ·:Nó- :p'ri:,,;Í.;I• 
providencia será lm.edlatainente pos• mo dómingo o Palaéfo :sert•ffânqllb•.-: 
ta em e:cecu,;ão pelo- seto_r de, com- do· aos jorllàli:{tas, 'fotógratos··e cinê~ 

bre a promo·ção de oficlals da reser- rlos Eslados Unidos, onde tinham ICIO 
va, 0 presidente da l:tepublica asst- fazel· estagio, os generàis l!:uc!ldes 

bustivéls Jiquidos da Coordenaéãó da matograflstas' pal'a uma. : ·-v.iísit& · '. ãs 
llfobilização Econ·omica:.· Quanto aos sua11. .. deperil'Íenélás. ·, ·' · · ·• , .. , ;'I" 

n,:,u. 0 ·seguinte d11creto: Zenobio da Costa e Alcio'· Souto .. ..l<'a. 
· Ál"t,_. L.o - O. interstlcio m!nlmo !ando á imprensa, 0 general ~eno• 

carros .particulares·. rifo. M possÍblli- Subma.tino "éixista" ip'·.os.,_ 
dàde de receberem coinbusf!veí ·u. 

·-ém. cada· posto para a promoção dos hio Costa declarou que: ºDo 1,onto 
oficiais de segunda elasse e do . .l!Jxer- de vista militar não ha seg-redos para 
eito de. segunda lfnha, passam a ser: nós. Tudo nos foi facultado ver e de 
2·:i:,, tenente, l! anos; 1.0 tenente, 3 todos os pormenores fomos Inteira• 
ar,os;capitão, 4 .anos. rlôs, o preparo militar norte-ameri-

Art;. 2.o - Perdem o direito á pro- c,ano é realmente incumum. 'J.'relna-
':mocão, os ·oficiais de lteserva cte oe- se lncessantemente·p,eparando O so1. 
,gunda ·Classe ou do ·.!,;xercito de oe- ,lado para todas ·as eventualidades 
gunda Linha que na data da PUlllH·a- das batalhas". · 
ção ·.do presente.· decreto-lei já, tive• 'l'ltANSl•'ERIDO PARA A AER.ONA u-
rem, !eito jus á.quela '.•promoção de 

qtiiõo por. eneiuanto, Para r~solver a to 3 'pique pela 4 •. ~' esq' uà,; 
questão dos medices . é' sugerida- a . .., . , 
ada~ão do e:mnplo de São Paulo. em ·dra aerea'ttorte=àmeríéanâ 
que se organizou u-rna equipe de tas · · · · · · · · ··· ' · ·.· 
xis estritamente dêstinados ao, uso RIO; (ASAPR'ESS) .·..:.. ·nivulgj~se, 
dos medices. . . .· agora o elogio qoe º' allnirants: ln-

A •t · grám, chefe da' ,:a, Esquàdtil.'. Nórte-
·1 wninação· da·: Av.,. Rio· Am!!ri~ana, leu ,em .Natàl,:sobr,,.o:,fei-

Bra'nco ,- ~:, da pàtru1ha ª.ereª norte-airier1tª· 

' RTO, < ASAPRESS) i_ Em declara~·· "0· coman'dante-·chere·· da ··es(iua,fra: 
conforlnidade com O .disposto no art. 'l'ICA O SERVIÇO UE l'IUOIUDÀDl!J 
2 1 · NOS AHõES . . 
,o· etra "e'.' do decreto-lel n.o ó:Ut>, 1110, (ASAPJtt;:;:;l _ 0 'Minlsterio 

ção prestada, ã, imprensa, 0 diretoÍ•, no Atlantici>, '·dos 'Estado1t. Un(doi,, nos 
rta .nu·min.ação· Publica,· informou que ta com muito' p;-àzer .:,o-_'i,nfdrme"-d"- _ 

de .H'de malo·.de ·t943. das Relações .i,;xteriores fez· d1str1• 
Art; 3.o - Este decreto-lei entrará iJ · á · · 

em vi"gor na data. da sua publtcaçao, u1r imprensa o seguinte 'comunl• 
sendo revogadas .as dlsposl~ões em caclo: 
contrai io: , .. o serviço de prioridade nos av16es, 
::_y-. .... V , · q.ue vinha send.o exercido. tempora-
• -,.,., llla. A S.\O PAULO O nUNIS- riamente pele> l\1tnlsterio · das Hetalf 
: 'l'RO DA GU!í:HRA t RÍO, < ASA.l-'H.l!ll;ll:>). - .Na 1mposs1- ções Exteriores, foi transferido ·ao 

'bllidade de se ausentar. no momén• .l\linisterio da Aeronautica, JJ1retor1a 
. da Aeronautlca Civil, a: qual cteverllo 

1:o, d~sta capital,". o general !,Junco ser · encaminhados t d . · dld 
Dutra, mlmstro da Guerra, designou O os os pe os 
_para . representa-lo 'na solemdade da ... ;~:t,~_1urme11te enderecados ao 1tama. 
;decla·ração de aspirantes dos novos 

. oficiais . "da reserva,. do . .i,;xerci to, re- Sl'l'U i\CAO DOS ES'l'UDAN'l'ES 
-.ientemente formados pelo c. P. o. H. CJONVOU.\UOS 
·de São, Paulo, um dos seus mais clls- HIO, <AS,\PHl!.l:>l:>J - .l<'oi deslg, 
tintos - o"ficiais de ga_binete, o coro- nada uma co111issão, pelos nun1s'tros 
nel José Blna . Machado, da Guer.ra e da .i,;ducacão, para es-
.CONSIDERADÁS DE l.N'l'EtU,;ss1,; tudar a situa\;âo dos estudantes ·con~ 

llllLI'l'AR vocados para o serviço militar, .. en.: 
RJO, (ASAJ;>Hli:SS) _ !<'oram con- •111a,nto durar a g·uerra. 

:sideradas d.e interesse m1lita1·. para l,;LOG.IAIJO Pf)l,O COMANUAN'l'E UA 
todos <is fins do disposto uo decreto :!.u Z011/A AlsR~A. 
-4.937,· de 9 de novembro de 1~4&. os RIO, • (ASAPH~Sl:>) - o capitão 
:seguintes. estabelecimentos - faurls: Afonso Celso Parreiras Horta. foi !ou• 
ºlnd·u~trias .,l'ecnit?a:s -·Ltnlitada", cte vado pelo brigadeiro .l!iduili'do Uo~nes, 
J\Jtz_·._ de b1ora, _ a _-·~.1t'abrica: ~letro·Aço comanda.nte_ da. Segunda ·Zon.a Aerea, 
de Sã;~ C'!cetano. S!A-", de São k'aulo. pelos gTa.11des services que 'prestou 
· - PROftIOÇõES "POS'l'-lllOR'l'EM" clu1·ante. o tempo que ser.viu naquela 

·R[O, (ASAPHl!;SS) - o presidente Zona, tendo afundado u·m ·suiJmarmo 
~a .Republica assinou um decreto na inimigo nas prnximida<les da Ilha de 
Pasta. da,.- .Aero11aut1c»i promovendo l4'ernaudo de Noronha.· 
"post•mórtem". a l.os· tenentes avia- ,. ,t;OJIANUAN'J'ES DE ESTAB~JLECI-
doí•.es, ·os 2.os tenente,; aviadores: ~Jl!;N'l'OS DA .. Al!:UONAU'l'lCJÀ · 
Francisco :Wrnesto dt1 Búlhóes de car- RIO, 1ASAPN.l!lSS) - o presidente 
valho, 4'rancisco ,1 osé JJelamora e ela i:e11ub/ica assinou um decreto de-
l<'ell111, lilol'eira. Lima Junior, e a i.os terminando a '.<JUe postos são. atlnen•. 

·t,e1,entes aviadores, os Üspir~ntes a t.es as funcões de Comandanta de l!:s: ·. 
avia,tores: ·José· Barros e José Arau- Lahelecimentos da Aeronautica; 
jo . de .l!'Ígµelredo. Art .. Lo ·- As funções de Conian-' 
co·.xvoc:4.ç.fo DE RI,SERVIS'l'AS •la111e ;1,., i,scola de Aeronautka, · de 
,.·' n10-ro1Ü!ii'l'ÀS · OlJ lll ~:CANWOS tli relor da B'abrica do Ualeã;o, do Par-
i lllV,. tASAPHl!)l:>S) - u tenente-co- que de A"ronautlca dos. Afonsos,. elo . 
'ron.el .i,;urico Mariano. de Vl!ve!l'a, co- Parqu,; ela A.eronaút:ca de ·são Paulo 
mandante da 2.à Í.:. H., com selle em e tlo Ueposito rte' Aeronautfca do !ilO 
~iteroi~' ·avfa~u ·que .éstà<~ convocado::-: de ·Janeh:o. passarn a ser. :atinentes 
para o ~erviço ·atin; do J.::xercito, to•· iiO posto, de hrigartelro do ar OU CO• 
CÍos. os r.eserv~Stas de primeira e se- t·onel~aviador, no, prin-ieiro dess'es es ... 
gunda ·categor"i::.s-, de- menos ae .;u taueleclméntos, · e de· coronel•av1ado1• 
anos. de . Idade; SO!teil'OS OU Vlll\'OS n.OS <lemais, 
sem· tilhos, ·que· sejam. inotor1stas ou Art. 2.0· - Esse cfocreto-lei entra-
niecai-1icos ele ·a.utoinovel, · residentes rá em vigor na data de sua publica-
n·o . .Ei.sta.do •'do Ítlo, os quais deverao cão. ' 
se à:pr~senfal' 'fi ·segun'cia. ~. "K até o· ·· Art, 3,o ·- He'l'ogam ,,, as disposl-
dja 6 ·do corrente. ~,ões em co111rario. 

N O TA S E e· O 'N,O M I C A S 
. . 

O Ll1l"l'E, A CARNE, O SAI, 
RIO .. !ASAJ:'H.lJ;l:>S) - o ·presiden

te <la Hepubllca. em vista da situa· 
çã_·o. -resoJveu d~signar o cnntand.tll· 

· té Ernánl· do Amaral t'elxoto, Intel·· 
,,entor J/eileral ·no illsta<ú~:do H1n, 1>ara 
estu·dar e. -resolver, e.111 colallora<;ao 
~oro: o 'n1inist~'C)" ·João ::·À_Jberto, tucto 
quanlo se . relac1orie com a questao 
dó l~ite, d-:t r:a~ne o do sal. 
ESI'WTAl,IIJAUJ<;S J;'AIUIACl~IJ'l'l• 

' (;,\•, \ l'.ltl•lf.)O:,; l'Ol'l• 1,,\ Rl,JS 
rw •. , ,\8A PHM,S) ..;,;. u mln181rn 

J<;>â()-. ,\-1_1,.,t·to, <_;o~fdenador cta !\10b1• 
Hzá.«,:.ãC.1 ·1~NlHom1cá, baixou novas ins
_trutõé:::. 1J0r ·. fnt.enuedio íla Comr~:":f!n 
Ex:~cutn'â <lo eonVenjo · ~·arnrn.ceutt-

. c6 feg11la ndn a venda ele ~spee1a!Hla
rtes .farinaceu1.icas· a 11reç;os ))npula· 
res. ·.- Njts lnstru1:ões· referMas. r1c-a 
deteri-tiinada, a.' ol,rlgAl<>rie(\a<le ~e 
etiquetas /nos. ·produtos incluídos no 
coríV.enio. · 

·ni;:soÃNSO Sl•JAIANAI, PARA os 
Gl1;1t11;N'l'ES 

RIO, IASAPH~SS) - Hespond<>n· 
ao· as consultas que lhe toram teJ• 
tas.á·,res!leito <fa situaçlirr dos geren
tes, quanto ·ao traba.lho aos <1om111gos 
e fel"lâdos, () mintstro rlo 'l'rab~lho 
.esclÚece que lhes . i::lca HSsegurano 
u1n· ···desl~ansn se1nanaJ e que O texto 
àe ·um· l!ecreto sobre esse assun10 
entrará. em vigor no d.ia dez do cor• 
r.ente mês,. , . -
. TAXA UfJ EUUCACAO E SAl>UJC 

RtO. f ASAPH'1]SSJ . - .l!;m virtu,1~ 
3&. uma eKpost-ção .de. rilotivos, apre• 
sentada pelo ministro ita. .l.usttça, e 

.apro:v:aaa ·belo· . .!'resideme <la 1,epu· 
·bHéa,' o ministro' da,F'azen<la enviou 
uma circular·· aos chefes de rei,111·11-
ções subordinadas ao Mlnlsterin que 
dirige; escl:arecendo qU:e a. taxa <lê 
educação e sa11de não é obrigatona 
em pap.eis sujeltns u ntcamente ao il11· 
·posto .de selo estactual. 
liAIS l1J\LACOI\JIO (!OJ\lt<;!lCIAL CO~I 

. OS ES'l'ADOS UNIUOS 
Rio, ·1AS.APl{jj;SS1 - Acaba <1e ser 

asslliado- .pelo mln-lstro osv11 ld<> Ara
nha e pelo embaixador Jet'fersnn t.:al
fery, mais ·\Úm acordo ·comercial de 
grande lmp(fytancla. entre os gover
nos .do ·Brasil e dos ~sti1.nn,s llmdos 
pa~a a. c·ompra por parte deste ultl· 
mó· país, ri.as safras brasileiras ,1., 
fl?rés-. -d~ "p.iretruin". o acord<• e.n
trou ,e·m ··vigor no dli 30 do mês frn
do, e permanecera· ate 31 cte ,1eze111• 
bro.·<le t9¾5. . 
_..Fieis a sU:a 1101Jtica· dA boa vlzl• 

nháni:"a,, ôS · n·orte-amerlcanos procu· 
ram oferecer ao Brasil, elementos que 
lhe 'pe,·mitam colocar-se e1i1 postçào 
de rel<ivo como produtor rtas referi• 
das :flore, CUitlvada··s COÍll g-rande lU• 
cro· no· Japão, Kenia e, recentemen• 

, te, ... ·na ¾ ... ·Qr,S. entin .. a. Par.a tanto os nos. 
sos:· P.il~clos encontrará.o · pronta e 

. cô,'i"stante· assiste.nela' <las. autonclades 
dos Estadós· · Uni.dos.:· 

o·· acordo· agor11. assinado estabele• 
cé;. ·POr '.ei.emplo, Que. serão. tornect<1Hs 
&'r.á.t.uitamerite aos· nossos· lavradores, 
c·onsidera,v,;ls ·quantlda!les· . elas . me-

. lhor.;s: sementes. que se conhecem no 
munçlo, e. que os .grandes transportes 
aer.eos dos Estados Unidos trars.o 
ao' Brasil. 
'.- E,stas ·, sementes serão distrlt,111-
das ·em regiões lndlcad.is pelo gover• 
no·. b1·:isilei_ro, Comn aA· 1nais 1lroptc1ns 
1 .sua· ~ultura em "iarg·a escala. As 

fb1res do niret.rtu11, cnja. css~ncja age 
como l>o<lP.rosh;s:imn· inc~Uéi.<1::1, - <'.ntJs-, 
ttfue_m artigo, ÕA P.xpnrt:1r:ã,, ~unut
ment~ ~ompóns.-..rlot, <leRO~ ,<P.Jf'I s_e;!a 
tl'atacla n1e<lia1\t0 prn_c~ss~i:; 1·Ccon1ên• 
<hülo,; ·pe[fl. técnica parn n !illl"OVelta~ 
111e11to maximo do ·seu JH'inciv10· atl• 
V.O: 

À sua. 'cu IÍu.ra se nroc'essa lle i;,ri•• 
ferAncia em Rifios ou znnas da -'l!U 
a I.OUO rnetros de ,._1t;tude e de c11-~ 
1n·a. 111·inrn.ver'it. Pesr1con8clJ1n--~e o ~eu 
1.Jantio ein 1err~nnS . .de1f\;'1S1act~m~nte 
ferteis, nfiis ·isto resultaria. e111 exa
gerado c1•~s<·1mentn rl;;1. planta. 901n 
perda co·ns.e<111eule na concentrnçnn 
•la 1:s$.P.-1JCiff, Seg·untln 11a,recer <los es
pec ia! i"sl as. • zona bl asilei ri!, P.lll <111e 
nulis po,1erA. ·se <lescrivolver ,~·ta )11-

rlustria é a. do Úln Uranrte <1.o !Sul, 
tornando-se n -H'ras1l dentrl, fie. pOu
r,n ten1iJn um gr8nôH nrodutnr rte PJ• 
re~rum, en.m, Jucrns erev~dns pata a. 
econom1;.1 nacional t:\ nara. os ci<ladâúa 
qi,e se dedicarem ã sua cultura. 

O Sr. Souza Costa em Volta 
Redonda 

-RfO, / A~-" r·m~:;s) - o sr. Souza 
r.ost:i. Mitif~tro <la· B,,~izenda. <le r.e
g!'esso ,1" l,;ão Paulo, .estev.e. em Volta 
Rerlonrla. ,onrl~ foi recebirlo pelo sr. 
nuillíef'm~ ·- <}tiinle,· .cwrónel Edrnundt"t 
Macerlo Sonres-, Ost'ar·· \Velncllencl( ·e, 

· sr, Daniel Carvalho, visitando, . em 
com!l:anhia /los mesmos. · as Instala• 
Gi)es· <la tJsiria, Si<lerurg-i<:a. 

O ~TliliRtro · ;'louz,;_ Cos1n. foi infor
rnacin rle 'IH*" ·volta. Re<londa. est!i. con., 
~1{n,in<lo -:,-;n mil SRCRS r1e cfrnento por 
mes, contando com 12 mil" pessoas 
tra1,;::ilh::tnr1o, Rs; · quais ·P.st_ãn atnjadns 
P-m 700· resirlencias hem conforta veis. 
o cott>ncf' itacPilo SoRre~ disse ttin· .. 
<la. ao Ministro .<Íh l<'ar.enda .,1ue Volta 
He,inn,1~ po~sue · unut, perfeita distrf .. 
huicã.o ,:!e. agua " que a. Comnnnhi:t. 
•lispensa instrução ·aos fllho~ (los ope• 
rarios ()R,ra i~sn <'t"lntn não. cofn :urna. 
escola. prima ria: cuja matricula ascen
ile R 400 erianç~s. Está sen/lo plan<>
jáda 'l. organii:açâo õe um curso têc-
11 lco nr.o(issio>'al 1,a1:n filhos· ile tra
l)alha<lr>res. Depois de terminada· ,._ 
visita is ·ohras rtn. usina, foi ofereci• 
rln· ao sr: Souza Costa e sua Comitiva 
u,n :-1 ino'ço. -FRACOS e 

AN~MICOS 
TOMEM 

Vin~o Creasatado · 
"SILVEIRA"' 

· Grende Tónico 

Negado registro ao "Movi.-. 
mento Austríaco Livre" 
RIO, ( ASAPRESS) - O ntlnistro da 

Jnsti~a. bndn .em vfsta as Informa·· 
c•>es cnn tidÍts no respectivo processo, 
negou registro e JegalizaGão <lei "Mo• 
vime11to Austrfa,cn Livre". com ."s~<1e 
em São Paulo. conforn:,., requereram 
o restie<itivo direto.r e organizadores. 

PARA SERVICOS TIPOCRAFICOS 
. Tais conto: - Téses, Livros, Folhetos Revistas, Jornais 
·e ·qualquer impresso em geral. - Proc.urem as oficinas ·do 

. ,· . . . . . ' 

·" L E G I o·N A R I O" 
. RUA DO SEMINA:.RJO ·N.º 199 - TELEFONE: 4-0931 

SÃO ~AULO 

só,.depols do termino da .. guerra, a ªGão dos aviões T.T,.' s; :Navy Pa,:trol 
Avenfda ·Rio' .Branco., voltará. a pos- ·contra. ·uni' s11bmirlrio/ infmigo, · ,Nu-· 
suir a llunilnaçã;n feériéa .. d& outro- ma açãêo· coordenada,' :!:c1oi3".a_viõei(' dá-
ra .. ·A retirada dos p·l)stos dp · centro quele ·e·squad"rão· manobraram rei,et·i-
da ,avenida s.erA compens.acla por ins- chtmente· .para se: porem·:·enl"· tiÓslcão 
t1J-lações possantes de globos nos· pos·- e· atacar· co.m. pleno. exlto .,u1n·:s·ubma~' 
tes laterais. · rin·o L.nlmlg·o, co1n : as· ·suas - car«~ÍI·. de' 

O I ·. . . ' . profundidade e. fog.o de.· m~tralha:do-· 
. e emento negro na popu= ras. 'afrj>ntà'ndo o pé~aclo fagt>':--'anti-

1 · aéreo. ,"O . à'.taque· ·co·m&!nado', .fiiz 'lcóm ação bi:asilelra· que o suhmafino .. ficàsse; de~goy'érn·,i •. 
RlO, (ASAPRESS) _ Estão tlim!• <lo e afunda:~se .'pela; l>t'o;,., ''dt>fxaii"do 

nu/nclo a porcentag~iµ . do elemento mu.itos soJ;,reviventes sobré:·.as· a!gÚas. 
nê&TO na pop"t1laç;ão brasileira. Com As operações. aei-éa>s"tão· fe.lizes como 
a fusão· elas raças, os br.asilélros dão as que •acahan,. de h·r, desCl'itàs,''. sç,-·· 
n1agnlfico exémplo ao mundo. Com o mente. PO.rlem se·r· realizajias medlànte·· 
censo . de 1940 ., tOl'llOU~Se PO.issi•Úl perfeito treiµan1'e11to' e· ef.ÍclêncÍa-;do 
ac1ue1:t "erlfica,:ão. No expl.rar .do se- pessoal. do esquadi:ão; Q .. comand.ánte 
cul.o 19; o elemento africano entrava em c.hefe da esqua:dri- '··dós · Estâdós •, 
na formação do .ÍIOSSO povo, .numa UnfdOs,.nO Àtt°antico' l<)UVa O 'êS\lUIL_. 
11.orcentagem de 60%, Atualmente. esta <Irão ·pa,trulha:,p\,r súa: e.xi,lepdida· per• 
11roporção. é a:,e-rias .de 10% •. O- censo. !Otllânce". · · · · · ·.-
revelou, ain.da, que no. Pai:.~ná existem Pêduz~se eles.se :elogio_ .qu-.,Fmah1::um: 
2,41.õ pes~oas,. que ·usain na ·conver- Sl/bmarino fói·: .a'fundad.'o nas;- costas 
sa~~.o· ,lomeslfca' a. Lfngna Guarani, e· brasllelras, ·. ri um.a' d·~rnonstraç~Ó ,eio-

. 96:0i38 estrangeiros,, qite .falam, em quente ·da eficiendai dós patru!hamén-
casa, · o idioma <la sua ·térra.. tos que ·v,en1· sendo 

0

{eÍtps. ;. . ', ;! 

Condecorados pelo Oover= Ligação:. Ferroyiàri~: ·do' 
no do Panamá Norte com o· :Sul ;'.<10: Pàhi 

RIO. (ASAPRESS) ._ o· c.oronetBf-. RIO, '(AS.<\PRÉSS) .. - ·Próss.ei'u~m 
na. Machado .e o .. Ministro ,fa)'l11e .. Brio " ti\·ámente os traJ:,aih.o!Í .p'al"a,.,â'; 'iJ. 

, gação ferroviária 'cio ·.norte, com 'o sill 
to, introdutor diplomatico do .Palacio· do ·pais,- e,stando ···bastante iidiantid,ós 
Itamàrat)·, foram c,onclecoradós pelo os "trab~lhos··no ranÍal .de. Montes cíJ. 

· Ministro dn Panamá. com à Ordem !',a- · , · ·, .,. 
ciénial daquPJe· pa 's. O' coronel réM• t·()s á Ba('.', ·Esse :ser.v,lio ago·~.a ,-js(á. 
heu .a ·oi'clem ·i1e Cavalheiro e O ·Mi• s,ob .a· excl,usiva.· ad1t,\p.l,strac.ão-., .'!,a,' 
1Ústro a· de Grande Ofl~iàt'.· · e.entrai .elo· :Srasi!,. o <iúalret:;i, a;nfês, 

. t:--1~1.hem, cl!rigf.do, pelo.· D~p_ar,~a%e1J~O-Efefrificadfo da '· Central :Nacional de Estt:adas, d'e Ferro. ' .. 

. TÚO, ( ASAP .. R"lp~li) ~ º" tra halhos Lancbas-ôriibtis' entreJRiÔ .-
r1a clP.trifiéa~.ã. o ·do rirnrnl ela ·Central · · · · · 
do Brasnnté Barra do .Pirai, " exem- e . Nitêrôr 
plo do· que foi, feit9. até a ,es.tà~ão ·· · 
de Delem, serã,n .fei.t.<1s'. com· mat,erial RIO, ·< ASAPRH:SS)- ,- Possh-.Jn1ente 
nac,iona!. 'Esse, servi~o serã. execu- " 111 · fevereiro- .do ·,proximo:'·anci , será 
tR.do R-lncl. a .e.ste' ano, tanihe. m com mão lnaugui:a4o O servico ·~1e/J'â'.nchag. oiú-

. ·1,us. entre <:.sta.·capÍta-1-i~''Nftéroll:os (le ohra; 'brasi.leíra:. .. . . < •• 

Pão 
. novos ·.,)~i),réos,:, q.ue.-...terão .. · ca.naeida.de 

para .33ÍJ .. pà,ssaieh os,.:0.os ''qúilh{ via-. 
ja,rão:· se.ntailos, ·. não. seridc/ 1íe'rnilÚdô 

só . de · trig.o, no ano 
,proxinio 

RT,O. /AS,\PRl')SS) ·.:...., O.ve,pertl• 
no "01oho" pn hllcóu . qne. ele acordo 
com o_ ct"ln\·enio ,l_o trigo .a~~irrqrlo en .. 
rre o , Bl'asil e ~ A rgen·ti na;. o qu;, l 
cori1~"<:1trft n.:.Vig·o1_:ar. nn.proxin~_o Ano 
P S<'g\10.dO .O qual ~ .Íl~SSO 1)3\S não. PO• 
<1erá. usaÍ-· netlhnm ~nce°d;:ineO ~o trigo. 
serÁ .-e,,tinta. em ·.,lezemhro a .Comissão 
,1é. l•'i,sealizaçâô do Comercio de Fa· 
rlnl)as. 

Vedado o direito. ~e · .. on= 
córrencia ·às eleições·. aos· 

'. anti-gos . integralistas. 
nlo; 1ASAPlib;ss1 ·_ o 111ini~tro ãa. 

,fosti~n. >Ü>Í'O\'ou .. o . na l'eeer que xe<I~ 
o "dir"elto .,la co1wtri-re11cia · á :-elelçôeF, 
a,. tÔdn~. os' qti8 'iver:cnl seu-s ._ntnn,~s 
nka<lO~ nR ·'-'ooUcift con10 per1!t::mCentt-:·s 
ao :fotigo J)artido lnt~gral,i~ta. 

Exp9sição. cat~9ueti,ca 
r:.ro. l':\SAP1!1~S:,) - Soh·a p~<,sl

,,~ncla. dn Ar<::ehispo do l~!o. ·de,· ,la• 
nei1·0, S, 'Excfà.; Dom .• Jaim<> d" H:irros 
Cama.i:a, ré"aliznu:se ca 4 a ·al>er.turn, 
<la .J,:,pos.ição Catequética de Gt·nfl-
(~OS •• 

Será alienádo o 
A1artinelli · 

Edijicio 

. R TO, < AS,\ PlU~S8) - o .. presirlen I e 
,fa .. · Repuhlir'a :--~si11<J11 urn decreto au• 
toris;,.n<lo. o .. it nco do 11rnsil, por in •· 
tern1edio ela sua ·gencia. 'tespecial do 
Defesa Economiria, .a Hqu·idar os Qens 
i,,;fstentE'S ,no pais, ·,1e pÍ·opriedade d« 
"Instituto. Nazional~ per il la-.:ore 
Italiano. ali Éstero" ,; A ·promover, 
em consequencia e ·medlanle. concur·· 
rencia pública a aliena,ção· do .edifício 
Màrtinelli, · · 

Reforma do · ensinó normal . ' ·, . 

.em São ·Paulo 
. nro. ·, AS,\ Prt~;ssJ - o· sr. · 'l'eo_. 

10nin l\fontciro-_.<le· l~ar1·0S, .. sem~etario 
<la.· t•;c1u~ac~ão .ilo ·estaílo ,~e1 R.ão PRll• 
lo, que 'esteve· nesta ·"a))lt• 1, ·apresE'n-

. tou .ás· altas autoridi,des <do· ensrno, 
o planô ele' reforma do .ensino.normal 
daq11ele .estado. 1 

Naufragos · do "Campos" 
RIO, (ASAPJ:!J]SS) '-- .Peln segunÍ!o 

noturno ·paulista nhegaram dia 3 a 
esta · ·capital 23 .sot;reviventes do 
"Camiios'". af,unclaào reci:nitemente no 
litorlll ·fluminense por ·um stibinarino 
inimig·o. , 

Oà ni,.ufragos. forani receb.i<los pelo 
coma.nelànte ·Enio Batiilha e 011ll:os 
funciona rios éo Loide Brasileil o'. 

Suspensa a. · linha para . a 
Ameriça do :.sul 

RIO, (ASAPRIDSS). - Passou. por. 
este porto O ultimo ca1·gueil"o. sueco 
"Anita".· Por determi.nação ·do' &·ov€r• 
no. de St.oeolmo não mais r,aã;o linha.' 
da Amerlca do Sul, os ,na vi.os suec.os, 

Continuará suspensa -
ruo, · (ASAPRESS> · - Continuará. 

suspensa no Brasil · a. pUblic.ação do 
boletim do· tempo afim de · não·· pro
porcionar, ao inimigo· inforn1es que··. o 
possam , auxiliar -. · purlica hoje um 
vespertino o_esta capita.!, ao· eomenta1• 
um telegrama do exterior, ~eg·unào o 
qual a di.stribu!cão do. boletim do 
tempo foi reiniciada nos Estados 
Unidos. 

lnsp~t~ria .dos Suburbios 
· de São Paulo 

RIO. <ASAPRESS) _;_ O n1ajor 
Alencàstro, Dii-efo!' da Centra.!· ·dr, 
-Brasil .. designou o agente· !Ddtiardo d& 
·,Castro,. para chefi_àr. a lnspetorla dos 
Suburbios de ·são Paulo, r~centemente 
criàda: · 

Con~ssão -para examinar 
· inventós nacionais 

RIO, ( ASAPRESS) ,,,- · Foi de'sfgna~ 
da. uma comissão. de 'técnicos e repre~ 
senta.nteR · pracistas, . pai·a dar' pare
cei• , sobre -t>S Inventos dê têc1Úcós · e 

· opetarios hrasilelr~s; quÚ sejam· i,s 

. " v!age!Íl° 'ele. pessoa - ~·l'.11 ·•pê: rarã,o .o 
'percm1so(. en.t.r,e~ .a's' duas: .. éllJ)l~ls éí11 
menos d~ ;15 · m(iilltos, Ç)J. s_eJa.:m~ii.oa 
iht mot.,úle <lo.- tetnpo,.gastn. pefas •tuais 
bar,:as .. ,A• ;.nova,s lq.riclJas,.011,!b·us :tain•, 
hem. ·pertenci.em á , Co1npánhià, Càn"fa• 

• re.ira Íflumlne_ps~ .. ' . .. : ' .. ,' 

Necéssidad~- . 'dó:; 'awnenio 
' . : dos i~aÍaricisf - . . ' 

. mo:· ( AS.-\PRIOSS) .'...,:'.,u 1>1·ciidé!Íte , 
do 1'" 11Úlica to drÍs ·:1·rlf,allH1dô'reii ·1d~. 
Jnd•i~tria do .Á';J1<:ar~ •de Doces e•C°Jfisen:as . .'\llnÍ~Íiticias- <ln ºHÚ, <1é' ·Jane1-· 
t"ô, fala.ndo á, 'il)lpreil)!,i' ;' ·.nl!l8t'Ji<)U'<·& 
l1E!<:•sslda_<la rlo á11mer!Jfi .dos· sii:l;lr.fM:·. 
do 011.eraí'io;s; sen·o.o ê:iue ·o· a'tüaf- 1Sà1Ít• 
1"ip_é··»ec111eno em'face·dos etil','.t~OlJ· 
•=- igidos do trabalhador,· · - · · · 

· Ca."J~;{ «Mªter .• ·P1eiatis» da 
. Asslstanêia' 'Vicentina·. 80s 

·m· 'e'·od·1·g" ·o•s· O Exmo. e --tevmo, Sr. D. Luiz Ah• que a-; Igreja ·.vinl1a. tendo ,n~ ·&i~rio ~-
• , . . _ . , . ·. '·· . . . dr.ade Valdenama. Bispo auxiliai de. Bo- cial ·• e rio. ',r>Qlitico(' Mais·:- de· ,dQjs in'lf· 

Tn~1iii1ír;,u:se na .sêde rla· Assisten- . gatã, ru;sim se. manifestou sobre o màr- lhõés 'de católicos eram· conduzidoa i,or 
éia. \Íicci~ina· 'aos . iÍir,nrlig,:i_s,:, à . r·ua , tirio .da Holanda: . '" ci}efes egré{iios. ã1guns: dos -quà:is ç1,é. 

.A14r~Ji!p.o.,:cout.·inhà; ló~, -0~·'..di( 22. A nobre nação-- holandesa figura ent1·e • gâram· t -ser-..m!nL~trQs do. 1-elí'l(?:·, . 
de t li · · · 1 os: ·paises que mais •. têm padecido com, · ·' ·Caus;i; enorme pt-'.sai' comldei:-a,t ·a ·s1. 
· · ou u . .:rn; P1'.<-.' .:rnqo pa--ss.11 , 0 • · .'uma - · a 1·n·v·asa·o naz'·ta. 1ue· conv.erteu. •· E.u .... ' ·t'.uaç,_ão a·t. ua·1· "a.· í11ber.·d·,,a,de· · r··e1•\.1o'~t n·a.· 
Cipela'•s·óu ;a ju'vi'>ca1,:ão\de Maler "' ~ · · · · " ,--.: · · ··· .. · "' ...... 
'Piiit:íti~.·.·.: · .. · · · . · ... - .. ·. · · ·. · . topa ,em um cil,mpo de.· barli1u·iâ:; -vl.lito,. ·1~0!,a.nda,, · O '..recê:ntes.,,.do_cúm~,11tos'.·.:pro-

- · - · - · , , que se) pretendeu iazer :'da 'forçá; a .. ra--: 1 cedentes de ~etaçiwi: d~a · ria,~Jo 11~0 
. ' .:A 'Jcuc;:ãô d;úmí'l'à .C11peladui.- 'efe- zão suprema ·de um dotriiniQ caràcterl• '_n~e~U~ ue .coiyntariQ.S • .Nã9 .bá :1n&J 

tn.aAJ~' :~a· ,a,1te~ve~perâ/pclo·.- E.:rnio. zado·. pelo selvagem descontíecimento·.'de . -', q~;,ru.:,in'. lSVres não tenhllcm CQntet!do. 
Vi.gàl":ÍÓ:,,ulf<pit1ifar, ,.Mo11se11ho1' ,lo- todos .06 direitos da pessoa humatia: . ·pc,r;c-a.usa da reslsterich ,go,-,. B!sPÇS, Sa•. 

·sê l\lariá<it,i:i.b'tciri:i: .!{ Missa foi · Grande por sua. historiá, pOi seüihb- cei'dófos·e fieis 8, .. submetetem-,-u'a.:,1e"tls 
. : c:ill~ltru\j_á / nêJo :· fürv1»0. l'e., B1rn n- mens emluentes, p.ir seu governo e CO• . in!quiis; . os :•SaéerdQtes .. fóram . éncu~e-

,vár.th' S;,''';J., ,que\a seguir,:uso~ 'fia mercio,· por sua -.-icía. intelectual e '.re.,-. 1·a~õ&:'.''l'\i!lhares. de catól!c:os estão em; 

1 · 1 , · · · • · . . lig!;isa, a. · Holanda ern bem . digna• rle . .-, .... campos, ·de ~oncentraçfü:i;. • preemtne_ntea 
.P~ ~v_ra· 11111-rau<o a'ongem hisfon· meÍhor sorte na tre.gedia imindiat, poi~- _.·paladinb.s dó ,.ti'iodisn10 catóJico.·.~re~ 
-ca, da <lc.v'ó~õ.0 ' a Matiir Pief;,itis, A que semµre foi uma. nação pacifista .e · ceram-1 nos , :aiceres .. bai;tando . reco1'dar 

. ,.· <).altar· t'oi <Íl'ertado:1li,los HIL l'r-, cn.ipew.i. ada, sob governos ·que. desde o os nomes·de. v.an .:,ierop,· âoeben•e .oe., 
·Jeusitas,'.,e· é·o mesm,i que se en<·on- seculP·XVIII se caracter:zar~m ·pela backer: os.be113 ·ecl~ia,it!êos fÓram coh• 
'·fravá 110 ('ol1,gio'::;i{11 Lui.'. de ltú. tol0rancia rellglo;;a, cm conse1-var P. au- füêados; muitos_ templos, destruldos; OS 

· Parn · a ·crht,;iió _.da. C:1 p,· bi; 'nwcu<'u me11ta1• a verdadeira prosperidade na- sem!riar!os ·e conve.itos; fechados: .• oa· pe-
. a ·,Ã;s"tiistf'11i,fa'.vitf'lltÍl1:1. :in~ Me11di- clonai. riodicos, proibidos,• etc. Os B!sl')Cis 0le• 

.: Palació" da::. Educaçã~, iof3 os seg'11intrs: <lonatiY.ô~: de cl. Por isso, para os holandeses a atual vantaram a 1'0Z em energicÓs pro~-mo .. f.~.S.AP!:ESfl :_. ,.:....--ll'ala)'l,do:: ã lllar2ari<lli Ca1·doso, un.ia .i111à.;1,e111 <lc calamidade que assolou a patr1a,: calá- tos. 'Os fieis não ·se ',del;orienta,i:am., 
· · '"' ' t d p· ~· m~ ,. · id' d i · t 1 -d. J d ' AnÃ~a,r da. ·µe· rseguição, seg·undo.· ·noti• 1mpre11sa o sr • ..,us avo . ,,._ a .. e "' ·Sito Vici"ente;'. <le d .. Hoi't<:'ncia· Ca-r- m a e mprev·s a, crue e eso a ora,, .--
llfin:lstrn da E,f.,;ca<:ã'>.- <le<'larpu· 'q1,1e · é t· c1 • j t - d · 1 t elas recent~ a vida· do· pais é,.·intensa 

" di:l;;o,· a .s1t•·i·a··, .. te····'"'~r·i·(a• ,.,·lc'J.,Jo,. ·-mo1vo por emaLS. uso e uo na- -. .,. . . 
nos ·meses <la Nov,.111.:t>ro e Dezembro . v . 1 º" " ciona1, de profundo sentimento de uma , e continu2, estendendQ-se ,de toda rorm& 

,as. rena•·t.tíiões. 11e. seu .:n,inlsti.rio· ·1ie~ o, quadro · <le Mil ter; Pictati~; ilo 1 ;itima reoelião contra as leis tira- · possível.-. ·os .·Sacerdotes prlsioowos · as• 
rão. transf<Írirl~s parâ. ',; ú.nvo Pàlllclo• 1~ ·. e· · "ºJ · ·1 · 'I ' '·te · ó· · · · , • · , i.evmo.; ou.e"º· .º1.v10. <.e.-.... 11to~, 11111 n·,·cas do 1·nvaso~ •. rebe1i·8- 0 em qu" sa·o .s.., m aos. ·cat l)co., nos campos.'· de ela · l<]rl.ucai:;ã:o, df> ,etid<• a·· inat1,;u·rai;ão , ,., · " · · . , · 
oÚcia l rea !ir.ar-se.·. a l 9 de' A brll' do pá.r~lllei\fo ('íH1}Plllfo, un1á à 1 \'.lt, iuna as divem1s igreja.s cristã.s que têm voz .• concentração.' .A Igreja. está espiritual-
.ano vindouro.· · . · : sobré'p~li_r. •. ,µ1il cin~tíÍo; de "c'I. Matil- mais potente e a,utorizada; maa: é·mo- .. mente de.pé e·sem·c1aúdicar em ponfo' 

(j. · · : d. · d T • ' · • de Sá B.al'húsa, .. seis vaso.~·,·. cle 11, tivo tambem para, uma ,esperança. e 8 1Jum ante a: vlolencla. A. ·pastoral co-. o.ve·r·na or > o· • err1t·or' .10 . • '.ietiva. deste. •áno ·.será. u'm• •)>os• pr.ecl'A~;_w. .A rtgelica.,.· tl11i 'Gust. a '-Cli.tvalho, ·. riu as crescente desejáo e ce1·teza da p1·oxima u = . . d 'uu· . . ·, ' . . ·, . 1·b • - - inonum.e11tos 
0

da historia ·da· igreJ·a na 
O : .... apo. re Pá.la .. s, ·. u. '1í1 · .. ami,to 'e,. um. 'a '.fJ .•. t'a .. · p,rr11· o 1 ertaçao. Em todJS os coraçoes . pa-' . . . , 

- · · · tri'lta.s. arde viva a chama de'. uma · fé . Holanda; A- carta. êonjunta . das Igreju 
R ro,. ( AS.-\1" tt,~S&l - º· · l"res'i!')en (e . Saér/lÍ'iO; ' <le . ,L L:a~1ra' e d, : Car- ein -um 111elhor porvir cuja realidade já . ; ca.tóljcà e protestan:'.e ao •comi.!;sãr!o · d.O 

<1:1.···Repllpli~a ;_-acaha ·.,le: asslnar''.um ,lota 'Bastos._, llJIJ. tapete, unia,· me~a germina nos sulc. os ·de penas e dores.:- 'Reich.tà.mbem é Úm; dOcuinéritci ·de iín--
<hlCJ'.eto :·nortle .n,Jo . · o Mafor.·'.-Alulzlo J · • J (_'. J ' j ·1 A 1 - ·• · · ' ·· · · · ' · · · · · · · e a < ecr.wRc:a<.•. 'a· .ape a; c e '. • ·.Para. a Ig1'eJ·a cato·11·ca. a tra.,,,ed1·a -',o ·norta. nc:a.· que lemb1·a.' a. intelréza.' .dei! Pin.helro :~'erreh-11.;1>ara.,G.ove1·nador' no · ' " ,-
'l'.erÍ·itbrio Federal · llO '.(rU;tPOl'é. . mé1•_iNda ·H/ cle:"Me1o; · cri 2ô:üo; . de povo holandês não podia ser de come;.-, . priméiros. cr~tãos ·,perseguidos por Nere>, 

·· · · · · · · · · · · ·,<t Antunia· N. F'rai],ça,,,'l'i·~.:'.1!.J,00; ,quencias mais,t1:lstes. As noticias trall,'S- . · "Que resta: da~ mag1'ificas·,força&'.ca• 
Sernan~ ~e Ação.·Cajolica . 'd1t:--Pja Uiiião <le,8anla ,Ceeilia, C\·S. mitü;las pelo "Netherlands News"; de fil>ucas hó!andesp ., Materialmente." qua~ 
11ro. (ÀSAPHl!:SS\ -.,.Foi·inic!áda' ·13,0ú;'.·e·,je .um annuimo,.a • Nova. York, e pek "Noticioso CatAllieÔ si tudo'está. arrits;Ldo. Mas restam oe 

11esta cap'ita 1,. a iSeniàna da A,,:ão ·ca.- de .Sânta :· 'l'ereziuba. . Jlllagem lnttrruteional", de Buénos Aires, são SU• Pastçre.!..- cs Sà.cerdotes ~· os· fiei$, Ul,lii-
tolii-a. o Arcehlsp·o · Metr-opnJitano, · s: . ,- ,,, · . . , iiciente.s para. que posaamo~ aquilatar d.os. c~m o. sofrimento,. revestidos· \:ie·,au-
Exci.a. ,D,, ,faJme ~amari:· :ofü:iou.·nxs O mai·tjrio · e que; .,m. ~ua vida: ÍJl•istã,, . blitne gran.deza. mó1•aJ. lll resta a. letn• 
t>rincipa.ls cerimonias . i-eVgi6aas .. '<la Co · · , (Jõ. · . - . no culto e dema.is atividades, se vil'am • · b~ança dos martir~ e resta a. espéran-
festa ile Cr!.sto Rei. Na:, lg1iejli_ <!,a; hJlx- ,- m·a· n , ... da· Rerr·,a-o .. M1'l'1tar . 1 f t A v· l 
culada Cbnceição,:n:a Prata. ,J°e;'F.lota- · .•... , . , :: · · E, .. . . . submetid9S 1mµlacavelmente, .por parte ça ·peo u_uro, . itói·a flttaJ· será. 
tog·o.·· f··o1· ceJ 0b.r11,1a n11·ª.sa As ·8 ... 1101·as, '" ·· · · · das a·•to.· ridad00 :nazistas·, os .fie'• de to-· •para.· a· ·liberdade e··a.' Justiça,· ·disse' .. o· 

'< '"' a. .'Viaj~~ú1n·,im:ca·rro eSpe .. éial lig·:\110 ·ªº ""' _, ~ · 
ten<lo " ~r, ,Ar~iebls~o /lis~rfhtiiJ=l,;""a; ~eguÍl,,<Jo no1urnú,,,ci.,egou a <!Sla ,-a· da. a região. ' Cardeal Tappouni."'Esm. é a fé e <!Spe• 
:-an\a Comunhão' à9s nún,eri~ns 'fi~ls. pifai, <Ira. :l; ,.. g,.nerat .,lofi.;, e""''ª"º A siLuação do catolicismo na Holan, ran~a da .Igreja· e da.. HoJa..nda,· nobra--
As 16 ··-Í'ora·s o Ar~eÍ>ispó ·Metro1io1J- .Hort~. BarlJosa. qu'e r.oi recejJ1no 1,e10 · da era floresceme, Desde O seculo XVUl ~ · imort,!1-l. · 
tario pr·e~'fdiu a ·aÔra. Sàntá ,~ a. ... ?\")!;• g·eneral·.,João l.'tH'eiÍ•a. <ie. Vlhceira,. pelo .. 
•'est.o•a.. pi·o.c1·ssão·· do ·s.an•·, .• ·s,·m. ,,· s. ~-- ·· t t .. , , -- ... . . vinham os católicos r~vendo. seus· ·di-· ~ ~ , ~ ~ repres~n an e•,. ,,o interventor . !•'er• 
crall)ent(!.. . . , ;. , . . • . ,, .• ,'. nand,i' Cost~. · " ,;uti-as .·ai tas . ..:utori- feitos civis ·e liberctac: -- de concienc1a· . O EXEMPLO · DA POLON.IA. Vagas .. -na ',cá.rreirà,,dt'p"lo- rlacfi!s:··; o· novo. 'coma·ndante '~ª e de CL•:o. As vocações sacerdo~ah; e·o-

Re~lão. Militar,'. t'11ai1d'o·· ao ··represen· estado 1·e!igioso floresciam. como em 
ma(ica , 'tanl"·'.·<I'¾; Asa1>.re:s.:ii. ,,iedaron que .. &e· ca1npo tecund<' e privilegiado; a. tole-· . S. Exci.·.a. Revm. a:o_ Sr .. ·, Arc-e.bi·.s.i,,,,. 

encont1·a, Jll"ofllndàmente' · sàt1;sre1to 1 · ia. of" · 1 b - · ! · 1 1:--
. F'IO, (As.•P,R,L'.SS> - Em conse, t · i · ·· · · 'anc icia ª nra ª greJa O ··cam •· .J.), E"clua· rd·o· ~10· 011ey, .'por .. oca·s·1-ao~·.·do '"" ~ ~ ,1}~1·:· e1'd>1< o~rl.~~!g.na<lo, iptir.,t.,·, ·'J cp~_nêln- l d · d · 1 . _ 

ctuen~'a do ·decretô .a·i,sinà.do - r,êl<> d d t · J·· ·• ·· 111º eseJa o para que .fosse POSllii>e , • · . 
. . . . . o . e~,· .. <~l"'º' .,eonfir!Jianilo,, ")n· desenvolver-se, . tranquilam· ente,'· - toda "·º amyepsario. da invasãó. da Pelo• 

Presiclente,fla·P...epl!blic,a apo,a·~pt~ndo da..-i/?hlicia,le <IU; tórfos ..• os 1,;"sta- • · 1· · • · · · · · 
vinte e. tre,s dlnlo1Uata.11; divers1ts ,·a- ·dos \iã:oo'fo1·nt~er, homéifs pai·a ,i_ tor• especie de obrai; de beneficencfa': e.spi-' .nta, f ll'lg)U aos séUS diocesaftOS ([g 
gas. deverão · se abrÍt;· ua· · 'res;,ectiú.. ·ma~~J,l:-do · Coi·po 1,;,:pect'icio~j,.r10 Br,i- ritual e social. SerL .inte..-:ninavel enu• Detroit ,;.r.:stados .· l)nicÍos ), :a ·seg;uin. 
ca:rrei"ra: · ' ,;,.. · ·,u!eii·ii. ·, ·. . , , merar sequer f"-> niultiplas atividades ca. te declua(:ão: 

Serv .. i.ro de ... ·.e,xpu .. rg··,º _:·de ,,A'.t\;•n.smiss/i-n <l<"coiha.n<lo te,·e .. -iu. toÜcai;, que exi;;tiam no momento em . "Realiza-se. em .nosso. país a..···""e· 
. Z _ · ,'li:'!lr ,._4iaY1,' ás· 16 · 11oras."no, Quartel· .-, ·que ·a: Holanda. se viu .envolta nos hor- i " _, aviões. '-'.· , , . ·Henii'al, da•i 2.a . Hegião J\1llltar. . rot·es da guerra. 3ob .;: dil·eção de uma ,mana ·polonesa. E, C8.!'aC:tel'is ·ico, da 

1110, IASAPHESS)·''-- O •Preslden\e 
rla ,Rt111uJJlic_a. com · .. a .as~tnátura .do 
ilecret'>' c'r,ÍaÍHIO o s·ervlço· d~ f:l<pu1·go 
de. à."viõt>S <1!-ie deixarem.: a. Afl-ica éori1_ 
,lestino ao ·Brasl.' visa livrar· o .nosso
pà!s ee 'utna invasão do '' "anofel.is 
gambla.e''· ter.rive!'·.transl)llssor . . <la; 
mataria. Se,:á. HSSinad<> · u·lU.: aéohlo, 
1>ara ·efetivação·' des·se . se1"vlco, '- enti·e · 
os• governos · L1·a·sileh•t\ · e amél'ica.nf>. / 
As autorldarles, na.efónais já.' estão .. t.o
.man(Jo <od<1-.s :ts. provid.ericias 1,ara· " 
Mcolha · <10'··11~ssoaL qúe vi.1 ex-ercor 
esse . servfç;n no t;Optin'ent,1• 1tfr1'cat10 .. 

Mensagem dos<estudantes 
· · ao· Pàpa · ·· 

.. Rio, 1 ÀSAPRIDSS)' ·.:..:. ·.1'eri - lugar 
nesta cap)iaJ, ·no pro;,;lmo . saba(!o, 
uma· manifestação;·:· Os ,estudantes ca
rlo~à.s, .. repr.e~ei;itan,!}o, ,º pensan;en.to 
de todos os·. S<'US, eolegaR brasilefro.s, 
comparecet'ão ll'.o . Palaeio t'la Nuneia, 
tura .. a.fini ·.<l" .,nj;regar .. a S, .Ex.ela .. ,D • 
Aloisi, llfasela. Nun·cfo Àpnstolico, um11. · 
mensage.ni dirigida.·"ª 1,1.S. 'o f'apa Pio 
XII,. na, .. <Ju.al·, é expresso o sentimento· 

,Emb~ixad~r José; Maria 
D~~vila .. 

RIO; fAS,Ú'H,EJt-tÚ ,_. A' •hordo õo 
Cli1íi>ér;'da Panair' seguiu para·. Bue
nos ·Aires o sr. ,José Afa1·ia D'Av!Ja, 
emhaJ:i:ador rto Me . .:ico nesta capital ... 

.Administração ··ôos 'novos 
Territorios: Federais· : 

· RI.o.· <A:;iAPR~JSS). - Modificando 
;uín ·\rtign'' do <'fécréto~Íei •11Íe· <lis1>ile. 
sobr~~~ ~qm_inlstração dos novos ter~ 
.t·itórios fed.erais, " President<> ela He• 
·1mbllca as~inou ·o ·séguintê c1ecreto
'1e(:·-!. Nrt. l.o , _ _-o 'artigo 1's (lo De
.creto~lel. N .. n 5839, de. il /le·, Setembro 
:de "f9·4a;·passai·ã á'vigorà·i: com à se
,.a-uJnte · reda~ão: · "- : "art; .'16 ,:_ Aos 
militares que ·rorein mandados ser~:· 
vil- \nà Ad1n"!nlstraç\io do11 teâitorlos, 
se.rãc, · ·cn.ncedlâas.' as vàntagens tle 
con1i.ssão· militar .em regim~ <1e tron. 

: tei1•a,s:·;; Art. , 2.or - mste decrét.o-lel 
,entra.,á.'em:vigor· nà. data d~· sua.- pti-

hierarquia ac:nit·avelmente. organizada· ·profun!a. •fé religiosa deste ·povo, 
cm dioces.....-.s e paroquias, ·noi·escliim po.· :pede ci- l'eprêsentante do Gove1'no 
derasa~ organiza,ões, varias uuiver~i-· , polonês· que · s'e 'conieinore . a data, 
dades, nota veis seminarios de ciero ses ,com orac;:ões '"Pl\blieas pelos· mortos 
cular e t·egul:.r. missões, ~ntre os Infleis, ,e pelos -heroicos. sofrimentos. da. Po-

·muito, bem aparelhadas. grandes diarios fonia. Estou .certo <-t"ue , v-ai;fas. cêh.te-
, de i,ropaganda e Jefesa. ,religiosa, es- ·nas de 111ilhares. ·Ele meus· diócesan'ós, 
colas urba.nas dt ' educ·a-.íio agricoià, · 
inumeros co!egios de, nivel ·'lde,,ticos aos · unidos aos nos·sos im1ãos .de ·orio-em 
melhores oficiais, .) grande. vari-idàde de poJo,nesa pelos· . lai;os da' 'fé, . ac~lll-
,obi;a.s de "piedade, de beneflcenc!a,, de · panharão fervorosamente . estas p1·e· 
Ação Catolica, e a. toda e.specle e ápos• • ces." 
tola dó, tod.a.s "las_ sob .a' direção . de · .. "Rezar pela Po!onia. fará'·,bem ºa 
competentíssimos elementÓs do clero sé- d · 
_cular,e ,1·egu1ai· ou a' ca:,,;,~o de prestigio- '.to ós. No meio da imensa_foguefra: 
,SOS leigos. . :· . •. da guerra, t{)t~I esta nar;ão· :se. elév& 

~ra, iuta.mente, admir&vel essa. or_-, :COIÍ10.simbof!) da ,resisteneia dosl'i•fn
ganização de todo o movimento católico cipiós morais contra· à, força 'lmt-. 
sob o amparo ·cta ion~tltuição que 're, · ta ·unida .. a .uma ástucia.. calculada!' •. 

conhece a. t-'.lerdade re!lgiosà; ~ 'a. :.'.m- ,.; ':''Quan.do; ~,om a ª· juda ?J.é . Deus, 
patla oficial 3 aui,.iJio:s do Estado.: para • • • . ,. 
a manutenção do clero, e dos,· colégios. I!, vitima ,,ltegár, o .exemplo da Pb• 

. A Igtejll, católica havia conqüistado ria · lonia · pode, ser tomado ,,omo • en&i• 
· mesmos ligados aos lntel'esses de 
g·uerra. ou ·não. O· parecer . da' (.)omis
são · deverá. ser . dado .. , imedlª'taniénto 

. 4llÕJi·. o 'gt.Üdll d~ illaY.O.n.t!I, ._' · ,'if!it/ · 
· c1, revolta, do povo . bl'Uilelro a·ante 
ia, -barba.ru,·,~;l&t~ ,'" ·" • · ' · · . bli~ii:/:ã9, rev,.9ga(J~s as. di;11,_0.~icêle11 em .. 

. <:011tra.rio.t., 

· Holanda um •posto de glo1·Ja;_ e de hon_- ·namento luminoso do. qu~· dev·c:_ se,: 
ra. por' suas ob,as a .favor''da. culturá ' nossa «levoçâo aos prinuipios morais. 
~o bem-estar_ social e do.O'prÓgr~ ~ j 'Estes, são·os fundamentos mais fir-i 
~ª¼:ik_~~§!:~~~.J~lY.~9~ ,.mes.:dllllla,pazi.~U!t!,t~dulaiicfuu,~'• 
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São- l'a'lllo; 't de Novembro de 194-t 
.. ··-

PRO G.R AMAS PE H O"J E. 
P~lM,!IR'?S EXIBIDQRES 

ÀRT;P!lcLAC'IO - Suez, com''tyrone Power. ""- APÁ . . 
BANDEIRANTES - O maior sovina do mund.o, com Jack Bertny. --, 1/. •. 
BROADWAY.'.'- •o segredo d~-'momtro; com John-Howard. - APA 
IPllMNGA ...;._Aq1,11!0 sim era ,1da, com John Payne. - D. . 
METRO ~- O vàgaJume, com Allan. Jones. - R. • 
OPERA· - Entra ·na fl,\rra, com Arnaldo, Amàral, · . . 
P,EDRCl II _;.: A ·\)e~ erivênenàda, com 1Flora· Rabson. ·~ AP A. 

.. ·Voando.com· musica·.: com MarJorle Woodworth. -· ti. 
RlTZ. - Sempre em irieu ~oração, com Olorl.a Warren. - R 

SEGUNDOS· EXIBIDORES 
. ;_ 't, •, ' '.. ., 

Al,HAMBRil·- 'l'e.rzan o 'vingador, ·com Johnn:v Weismuller. 
.um· pequeno .e;.ro, com Joan Bennet. - APA. 

AMERICA -.Correspondenté feriomeno, com Bob Nope; - R,~ 
· Mulheres con{azas, com ·:-Anna Neagle. -,. APA. · 

ASTO TUA .,.. ~titt:igll.s· désvendad,as, .com: Peter Lorre. - A MO 
,. . Falsos patríotas, com: Robért Stà.ck. ·._ APÀ. . 

. AVENIDA·..,.- ·qc11ó no coração, com Tyrone Power. -- R 
. BABILONIA _.,Vitoria n.o deserto. filme natural. - AMC 

Marujo lntrepicíó, com Spencer Tracy. - B. · 
BRASIL .:.. A inci·lvel Suzana, com Olnger Rogers, ...:.. R. 

· Entiio · .casa ou não casa, com Arold Pearry'. - AP A. 
BRAZ. POL17'EAMA,.:;.. ·vivemos ás .pressas. com LYn. ·Bar!. - Ai'A 

, , ·.Cisne Negro;'cóm Tytone Power. - D.. . ·. 
CA·MBUC't - E a vida continua. com- Ronald Colman, - AP.i. 

;i , . um· cavalheiro do sul. com Frank .Morgan. - A. 
CAPITÓLIO - Paixão oriental, com Gene Tiemey. - .li. 
· Canto._ coração; com Don .runeche. :,- ·AMC. 
CARLO$ GO?,,l'ÉS - Mowgll o menino lobo. com' Sabú ·;... ,1.llfC',' · 

Nas ·garráii do Falcão. com George sanders. - AMC'. 
CASA l(~RDE ·- I.rene a-teimosa, com Carole Lombard . .:.. APA 
· · · Justlêelro··sei:teto. "com· Bruce ·Bennet. - AMC .. , f ÇINE/l!UNDI ,..;_ ·Plrttas do ar. com Jack Holt, ·,-.A. 
· · o filho de Monte Cristo. com Joé.n Bennet. ·- APA. · 

. ..Sinfonia barbara, com. Bing Crosby. -- APA. . 
,COLISEU. -'·Cairo, com Jeanettc Mac oonald. "."" APA. · 

. ·.IdlJlo·em·d6-ré-mt com Judy Garland. - AMC. 
COLOMB.O ..,. Coquetel de estrelas. com Dorothy Lamour. - I':. 
_ . -tourinha do Panamá, com Am1 Sotheru. - APA. 

COLON:..; Pesadelo, com Brian ·DonJevy; - i1MC. · 
,; · C~UZEIRO --' sargento: imortal. com Henry .Fonda. - R . . 

,.;, · Então,' Cl!lla ou· não casa. C<)m Harold- Peary . .:- APA
ESPERIA.:... Odfo ~ paixão, com Fred Mac MurraJ'. ~-APA.. 

:O sabl~hão; :coiri W111!am Tracl. - A, . . 
.. · Ac9n~ecew no ,g~lo, con1' James ::Elllson. --;- _APk 
fEll'lX' - ,Abandonado, com Monty Wõôley. - B. 

, , . .:.Q1iando -E.va . ·consente; com Rosaliné Ru&sell, - AP A 
.. , gLO~M:. ~ Càsablatica, com Humphrey Boggart. - R. 
,3: :··.~':-.·.e_ereb~t_â.:·a,mericaria .. cotn Jane ··Autry: .. - A. 
{ · I[éfCVYWóov:".'é: A lncrtvel• Suzana, com Qlnger Rogers - .& 

,, .'·',-jVµigadoni1nscaradó;'com Tim Holt. - AMC. 
T:Ot4J.":---c ... SerE>nafa, .. azuli éom George M9nt.goméry, - R. 

·:: ":C.B'andoletms-do far-west. com Charles starret. - AMO. 
,.;., >.: '.';Fíllfo• esqµecidos,,com Mary Lee. - R, . ,: 

t~IS',,..;~)111, '€xc1à: o reu; com William Powell. ·;_ APA. 
,.> ,Q,jóveni .Mi-, Pitt, cpm Robert Don:at. - A. 

,:: ·,SetE>;dias de lic1mça,·com· Victor 'Mature. - 11.. 
t/l/X ..:.. Idllio.erd, dó-ré-mi. com Jud~ Oar!and. - AMC, 
):,·11.1:issiÜisêêi'e(Íi.··n:a .China:'cõllf ROilert·Preston. -· APA; · 
l\!11:WO.YL-,Ela, .e o secretl\rlo,, com Ro~a.line RUS1Jell, ~ R., _ 
: · •.. 1r~rança;<1e ,o'd!O, com Albert Deker;e ~ R; · . ·· · , · 

. ~!f>l,lE·R,lVp .+ ,4.'i~ntutas de Martlrçl,1~en, •com:Glenn l"Ord. - APA .. 
• ·. :,·~ne1'oe1t1~01mes a111 washlnRt,on. t~, ~asn Ftath~pe. "'." AM,C', 
,·, • SOnho~ dissipados. com .Lew Ay,es. -· A. 
P,!1,E,RQAN -.Policial desconhecido. com .,ca,µtlnf!as - R. .. 
•f)C: :Eles· beijaram ·a noiv.a, com Me.lwin QouglâB, - R. 
ODE,OlrcsaJJi,afüll ,<..:.,-;,101éque·Tlãó, co~ Granlie .. Otelo.·-.APA.·. 
· ·•·Que penras: com Jlnx Falnkemburg.' - APA. · 

. (Sala' Vermelha) - Branca selvagem, com Maria, l\tontez. - S. 
.. · P}lnhal assatslno, com Chester ·Morrls. - APA . 

. OLU!P(A -'- Raop. decidido. com Joe E. Brown. -'- ,AMC, 
}' . Mlssão secreta na China, com Ellen Drew, - AJ'A. 
'·: PARAIZO -"- o. corcunda de .Notre Dame, com Charle~ Laugnton. - s.

:- · · · · Segure· o fantasma; com Bud Abbott. - AMC · 
PARAMOUN2' ..; Canltulou sorrindo, com Allan Ladd. - R. 
· ·,-.•Sensação.de Paris, '-Com Danielle Dti.rr!Pu". - APA. 
P4JUTOD.OS - Contrâbando de g1.1ei'ra, r.om Margaret Lyndllai. .,... ,~PA 
., . ·.cisn~ Negro·, êom Tyrone Pov,er. - D. . 

"PAUUSTA· ~ Traqu\n3; enamorada. com Glorh<, Jean. - APA'. 
" .'SargPntn Imortal. com Henry Fonda, - R · 

P ,HJU ST ANO : - Casablanca; com Humphre:1 Bogiart. - R. 
.:PE'MHA -·Ba.lrrr> Japon~s. r.om Prestou Ft.,sti-r: - AMC, 

. ,.,· · : F-straçfa. da' aieimà: com Leon Erro\. - A . · 
,· . 'P,I1M,TIN(.N'C1A.. ~ Molequ<> Tião, com_ Orand~ Otelo ....... APA:. 
. ::• _"..,::Uriiiidà.sf ·e'perülil;lãs: com ··c11a·rt1e Ma6 'Carty. ,,;a,, A'P'A: · ": ,-, :,, 
··'"; tti;;'CR.EIO. ,centroi .:... 'ócifa' r.atadmas de ~i't~. com· Bud. Abbot .. - R. · 
· ·· · '' · 6 :l)i·orot.01'. ·eom William- Boyd - AMC. · . . 
·, ,·:RECREro (Lapa\ ,..._ Oe caTtoJa.oe ,ralças:, llata,;ta~. com Mtckey Booney - APA. 

' -.Fàrol· dos espias, 'coms.James, cratg. -:APA. · ' 
REX ~- Casablan~a: com, Rmur-ihrey Boggárt. _.. lt . 

. :: : . Coraçõe~ imamorados,: cçúµ , )'Vjll!am. ~lde.n, --- AMC. 
... ,IUALTO -,- Casablanca. éôní Hurrtphre:v Bogg11,rt. - lt. 
:, :.,:···'.. ·o '.traidor; com Jol~n /Wai71e .. ·._ AMC 
·'·· -<·IiOIAt - Vida ·contra Vida, coin. Burges.Meredlth. ,... APA, 
,~. '(··e .. Meu filho hão sé veDde. com ftichard carlso11. - R. 
·, 1:PROSAfüO;;...,. A mUlher do padeiro. com Ra!mu. - M. 
. ,P,OXl·."- Nosso barco nossa alma, com Noel coward. - · AMC'. 
: :·., .. : .. _Estado.grave.com o magro~ n gordo: - APA. . 

. /JANTA CECI.LIA - E a vida. continua. com Ronald Colman. 
·. : \ ... :'.Vívemos ás Ílressas, com Lyn Bar!. - AMC·. . : 
· · 'SAN.r A-HEl,ENA - Sonsa mas sabida. com Jud:v Canova. - A. 

/< · Erai·uma lua. tle me1, com Gary Grant - R.. . . 
•'-.:;·SANTO -ANTONIO -"- ,Rapaz decidido,. com Jp~ l!l. Bro'l\'U. - AJlfG 
. -:il' -Volti,..ao-,passado, com John Howard. - APA. . . . 

:;.:,SJ!O.B.F.NTO,.,.. Noite sem tua. com Sir. Cedrlc Hardwick. - APA. 
,,:. ·, 11ta1~·nc1ro rle so.rte. com Walace Beery. - APA. 

::,:S:J.à r.AETANO .. -.l'a.la Manilha, _com Lloyd Nolan, - APA, 
.,, ". Volfa,ào lar, com Danielle Darrleux .. ,- D. , . 

· 'SAO C,fRLOS .;_ Dois fantasmas vivos. :com Stan .taurel. - AfA. 
· · ·· B011!fa co11in. nunca. com Fred Astalre, - APA. 

L$GJ.ON.A RlO 
'. ,o ., •"' .,_ 

. . 

Notícias· dos Estados 
AMA Z'ô NAS 

'\ 
. IRA A SAO'. i',\U'f-0' 

WANAUS, íASAPR~~SS) ,_-'.:·,O snr, 
Paulo tlari11110; chefe de poU<ilà.' de~~ 

· ta ca1>fta1; viaja ri\. dentro ·. de;':, brev('S. 

· Alvaró·, Adolfo, . consultor ge;ai do· Es~ 
nhense de Impêi-atrlz, 

tit·a. o inals bréve posslvel para Mpn·• 
tevldeu; sob a chefia do presidente do 

Sin\llca.tó dos ?>1adetrelros do ti.to 
Grande do ·sul. · 

MINAS GER.AIS 
. dias J?à.ra · o .sul' do :pats, Jll,.pensamen•,· 
to dessa iutor!dade :visitar· Sã:ó Pau; 
fo, a.fim d& ali , estltdnr. ,os _modernos 
metodos . empregados :t>ela. ·nelegacl~· · 
de SegtÍrar>c.a ·Publica. ílaquefa ,caplt.w 
e mellfor se orlenti(r>ara: a' ,i:etornia. 
quo pretende processar na/ Greratura 
<!e ::policia (lesta: c!C,Mk: .· J)uran.te o 
seu tmpec1lt't1P,.tn, 1·espo'tld~t'A pelo e:x• 
pedíente da -Chefatura·,; snr. ·sebas
ti!l.o· Norões.· <l~legadç, da Ordem . f'O• 
lítica e Social, 

Ta.! .. empreendil)lento .séi'a.· dé. gran
de ,lntere•s·e, para este Estado'- bem 
como· para. ·,toda a .t'eglão d.a ba.cla do 

,Arag-uà!a e do Tocantins, que terão 
um ·escoadouro facll pJtra: · sua produ
r,1(<> . ~l:fO,•t)éCUarla , para O J>O.rto Õe 
BelEitn. . 

·, O gov•rn\) .1naranhense, organizou 
uma e·xpedição;' eln Agosto :ultimo, 
para observar .. a Í'églã~ 'entré Tomé 
Ass1l e linpe-ràtriz. Já tendo siào fei-

SElll MAU$0Lt:OS, SE~I CRUZES, 
. SEM NOMES,,, . . . 

BELO HORIZON'!'E, <ASAPRl1lSS) 
··En1 J>ouco •. ,ais de. um, ano, cerca 

-P·ERNAMBUCO 
' CO:\'GRt:ssn ,gJJC,\lll'STICO ,DE 

GAlt.\XHUNS 
RE_c111·g, (A:-{A! 1 Hl~~S). Tendo 

.tnlcici~ n ~ong:1 p:-;~n ·. 1~11<:arisiico c'le 
Chú·ànhuns. rcalizou-s.e. ;_solene pori• 
tifleal; celé.hrafla j}etO·,'Bispo ·· de . .-Mà• 
ceió,. s: ·1~.xçia.'. Revma. ·ooi11· Ra.nulfo 
cl<i 'i;'ar'tas '.e'.' co,n a;' asststericia d.os 
Fíxrnos. · e 'Revmos. · s-rs. ArceblsJ)o· da 
~st?"at))á, e. dQs ·Btsnos. il~ Pesqueira, 
A/aca;j1l; · Pen~do e 'Caicõ, A cer!inon1a 
ao· pontifical tev~ lugar' no ~~ltar-rno• 
nun,,mto, ·a.1·11')n.cl,Y<liante da Uatedral, 

'ten/19 ·. asah,tl,Ín . ao oficio rellg!oso 
~entenaS rle ·11e1~eg'rlnós ... Dllràiüo a so! 
\en'e missa, foz.,so. ouvtr ·,ü,i1· :e.oro· ju
v~nú âe' mil vozes: tendo'_.pregado ai> 
BVangelhÓ~ 1\Jorlsenhi'>r·.· cittoU.·, Pti.r.oc·o 

'da fre,gue2,li,, ·,1e S!!-nlo: Anto.nlo. /lo 
· '. (.fa,ranhuns. · O :<>radot, que.' proferiu 

Q\'f~hn..nte ·e·_ ent~s·tsu-:.Íà. _alocução._ e,; .. 
(· 'ternou. (j. stgnlfica·di,; da•, référ:M.a as

sân-ibi~.la, Ol1car1,s·uc·a: C(1t'nô.;. Com,ttnO• 
r~tlyii'-• do 2:i.ti aniver-'si;~1~·- n~ ··:runôa~ 
,:ll.o <la: D!oc~He. As. ~.l hot'1l,S. •tç'le 111g1<r 
snleJlt:) --·1\rOctSsã·o. l).ff'S1<1ú1n·~:··,l~.10 Ar(:c~ 
btspó· da pa.--~.iha. s.· E!'\é·ià:~· _.n.evma.. 
r.ioni Moisés Coelho, · · · · 

SAGRAC:i\Ú · ~PISCÓPAL 
R.Ecr; fü, ' ( ASAPRl~SS) .:.;.. .'!'era. IU• 

gar hoie, na · Cate,i'ra 1, ,ie,:·)Hllúla·. a. 
·Baira~ã.o_ ·. ie.1)iE;(•o1ln-i _ -A.le'. ·t-M~mR<·nhC>r 
J:Ó.ão Bapt)sta . 1-'ortü Carrolro Uos-

j .ta, -.1,!l_spo eleito· dll <·lfla_dti- d;'. ·--:,.-1 (,sso1·ó, 
Ama1.1.hã . será· ntess :_t.<llt u m:t .~omena • 

· f;e,m, -n•.,a A<:ãó datélicà. ·~(t ·_..seu· fnn .. 
· ·· <l~a.,(tor_:-~s.st.~t~nte~: f':'n~}•i·.1·~,tllZ~da ul11_a. 

ses:;;ào s~len;~ no 'J'eatrol Sta,· lHal>el, 

"ta.. uma··p!cada de cento .e cincoenta 
qulfo111etros.: · . · 

ESTADISTA. COLO~IBJ.\NO 
BELEM: LASAPRF;SS) . - . Passou 

por. esta.. 'Cidade; . em· viagem -pa.ra.. llo-·. 
g.ota., o sr .. Ge.r,:1t,n Geha Ferna.ndez, 

·que lr:l. ocul)a:r, no pais vizinho; um 
imtlortante .. posto designado. pelo· seµ 

,·goviirno. 
O· .-sr. Germai1 Geha Fernanllez· foi 

prefeito ·da· capita.! colombiana, .e era. 
últlmament~. <!onselheiro ··rla enlbalx<1• 
da--da ·Coiombla 110 Rlo de Janeiro· e 
érri Buenos A frese 

GI\OSSO 
SEMl~llESTRIJJOA.. POR Ulll 
· .. · CICLONE·· · 

CUl,\BÃ,, ( ASAP,RE;SS) - A Joca-
1/<lade .1~ Herc'ilanea. sltuáda:' 110 sul 
do Esta'd.'ô, foi ha. dta,s. semi-destrul
da' Íior um ".lolento ·c1cfone, <iue lhe· 
càusou, gi:andes. preJulzos materiais, 
l>'oram·--ãestruldi:>s num·eroso'$ edlficlos 
e a, Igreja da.. cidade, Para atender 
aôi; tJàgelados, 'o Interventor .Jnl.lo 
Muller abriu um ·credito especial,· qt1e· 
tora .-sol\clt.ado pelo · !)refeito daquele 
munl<"lplo.' . . .. 

EXCURS/10- E'l'NOGRAft'JCA 
CUIA){,\, <ÀSAPR~JSSi - rnncon

trii-se em Banà. <Íós Bugres. neste Es. 
t.tdo, ·im1a:.,.qutpe et~11ogrntlcá do Ml
nisterlo· d.à. ~-r!cultura,. que, .s.ob a 
chéfla dó snr. HaMl<l Schult'r., vai 
gravai:, ós l~lomas <lo~ ·.lildlÓs mato
grossenses e · "'' séus naníos: . Esi;as 
fuÍ,.('>.tonÊtrios. E!stão JH)rcorrerÍ(lo, ·a zo .. 
na. do rio P1L1·ag11al. onoe· habitam os 
lndlos .. Ba.tbaros; Bororôis. Nhambl
<1naras e Gti11.t6s.' c!>m a flnalidado de 
filmar ~eus, usos e cost11111es. 

RI O G R A N D E D O ·s U L 

· de 3,000 m·ortos ·lã. ·tpram lnhumados 
no· Cemlterlo ela Saudade, a· .. segun• 
da necropo!e da c·ldad~, · situada . na 
·zona norte, o · referido ·cemlterlo. é' 
·considerado intAlrmente· diferente de 
todos oi! exl~tentes ,.,. P•·fS. Trata-se 
de um cemlterlo-parque, sem uiauso
léos, nem monumentos ou cruzes, 
sendo as sepultútas identificadas 
apenas por. placas· de bronze· numera
das, J<JstãÓ sendo· uTtlmados os planos 
de plantar.Ao de especies adequadas, 
predominando os· tpês, para a arb.orl
zação de · toda· a ar.e& da necropole, 
onde <>s tumulos são todos \guals, ,nã.o 
s11 distlngulnd,& os dos ·pobres• daque-
les dos ricos.. , · 

O · 'J'RANSPOR'l1E N·O • RIO SAO 
I<'RANCISCO,; . 

BELO HQR!r..ON'I'E, (ASAPRESS) 
- 'O sr. Gustavo '.Martins, diretor da 
Navegação. Minelt·a dó São ~'ra11cls'
co, em nota of,\clal divulgada, e c.on• 
trai-lamente ao que foi anunciado an
tertormenti,; esclarece .que ·o trans• 
1;ortê ·,!e· passageiros· ·e cargas-. no do 
São ~'ranctsco, apesar dl!. · pr!'ortdade 
co·ncedlda. · aos de ·ttatureza · militar, 
não· esta. 'sendo prejudlos.do. _ obtendo
se o· tnaxlino aprovettament" da. to·· 
uelagem, afim de <1u& ·nàda' sofram 
OS Ínteresses c!v,ls· e C<llll01 eia Is neS• , 
sii. ri:ita f!Uvlill, atualmente a préfe• 
rida 'para o tránsp,,rte entre PS re·- · 
,t11fos septéntrlonal A· meridional· do 
1>.a!s. Frlzcu à nota (jue os pAU!\'gel·· 
,ros .que <lemand.am O norte .nã.o ·e$tãó 
suJdtos à demoras· em Pfrat,ora, 
<tesnienttndó, .assim, as versões ret'e
réntes ·ao co'rtgesÜilnàmento dÓ. tra
fego fluvial. e ás <littculdadlfS d'<>$ 
trar.'sporte·s· de passageiros ou . de 
mercjl.d·•rlas. 

E~TADC) DÓ RIO 
VTGARIO GFlTIAl, DE NJTEl\OJ 

·. l\'E. ~, .. os .Jl'O!IFORO!I MAIS Tll:~l N[TEíl.OÍ, ·<ASAPRESS) - !<'oi t10• 
meado ·v1g·ar!o ,i·eral da Diocese de 

. , " CARECA' Nlterot, em substl.iulção a Monsenhor 
,POltT(l.Àf,l,l<HtU:,.IASAPlú;ss) ~ Conrado Jac1tranda.,: ha i>ouco fàleci-

.rn.tMElRO· .. ~A:Vló ... lJ_l!l ·_,aunE;IRA Sob o· lltulii. rle "~'osfnrns sem nada elo, Monsenhor .Tnão '1e Barros 1'~11ôa. 
. · - · · dentro· da calle~a". um jornal .revela .O. novo Vlgario <lera! ê pes~oa multo 

.. ~.·,\·VA_D,,">f,.:., 1 A' s.~ .. pg1,~.:s1. ;-, ,No dia < 1 . _ . , '(JUAc anttgan)ente as caixas -vin un_n esttfr1a,1a -ne:st.a. capital, o't'1.de O.esfru .. 
(O de noven,bro süâ t,1it.id~ á' quilha - 1 1 1 rl t · r rto J>rímolrn navi<l ::'de mnm,trn, ción•· <luas ,·ai1 as, mns o r>r'> u o era >om, ta. daa. :elhores. relacões rle .à.mlsade, 

contrnrlnmentÉ, i«> quo Aconlece hi,J~ tmpon•ln-se pelo brilho de. sua cultu-
1 ruitlo· nos es 'L~ ··irus -hrik1·nos-,--· E;-.so f'rri 'dl'a.· .(p1eª,.A~.'·.r.ah:azi; v.êtll. nha-rrotf1.· ra· • <la ·stJº l11t•.Jl~·n·º1·a. . 
"'hãrco '·t·ei<•eherá '. n- '_1;01.11é '<fii'· 11 -V.t'e::.('tíndo ... .... "" n"' ... das, tU~\S r1uo "nãn. hn .crh;tã·o .<1Úo 
llé CaÚ(J'' .. N'o;:oS. 1,arcos.1 't.n.,~lhem d~ co_ns!~â ftc.cn<1:êl'':1Jl'n 1inÍC1'•··1lAl1t_o": 0 TELEGRA~IA.· D(?!lf. l,AVRA~ORES 
1nadeit~a,. serã() col1Stl'.ui<los nos n1es- r,erl<,1dtcn ~hamn. · A. a.tl'llnf!ã.o rlas au,. nrn CAFt; 
mos ;.,:sut\eJro~.: . . . 1 torlrla.cles ;'para: .. ,,88;,, · fato,' que vem ITAPl~RlTNA, < ASAPRBSS). - Os 

' - , .. Sl!JRV.l(:o ÍH~ p'Ô:\'01-JS ·la.,'ra<lorM de 0 afê d" FJslsil!o rJo Flló 
S L 1:,. · <:a_u.$_:flH1:, .f1-i·t>jul~ns ({.r,f! cons:umiOnrE-s. .<envla·r•.111·· un, te\egr•ma ao lnterv•n • 

A V,\DO '• <ASAPfll,;Si'') .-· Vem .CfUl,1'1,IRA. IJE ,lfA!Ull~t,r-anos º n ' 

1nelhorRtHl11 sensivelmr-1it~ o ·sc'rviço P()R/CC\ · 'A l,BO.RjJ. ·, AS,\ PHMSS) _ to\" Amat"af Pl'\fxotn, nos seguln·tes 
<le hnn<1ús ,1(lst:, C' .. ~nitnl. 1:-~t:mai~1c-nN, 1 A ~_ultut":t .<le_ .ma.l'nl€!letr~s, <tue .v.11.lha ter.mos: "Ola.nte rla a.Utu<JA <los com• 
foi ô 1i1~smo meUt,)1· <l!strl!Juhln pelos sendo ·,.feita n~el~ E,J~.t1td<> ha bastall- pra<lores <le. c'afê, nngan<h> Ratlsfazer 
l~"·\\·rn~ m:li~ popn,lof.._o::i~, <h':'!Mt1>:1rrc..:-.n... te.. iernpn ·~ cqm .otlmoA re~nltR<lns,- .n <n1ti dotf';rmlna o [)Acreto de ·2- de 
do. o que n. tinp1·,n-Ra: ch~U1à,,a rle qtlasl ,1~sapa1•eceu ·em r.o,nsc-quencla de Outtfh1'1) de 1942. '1evn}Vêndo a quõta. 
"cn1.11boi"'::;'1, isto é, hón.<lr.R- de un1 s(, uma pr1tgn. liJssa. _ou·ltura., ·quf\· ~C"lJl')~U <lê cA.f~. ·e,ct.tnt~. de 10%, 1'S la.vraC:,o-
,-a.nutl. ,p:e, ,1epofs rle. ,lnlü-1 gra.nrl~ de-· 1 ,_ , 0 t . d ã - . r~S em grfl r.rle reunião rea1lzn,1a n·es .. 
mm·a,· C"lH'g;a,•a111 toclhis de uma só· · ugn.___r '·f' -· P.,S nq~A nH. pro· uç ,n _gan- ta· clJla<lt1 d1i1tharn.ram· ·com-unt<'a.r a. 
Vê7.. A ln1p,P-nsfl -l,~giSt1a. ,).t';"it~ auw... <iba. tlfu lugar H mitras culturas. me-- Vossà. Excelen<'la à atitude ,1~sses 

nos. Rlti~Jl.a~ ,Ai '10A1H:a~ •. Depnh; ,10 se-
p!r'fofi"f\. m~ra ;L J"IÍIJlllhH..'Ã·o. A ~rllrecúo ti<> tr~tR·,n1e~tri· _cips ,marme]t.'"l'r"os · e· cõntérr'fànte~. orÍ.·f~etroR, nrc-.v,)CálHlo 
tla Cir(·u·h1:r ,tectArou .â ,"ASAl)ress,n: com n.. alstrH,ult'!i'ío ô" ·nn,'f-lR arvoi·t=-F, ~oüt'usã.o na.. 1ntl'rprr-tn.çãn do. r:efe• 
ctui) esp~1::i. ;dE>11der ·ã·s nf..~cé..~sldHá@s esii;a nnU-tÍra - voltou H. rlesPnvolvet

4
Fie, rtrl~ dACretn •. A _cla.SRf!, ·reunfrla, _a,gra-

cl'ó _trn.fég·o .. tendo para ··tsso a.<1,Qutri<lo espiirAn<ib:s':) -<tu~ t>Jll l:•revf> v(•nl,A. a · ,d,ce a .Vossa_ E:,,:."'el~n~1A:/ s~ . tofl'u1.r 
uns ·E.~. lJ_ll .• 11nvôs: ,.a.rtns, - u·mA· __ ,,:P~ . ·ocin,ar: à :lu~·ar ·d~ destaqur, ,,ue, ocu.. llllhllco ô t).nnlo. de vifi-ta dn governt\ 
q ut~ A J)opulxdto haln nf\ , :'r.~Fõ~~<'~l.~ ·~o.n,_•_ 1_~ pa.v;(_,:~it .n-,~i·tnri'll~n~ ........... · . ,.-.. _. sobre. () 1tsF.tú1 to. Os ln V'r:H1o.reft de 
M'cl~rav<lll'l'l~lll'e ll<I~ 111t!mns "lenYpóa..- ., ·.:;n;isiã'N-iÍ: ,·_.1(11(ÍÍ1it·1t.i'Ã·~ui,r,:11i.t~JHA "àf~:,,<lo; .E)sJa<lo -do •Rio,",&gradec(',n 

p ,A; R-::A,·, N,rrA'.h'. ' 
,.: r :··; :· ·?("~ •.?J··:-,,.Li ~; i-:, .!S!j ·\~~,;;·;1 j 

TJi:o!l'~;,1i 'fS\\ N; '.(111,\fl.TtN~:;;·/ 
·. qnR 1 T J r-:.~.- (l~.~~~f};1~SS_)~~ ,'!1!( :~ive 
t •tii-:tr n e,;ta <'~Hlt/1 J a .fl~):) m,?n 1,11-A/htn o 
t ,·(->J:rn.. no. quatt fff ··gf'ti'Pr'fl l. 'f"J::t:-'-·r,·~--·~rte• 
A'ià6 -Mil.i hü~,r d?I ···rr~fflt1~ Sf(n .:-'Mff'rrin~ 
l nsti t 111,1, ... ,nflltl_o go~,Prnf1, ·.!l r.gPr., thJó:::t!R. 

ra. as. ,;õ:11~Pt"\ti~<;.~~~ ./I0:·:.1.-tJ:°--.'rl."~~:-:l!l~~r· 
cttn Brnsllr-dro .. ~;f-1:_t-:}t ra~H_, _.~n.con't rn• 
v., .. 5e ~m l)nth•r ·,1(1. 1 :;-.,,·. n~Jttrirí·ri·it, .de 
Infnnt~,ria. (li =-1gori1. f<ii co1'iq11tst.áda 
\l~.h :1.0 Hf'g:imP-uto _de_ l11f_1-r'.hh,aria, ~ 
1.~ujn. P(fqfpA foi ,=.n·fr(•g11A 'O· t"rof.eu, 

'Bs:--a :--1)lenirlade fúi ·prP.~trlt<fá i)elo g'e 
·nt~n,I HPitor Au~nu:,tn tlor~ea. v ·foi 
as.sisllda ·pnr ~\1tas-1,;1tentPs . 

CEAR A' 
sr:,t.\:\A 11.\ ~'-'''º ·cA'fOLICA 
FOR'l'.A l,l~Z.\. ( ASA PH.MSS\ ·A 

.'il)tll<H!A'l ANA . .' e AHA Pfti-JSS> _. A taYllbélll.' 'por lnte.rme<110.'<I" Vósaa E>:· 
"·:1n<tit'si.r1á . mRl'lêr$lr" cio Hlo Gl'Írndt1 c~tende. ... ao .. Cl()".~.rnC), l!'ailP-rnl.. esta. 

dô ;;, 1 til. · (! · · ·• , · . , . ,. · i:··me<lt<la:. tomn.ljn P.n rl<>f.<l>it tio-- 11rót1u. 
... u ..• i!~. par,;~~n o p~r llm8. ,.nave ·tores.de c.aié - lri . Ih j <! 

crt~P-. ·~~n_c-()n_trnn1·~A ., rrrnnidr,!"J nj!,$\fll. ··=·- • · • ' _ _ •· ,~ c~u 1 · que_; e.s i::;e :1- e: 
cidarle, macleÚ'clro~ <l'e ioitôs ps ponto• .. vo·\vld1t·,·a. tmpnrtnn~ta_ dA r,uota de 
<lo'' 'E!n<l<'>:'.AII". <11•'),Ílt•m '-;,r·:"ii/tnac·~o ·oquJlH,rlo:clR !1UAlaOS .CQmJ>ra•l<>reR (le 
él'ia.d\l<\'.eojií': ôR, ·,.,inÍ>ltrÁ~i,R·: ,~\,<i,ho; á. café .. nada 11agaram. Cordiais aauda.-
~~llril'Í'l~ã't, i1Í. ,nÁ,l~iri< het~·- nri~ .. ,. d<> r,ões"~ 
Qu&rf'-/ .. ,.._ À't~ ·. ha, tn~ROS -a;tra~ H. EX• 
nnrt;::v:~li_õ-t'.'14' E~tilrJo·twn.. (';i,.Vi~,a::t A t\1· .. 
geh~j;f>a, 'r>P,1; .. : ttliermE!d.lo · ti},:: icompn
nhta_ :.1.\nd• .. r~ .. t<)St~ _.ft~t.retài1tn._· JP.van• 
tou .g~.8~~~._n~~nt~ ro br"eço ·,_(los fretefi 
, s.e .~e~.~i~â)1i,.t.T~9,sporta.~ .~~ 1nadeir~s 
·que jll,.;,ha)'_lni,, ,sido· il.espnchndas ~ 
llhe_radas. ·.o tran_sportiA .11.ara ·a: Capttal 
ar~~ntlna ~ra follo' via Rela l)nià", · 
s•,:·Í1tniio <I~ li para Sal 10. 110 O rugai 

, <'Je. Ot1<1A: J)Ode ser ·1eva·<Ja por via flÚ: 
•. \'lal Rté B1.•n<>s Aires. o trajeto. ~,.._ 
· falto ,i,\n piirte ·peló~ trilhos rli. .Es

frarla. <lê · ~",irro ·N<>r<>este· do -Urtii';ua 1, 
(1ue concedl1' u-'.la·. ahatimento· A -Com
panl,1la· Tlod<iro, de ·40%. Os· mad~l-

. . . - _, ... 

, . G.O IA' S 
GJSASIO AIU\lalJIOCf:Í-.\SO DE 

J<'ORMOSA 
!,OJANlA, < ASAPlHsSSl .EstA<> 

em via rle n:~ahame'nto as obras aa 
c.nn~truc-:ãn .· cio . C:lnasi~ Afquidlocesa .. 
nn .. ele ·Fnrmnsa, tt~ t1uais ·tn"r~m or
çadas c,m cerc" dtt· 3.00 mil cruzeiros. 

o novo estahele(~imento ,1e ensino 
foi·: m~nrl:,do erl!t!c~r. pel<> Arc~blspo 
de r.olAs, Dom Emanuel .. Gomes de 
Ollyeira. ' 

·-- 7.~. 

VESPERAL. MONASTICO 
Acha-se à vend~ no Convento das Religiosas Benediti

nas, em Sorocaba, Estado de S. Paulo~ o·novo Vesp«;!raJbene-
' ditino, ao preço· de Cr$ 20,00, contendo ·em por'tugu~s e, latim. 
as vesperas. de todos os dias do ano, bem como as Completas 
do Oficio monastico é as Laudes dàs principais festas. Pedidos· 
podem · ser feitos ao enderêço acima; Descontos para os re.-
vendedores. · 

Banemerita obrade uma religiosa no Uruguai 
A Madre Francisca de Jesus fundou as "Irmãs Ter= 

ceiras Capuchinhas. de Loano", em Montevideu. 
', \. • 1 • ' 

· "?,fonsageira de paz; cruzou os cerem n.o · Hospital Italiano de l\Ion-
mares· e se estabeleceu nestas Repu· .tevidéu. De Montevidéu a obra. se 
blicas rioplateuses, st;m mais armas estendeu à Argenth;a e a,o. Brasil. 
que sua caridade e seu hei:·oico sa, Neste ultimo ·país, na região do al-
crifü.:io. ·Soube dar coril generosidn- to Solimões, a·,con'gregação recebeu · 
de, sem esperar nada .dos homens, as glorias· do martirio: em um ataque 
porque toda sua esperan~a. estava dos indios, foram mortas quatro Re• 
cifrada em Deus; e assim fitando o ligiosas que ali desenvolviam ·seu 
céu, abria suas mãos materna.is, es- apostolado. 
tendidas sempre ondó havia indi- "A virta,de da l\!adre Francisca 
geneia e dor, r~petindo a· dulcíssima ...,. escreveu· 0 Arcehispo de !llontevi-
mensagem do Santo de Assis: pa.x déu - , foi realmente heroica, e sua 
et honum, paz e bem"·· Ii~to escr~vi>u alma a!canl!ou uni elevado grau · ele 
o Exmo. Revmo. Arcebispo· de :M:on- . • perfeição., Porqu'e . o heroismo da 
tevidêu, ao cone! uir o processo qu(} virtude e a perfeição da alma não . 
registra a vida da Madre Francis- coMistem nó ato espetacular de um 
ca <le Jesus, no seculo Ana Maria ·1 1111 agre ou· no gesto grandiloquen-
Rtibatto, falecida na paz <lo Senlio1· tl3. de um ato ;generoso; pode ta.do 
em :t,Ió11te,,idéu em 4 . de agosto 
de 1!J04. isto -ser.um sinal de pel'fei~ão espiri~ 

A 1,Iadre Franci,ca <le Jesus, fun- tual,_mas não a constitue; o herois-
dadoi•as das, Trniã~ Terceiras·· Capu2 mo da virtude e a perfeição da al-
chinliá.s de Loano,· nasceu em Car- ma consistem' em' uma união conti-
magnola, Piemonti; pelo , acidente nua· e· penosa de todos os. atos de 

'd ·· nóssa · viiia, ainda: os ·mais pequenos, 
oCOm 9 com um operaria, se decidiu 
a fuo<lar, com µma amiga, uma coii.. à Crúz· de :Cristo; estes atos, assim 
gregação para O cuidado dos enfêr- de.purados; são os_ materiais éom que 
mos; em sua decisão influiu a oi·ien- se faz a perfeição e~piritual" ., 
tação ,Ie seus diretores de concien- ·"se tivermos que traçar de um 
eia, e o conselho claro e decisivo de só traço a silhueta espiritual da 
São ,João Bosco. · Madre ~·rancisca, elidamos que é a 

Por aqueles terppos, resi<lia en1 expressão viva ·do .cnmpi'ih1e11tô do 
Montevidéu o Pe. Angelico de S!!s- proprio .dever, .for,iado <l<i sublimes 
tri, diretor espiritual da Madre ideais, aqs quais voluntaria111en-
Prancisca <le ,Jesus, o qual· chamou te consagrou · toda .ª genel'Osidaue 
as Ii-mãs Terceiras para se estabele- de seu· esforço". 

A aparição da nova Enciclica · no momP.nto 
rnflete a imortalidade . da Igreja 

Noticia p1·ovinlla rle ~Vashfogton fo Padre. r~flete em Coi·ma eoutun• 
e1n:iacla por N. C, dir.: Se bem que dente a pcre11i<l11de <la Igreja, 
a situa,:ão em Roma seja con~ide- Quando a ·30 de .se'tembro, Festa 

de São ,Jeronimo, · vinha à, luz. a no• 
1'3:da "delicada",. 0 Vaticano per~ va Enciclice, as ageri1iias noticio~as 
manece "formalmente tnmgniló", . a1111ncia1·am a. rc.tiraôa dos al~mães 
segundo revpfam os rlcspa(lhos do desde Napoles até. Roma. A. 9.,rle 
·cot'respolldente de '' Notiêias 'Cato- outufo:o, .,lata em que 'L'Osservatore 
liens". Romano puhlieava·. o <locumento,. ·ag 

f; interC'ssante ohscrvar <jne 8a11, tropas .aliadas e1'uzavam o rio Vol, 
Sa11tidade o Papa Pio Xll e~coliieu turno,. e os despachos especulavam 
~sta ocasião para. puhli<•a'r. ~ua ul- sob1·0 a p<>~iivel defitrui~iín de Ro-
tima Carta (~ucii:lic:a, que ;e l'CÍCl'C ma pelos álemãPs, e a apropriação 
ao;; ~;~tn,Jos Bihlieos, 1·~111 comove- de tesouros arti!iticos em sua re-
dor contraste com e,tridentes riní~o- til·a<\:1.;.Por seu lado, os alom:ies de• 
res A especulatõeH·· <ln monwnto, a clnmvam. ·qne um pcrineno iáupo de 
Encichea apar~cti ,~om todas as 1~ro' :soldados britanicos; liber!.ados pelo 
priedadc~ parn. en,ai•· un1a profunda governo do. marechàl Badoi;rlio de 
impressão no mundo intelectual, e. um· campo · de eoncantra~lío rnllitar, 
para inanter· durarlnura · eficacia no .. haviam. intentado "penetrar" na 
importaute campo elos estudos hihli- cidade- do. Vatiêano, sendo rlesiirma-
éos do catolici~mo, Colll visão qlie •l<Js pela .Giiarda Suiça, seguh1lo us 
transecn,ln os perigos e as inéonve-, nom1afi rle ·nm Estarlo n~utro. A is· 
nicnr:ias do n10m<>-nto presente. a apa.- to ohll,!luú·am os alemães "um ata-
ri,:ão rla sapient.issima Carl1t do Snn- que"· 

• Outros despachos · afirmavam su, 

. ;s.fo CH?RAC,l)O _-; Bonita. como nunca., com Fred Astalre .. - AE'A,
... : .'f~O -'OSE.' ,-,,.. · Sombre. rle. um.a duvida, com Thereza Wright. - APA, 
_.·:· ,. . , ,Ym -.touco en~re loucos; com Franchot Tone. - 11.. 
., .. .. JUi.ó 1,urz -, Bairro Japonês, com Prestou Foster. - AMC. 

. ··,_:: .Oh que bebê. com Lupe Velez. - APA. . . . . 

.J11nt:-t Arquidll)oes.ifna iin. AÇãn _(~afõ .. 
lh~a nP~ta. [~io('ese,_ <o;·em org'a·nl?_m'nõo 
µm v~stn nr()g_rnrna <le .-so)<?Íl.l~a<1E--s, 
que sPrão leVar1as a P-,felt~' -1lor O~a .. ' 
siãri da._ usernn.nn, -<ln Al',lti~, . ~H tOUcà t~~ ·ª 
1·ealizar-sO.· clt?ntro em hrêve •. C'!olrl a 
pa.rtl~iPa(')ão (),e todas .as· asso<_:iac::l•rs 
1·c--IigiosnS:r semln:trios locais I 

e esta
hel'f>l"'il't'lf'ntris rlP: f'nsino <'n°ti:-ilicos, 

,1 ré1ros, nõrem, ·· .nio gl")$;fl m dé~~e fa. · 
\·oi-;'' dftl · nHH'lü' que Sãn ohriJta(los a. 
r~corr~r .R(fll~1a. Cnm!)tllihl~. A.fim dê 

·nãn· n_nerar " t'rl")r1utn hrf-l·ir.lleir<, ns 
nt:trleh•(dfôS 't>retendem en vlar · \~lll; CO• 

1;0,0 . SACERDOTES VITIMAS DO NAZISMO 
· cessivameute .que os nazistas suge

riram a Sua SantidadP- o Papa 
Pio XII que ahandonasse ·o Vatica
no, ao qu..e o Santo Padre havia· repli
cado que nunca o fada vivo: o ru
mor dizia que os aleniiíe~ haviam 
oíerccido ao Sumo Pontífice trans
ladar-se· para o ·Estado· nentro ele 
Licchtenstein, oti para a Alemanha. 
· 'P1·0N,deiltes da Suiça, algumHs 
noticias. reproduzinm textualmente 
de diarios italiano~. a inforina~ão 
<le que a Guarda Suiça Vaticana ha
, da dupl,ícado o numero de suas srn
tinelas, . r~forçantlo assim a Guar
<la Pon tificia. 

=~ 

· ·'Sl.O PAUl,O - Conheci essa mulher. com ·Libertar! Lamarque. ~ .R, 
· ';· . ·ó ilinão do Falcão, com George Saliders, - APA. . 

·:·SAO 'PEDRO -'- Correspondeute,fenomeno, com Bob.ltope. R .. 
... :· . 1\1:ulheres com azas, r.om Anna Neagle. - APA· . 

,. ·pNJVERSO :- coqu~te! de estrelas. coni Doro'thy Lamour. ·,.;. R. 
. , :i . Lourínha do Pa11amá, CO!'l\ Ann Sothem. - APA. 

EXPLICAÇôES DAS éOTAÇôES 

. ;'.Á .. -'- ACEITAVEL - Fllme:que p'ode ser visto por füdos, embora se1n pro-
::; .·.Veito moraL. , . . · . . • 

• 1_,.s. '."7': ~OM -:- ;Filme_ que pode ser v1sto por todo~ com proveito l'llora.l. 
. , 'AMC,.,-:: ACEITAVJn,.MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 
, .. :'.,â°f.X ~' .EQM PARA ADULTOS .... Filme que pode ser visto com proveito 

• : ..... mo1'a). tão sómente por adullos. · _ . 
· ·_ .. ·ou ·cenas. pode ililpressionar o pubHcn lnfantlt. 

'·,A'PA . ..:. .ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode ser ·visto tão 
.. · som,mte por adUltos · embora sem proveito moral . 

. ,.ft,,.,-··.-.R'~STRITO - filme que pelo enredo ou cenas deve ,ser estritamente 
reservado a pessoas de .soUda formação moral e religiosa. , · 

D, -·.DESACONSELHADO.- Filme que pela gra~e \n<:onvenlêncla do enredo 
01t :ceüas, deve ser evitado por qualquer 1mblico. , , 

4( -:- MAU - Filme prejudicial para qualquer publfoci.. 

·NOTA: ..:.,_'E' lmportaiite que o espect~dor.não se contente com a simples cota. 
ção. do rume ou da peça de. teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos· alguns detalhes da critica. Isto Justificará uma c9taçáo que 
.tfirmada sem nenhum comentarlo, poderá. parecer Injusta; e so
bretudo: com a· leitura de uma analise que põe. em relevo. os e.le
inen:too bons e maus do f!lme o e~pectador l)Ouco a pouco, educa::á · 
,:ua conclenela e aprenderá a julgar por si m1smo os. outros filmés 

. que lhe !orem a.presentados. · ·f-,' 

O: :H[ROISMU · DE UM CAPf lÃO 

·:cAl~llGO DOS ESTADOS UNIDOS .. 
. ·. ::. N.' Ç . . eo1;unica ele Clevefand que 
.. ri . fü·.vmo. Pe .. ffülley depois .. de 
.: insi&tii'. gÚe não estava demasiado 

velho ·para ·111:ifr-s~ aos Capelães Mi- . 

unidade de ~nfan!aria, . que <levia 
avançár ap6s, nieia hora de· .canho
neio intenso; antes que transcorres
se er;te tempo, ,bombas ii1iinigas cni
ram na e-rea que ocupava a unidadc,
propagando o fogo entre as- mtmi-_ 
,ííes; o PadJ'll Mo Guinis". com 
gránde risco pnssoa J; <lesr.uido114,e 
completamente ·cie sua· segur1rn<;a, e 
continuou avan~an<lo, para consolar 
os feridos; e <lctenc1o-se flll.ra. admi
nistràr os 'ultimos. saqamentos a 
varios modbundos" •. , Nos demais 

· Htares, e marchar para. Gua<lalcanal, 
' foi ·eitadó ríot seu· valor pelo gene

,, i;al~ MilláÍ'd F'. !Iarmon, comandan
,- tê· dà·s for~af: etitadn;iidonscs no P.a
. éi fi'co }IerÍci iÔnal; coui as pala vrns: 

· ".É' Íim ·vifrdarléit'o oxê!i1plo do mais 
âito· tipp. de lnrmani,lade.; · 

·: Séu . iloníe é James· Sidley Me 
·Giunis, da ·Cómpanhia. ,Je• Jesu~. em 
·éujos:: colegios <le Clevcland, Cllica
'go; 'Gineinnati e ·Detroit .ensinou re
ligião·· -e mat('n111Lira. O general 

-H:i1•níi,1i' rela til c1111: r, P111lr,• ~rc- Uin-
,;_ llis'.~ Se .. aCh:(\I! ~tlll Jl'~n(<.)___ C.Vl\l .. uma 

,lias da of<lnsfra. seguJute,. "visitava 

debaixo ·deeéfogo a · fÍ.-ente; pa1·a Je-. i . . . . . . 
var console'i;:.espiritaal e for!!a · mo-

ra) oara, seu~, soldn<lo.s," 

USCOLA rn~rAnATORIA. o• 
' CAT>MTl•:S 

FOR'L'A l,l!':ZA, (AS \PRl~f!fl): ...:_ J;Jn-
,c.er1·ara11, ... se ~s ·1.n~c-ri<:ÕE's p~ra " exa
n,e rle ad mi~~ao -~- Escola Preiiarato
ri::i. ,lEI .<':Hletes 11~ 11'ortaleza, ete.:van
clo.se :t 207 ô numero rle· can(Jldatos 
ins~ritos. ~en°ri" 154 'n,o p,imeli·o .a111» 
e 63 no ter ... éfro. · · · 

F.STTIADA l!'i'l'l•jR.ES'l'AUUAt, 
Bt•;!,[~M. ( ASA P!H•)SSr: ;_ Em en

trevista. <:OneP.di<la á. lmprr-msa. o sr. 
fado,. lnfnl'll,nu. 'Ili~ se cogha .<la· cona
tru.r.ão rl~ ·um:t es1r~<la. de· rort::igem. 
que l!ga. esta ca1,1ta 1 ~ .ddadt> 111atá• 

' fof~illo á:o Uruguai,, ai'lm. dá cons•gu!1· 
Com r. respet1vo go\rerno. nm ~hfltt .. 
meutn 'irlentko ao' fornt>clllo á Com
panhl11. D.o<lero, Desse mo<'lo flcari11111 
enl ~_co·fldic:t,es de ênvtar · diretam~ntf\ 
as ·sua a n1adelras pai·" a, .~ rg~11tlna, 
~ç,lucf~~utndo a gr-'v~ C'1·1~.~ qn\, A rne-a·
ça a:- economia g"a11cha. nesse setor. O 
comercio 1·lograndênse ven1 sofretHln 
11P.sà:dC1s prejuizo.s. hn 1nais c'Je 4 me
ses.:·_ ("nm r~1,efcussão · em ta·~s naises i 

,l3rasU,_ fonte <le ·ex1>nrtação: Urilp;uai, 
·i11elo <lê: trltt)aporte, ;, Argentina, mer-

.. càdí) ·· ~o~Su11,ido··. 'l'rat ii -se. r,oiR, <Jc-i · 
un.1 éas(! ln tP-rnttcfonal. Os madetre11·os 

. e~1iera1:11 _re"smly~r o,ças(f r01n_ n go\:n
no- ur\Jgl~!i,iO, poi_s mu1tos dos vâgões · 
<la Estra:?a de 14'êrro Noroest6 - do 
Uruguai.. chég,.,,1 à Quarai, carrega. 
<los dê sal e ~ut rar;; 1nercarlo_rias re
gressan,1() vazios 1lR.ra · Salto. _ _:_ A 

·comlssil:o de n,adeirelroa. que se en
tend~rá coín '\ -gove.rno·. urugúalo~. par-

No primeinó congresso de católl
cos poloneses, reallzado em r.ond.res 
eü1 Julho próxlino ·passado; s. Excia, 
Revma, -Dóm'' Eduardo Myers, Bispo 
Auxiliar de \\'P.stmlnster,· referiu-se 
aos esforços e sofrimentos· do povo 
polonês e as dificuldades qu·e o aguat, 
dam para a reconstrução . de. sua pá-
tria. · 

Expreásou. entretanto, a esperan, 
ça e a convicção de q11e as autorida
des presentes ao Congresso logra
rlam ~m um futuro prõ)Clmo,· lauçar 
os l'-IJcerces de. um ·estado. digno das 
tradições católk.as JJOlonesa's; · , 

P01'. sua vez, S, Excia.·'Revma, o Sr, 
Dom Carlos Rado11sk!. Bispo de Wta
des.lavla na ~olo11la. falando em no• 
me da . I{ferarqula polonesa. referiu. 
se às terríveis_ perdas lnfling:das ao· 

.lndlc8dor Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente. Melilo 
PracA .,,. i,;e, u • ·Z.o •n<1"r ·• ~la .tu 

l)r. Plinio Corrêa de Oliveira 
tcua · t,lulotlno .llnc,.1uv ... 1?6 ; a:o 

An<l,.r, _, ::lRla an '"". 'J'el. a-.7J?lô 

Joviano Te I le s 
e 

J. N. Cesar.1,essa 
ltíhocndct• 

r.'1:h. .,,. M 1aerlour c1h1. •. is, 

' ' . · ur. Frant'i~t'o P. l{efmão 
. llelmei~tér 

RIIB >:lAn . Her,rn .. ~21 - l,o 11.n.,llf' 
Sal11 ~ - · l'el i.180 ti. ti'.lltill.O 

Dr.· Carlos Moraesi de Andrade 
J:ltla Ken1sm1n r.inn•••nt. ,·, .• 4.o ar.d; 

Sa!A. 88·- •rei. 1,1988 . 

l)r. l)urval · Prado 
Mê'1.lC? Üeulllta 

• K.. s.-nudor. t'oulo Wa;ldl<>,. 16 
,;;., and, • l:IHIU' 61:I. •. U • ·1· 

(ll:sq. da l:!·u11 Jnsê 1~011lté:cle, 
Cons.í 14.·ao li, .n.ao boraa 

'fel,: , 2,11'111 

·MEDICOS 
·', .. ~ " :• 

_Dr •. Vicente de Paulo Melilo 
Jllrífc.-a ·1tU•dlf"1t .- ful•~u·oloae 

··a., ... ~ 

, ........ , do •11t1ti1tf6rlo voe 111 ....... te' 
Cona.1 l-1. lllH.roonl, a+ - o.o .~at111r 

Apart.o 61 - 'l'el. '4,8601 
Kea;, Av. Al(ua ~r1tnc11 o.o U 

.l'el;· ~ A8?9 

JJr •. Barbosa dti l-forros 
·v1rorat1a -:.. ......... ,,,._.., ·•~', 9"1ar1 .. t&e 

0,0DÍÚ lt .. :ló~OH dór . ~ elJO, ,u(>, 6.0 .a Dd, 
Cnr,sulfits: clíí.a lU a. n e dNa " 411 
11 lia,'• SaiiHdÍl1J· '1H, tu ~, li 11oraa. 

· i Prtdti'I ltRQtÍRré 1 
• 'l'et, i-274'1 _ Hfla.,· 'l'el,1 ,~ UU · 

Hr. Cttmar~o Andrade 
Uot"nfu11, :-.,., "••uhoru-.· - 1~,.,1oa 

. ttut'r11i:'nt'e · · 
. t,a 15t!l•fl01fJ1818 .. ,.,.,, t,lllUePR e d& 

. M~tern1<111t1e 11• "'Ao Pauio, 
Cona,1 Hua :.!!ena<101. We!Jél o.o ze& 

'l'el. ·11-1114,1 -.' IJaa li .11.P tR hnra, 
. . Rea,1 ~1.18 l'titt'!~I <t• M,.r,.,a. 07 • 

· : r~1.,:1.ost . 

1Jr. Ceiestino HourrouJ 
. .R:e:s,1 · L11,o :s. L-'1t1Jlo .. ~, - l'el, z;2621 

Cons,, H1J." · 1 i,., 4l>r!l. 8$1 

R A l OS X 

Dr. J. M. Cabello UlÍnpos 
&JfJUll,U UAUtt.11.uc.•1111 •• 

l~ádln-Ulni:n()attc•~•• ;.. ·IG&:tJtuf'• 
H.ndlolnclco• -o dttmluallo 

C1>ne.: Kua ,~ .. rcnnt, ,V4 · o.<11rlc,lo 
. P11steur) • t.<> •nn, • 1·e1.: •-us&& 
Rea,1 ~ua · l'upl o9• - l'el,l 6•041 

Slo !>auto ' 

H O. M f. o· P A l I A ------ _. ___ .... ___ _ 
Ur. KNwnde f"ilho 

r.nne , 1t ~en1ttinr l<'el1/I ;ó& 
an'°1RJ - r•t.! ,..:·•.uuo -· o,., ,. . .. ""·"·· 

R~11.1 4 "."""'" r.>r, · ..,,,,A 1<10, 
·- Tel., 5-lltH 

'·º 
" 

'111 

ENGENHEIROS 
, Amador <.:intra do, Prado 

~t11&enh..,•t-o A rqulf-~ff' 

.. Arquitetura re111,:,ns11:. cn11>i:1<>a, relJ• 
"ª""'RP •ol<1l!vàe 

.Ru,. .f.,lbero .HH'111rõ, .461. !S~o f'Aulo 

CATOLtOO 
oer,e t6a o 

• ~Jt ,~ J .o N. li. K ,l Q ª 

Clero daquela. nação, pelas execu· 
ções e deportações. 

Leu-se urna comunicação. oficial do 
governo polonês no ex!li,o, anuncian
d.o que dos 46 Ordinários poloneses, · 
somente í pormane<'Pram em suas 
Dioceses; tendo s!dtl executados nu 
internados nos campos de conOéntra
ção da i;raude Alemanha,· 3.500 ..Sa
cerdotes naquela na.cionalidade 

Dás 8.00G paróquias exfstent;s an; 
te~ da g11e1•ra, cerc-a de 3,000, deixa
ram de funcionar . 

Os problemas mala examinados no 
Congresso foi·am: a sitUaGãO espir!· 
tua! de, lnd •:fduo <lepots dá gmwra: 
o futuro da familia; o cara ter da '>r
dem in'ternac!o1rnl ele po~t.gnerra 
em .seus , funriameutos, problemas e 
possibiJidades 

Numi;, -t •sos · católfros · ingleses. par• 
ticlparaU1 das sessões plenárias. se• 
guíndq com interesse os discursos e . 
deliberações . 

Ao pronunciar o seu segundo ·ois• 
cui·so,. Dom Eduardo Myers decla-. 
rou: · · 

"A Tngla:terra tem nm:a rlfv!da de 
gratidão· para com a Po!onla. A Po, · 
lo'n!a, significa um fator. ru·naamental 
e n.ecessá ri o na Eu rojia; se11 papel 
heroico não será Psquecido na Euro- · 
pa de post-~nerra º. 

, Durante o Congresso, S. F,minM1-
c1a o Sr. Cardeal Luiz M,agltone, Se
cretário de· Bl'stadn da Santa Sé, fez 
rhegar a S. Ex<'ia· RPvma. Oom 011i
lherme Godfrey, Delegado Apostõli, 
co h:\ Inglaterra e 1:epresentante di
plomático ela Santa Sé Junto ao· go
vernr polonês no exílio,. a henção do 
Sumn Pontífice e a expres~ão .de sua 
paterna.\ gratirlã.o nela homenagem !1e 
devoGáo e ohP.ciiência a· Santa. Sc:I 
Ar>ostólica remetido pelos 'congressls· · 
tas. 

Feira Nacional de Industria 
A sol_enl<JndA i;'augural <la· JV l"el• 

ra Na~wnaJ <1<> tn<luR!rla <lOU'~.e dia 
õ. !s 16 ho1·/ts, " foi 'preslrlt/la. r,eln 
it:tlerventor F~rnando Cost~ .-<'nn, a 
pt·t'lsenca ·d_e tô<ln~ · os se."r:rétarios do 
Esta<lo .. ,, a\ta$ nulo1•lriaci~s dvls, mi• 
llta,:es · o eclestasttcas, <,:rn~}a.tmànte 
oonvldadas. . , 

A feira. conta (?01'11 4 Z2 PXl)O~ltores, 
sendo 3<'US trr.•-1.lhos · expostos em 2&· 
D~Vilil9~S .. 1J,il~.1~,':'S ·•,;.o_ 1-~i/J!ç~. 

'J 

Acrestlcntllvàm · que à. <1efes·a do 
Vaticano .era '.'simboljéa", já que 
ambos os M.1-pos .contam cada um 
com oito. oficiais " 11 O homens. 

Outras informações pretendiam 
dotar os g'nardas sui~os com rifles 
modernos, em. lugar de suas tradi
cionais alahaydas; um &.hegou · a afir
mar _que estes· gU1trda~ -'- segundo 
"se· sabia.'' - contavam eoii1 metra. 
lhadoras e canhões anti-tanques._' 

Consagração . dos . Exetêitos 
aliados ao Coração de lésus 
. Após o irraüdc congresso i·eal.iza

do cm ·cartago pro-exercito, milha
res de homen,; e nrnlheres fü, todas 
as classes e raças das· Naçõe,; U1Íi,lae 
acor1·craii1 à Catedral para a ceri~ 
moniw final em que ·o Exmo, .Sr. D,. 
Gunot, Arnehispo elo Cartago e p;j. · 
maz da Afl'ica, consagrou as foi;ç:is 
aliadas .110 Sagrado Coração ·de ·,Je
sus. 0°Padre W. Scanlan, Capeliio
n1ór. _junto: às forças, ~las5ificou a 

. cel'imou,ia< de "experiencia espiri
tual. raramente d11dn nos homens'. 
Após a BHnçiio Papal, S, l!';xcia, Mouf', 
Guno-t foi nara o meio das trop.i~, à 
entrada da lgre_ja, e ahriu-llies o 
coraçiio em curta alocução em fran
cês. em que exprimiu sua gràtid5o 
pela fií de todas aquelas <liferentcs 
raç~s, e· exemplo maravilhoso que 
haviam dado ao povo da, Tunísia, 

0.00 CAlOLIOO, 
·deve 16r o 
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A batalha pela cônquista de _Ki.ev 
A· ·cidade· já esta cercada por três lados .Ocupados Priorl<a,. a peninsul;l .· 
no delta · do Dnieper, Prokovskie, .. o·chsto~sl<y, ·Rlbelcbia - Comando . péss~at 
de Stalin - Ofensiva em toda a frê11te - iCinco grandes batalhas - . Qs:: atàl• 
que$. prosseguirão no inverno Comentariôs nazista, e · comuhicado rüsJ,; 

irOSCOU, C (Reúters) - Anuncia
te que começou· a• batalha- final para 
.a: car,tura. do .Kiev. 

KIEV CERCADA 
,l\!OSCOU, 6 ·(Reúters) - Krev está 

'cercada. por. tres ,.la.dos. russos, an un-
<:ia-se autorizada.mente. · · · 

, RODOVIA. C~RTADA 
'MOSCOU, .6 (Reutérs) - Foi reve• 

. lado oficialmente .que· as tropas rus
. sa.s . cortaram a . rodovia que vai do 
ZÍ!.itomir a Kiev. · .. 

PltlORKA OOUPADA 
,MOSCOU; G · (Reuters) .- No avan-

4:Ó para a. captura de Kíev, · as forças 
·russas - dü,· um comunicado russo 
... · ocuparam, ,..ao· norte · da· cidade, a 
cidade. de. Priorka, a. ,sete qu_ilometros 
do Importante centro· alemão. 

OOUPACAÓ UE .PROKOVSiiIE 
· MOSCOU, 6 (Reuters) - A:s tropas 

russas completaram a ocupação da 
pen insula que fíca ao- sul do delta do 
I>nieper. 

· Essa conq.ulsta .. foi completada com 
a.. ocupação d.e ·Prokovskle Hutora, 

'30 LOCAI,IDA))ES. 'l'OMADAS 
MOSCOU, 6 ,(Rêuters) - As tropas 

russas que operam eritre· o,.Delta do 
Dnieper . e a ,costa. ·do M11,r ·Negi·o 
ocuparam mais 30. !ooalicjades. As 
p·rinoipais dessas . localidades são 
Ochstovsky e Ribelclila. 

. PnESSAO ESMAGADORA 
ESTOCOLMO, 6 (Réuters) . - Os 

alemães estão esperando que a pressão 
rus'sa: se torne ·esmaga(Íorà.. na area: 
d.o Dnieper, dado. o lancamento de no• 
'Vas reservas na . batalha - informa 
o "t;,uréau" · es.candinavo controlado 

. pela· Alema.nha. 
, Essa noticia. confessa que os rus. 

s'f>s lograram. estabelecer· sua artilha
l'ia. ,pesada na margem do Dnieper. 
:VIOLENTOS 'A'l'AQ,UES Elll , Nl,:VEL 

ZURICH, 6 . <Reuters). - ·Segundo 
:fontes.· do Eixo, os. russos . estão lan
cando àtatiues ·~extraÓrdlnariame·nte 
violentoé na area de Nevei, a sudoes
te de "Vellki Luki. 

. Ll.M:PESA: ' 
~osco:u, 6 (Rêuters) - o exerci

to russo ,,continua·.•,empenhado numa 
gigailtesca. arranca<ta·· afim de . ulti• 
mar a urripesaiãe···toda.· a l'égião situaºª entre o baixo Dnieper e o,mai- .Neo 
gr~ ·. . . 

01''ENS~VA' EllliTODA. -A F!tEN:TE 
· MOSCOU, :6 '(ReutersJ ·~-Continua 
se desenvolvendo· a b.atalha para o 
aniquilamento co~pleto ·da We1·macllt 
na Russia. ·. · .. :: .. 

.De .Nevei ·a·crhneJa,'·a of.ensiva: é 
uin,i, sõ, Em· todas as ··frentes. as for
ças russas se ·1ança:in ~ 'luta co.in .1le-
nodo ·incrivél,. ' ' . ' . . ' ' 

~'l'ALlN NO COMANDO 
:r.ioscou, 6 (Reuter:;) -. Confirma

. se, ,.qtie ·., Stalin .· es.ta: 'nes.soalmenté · -:co
mandando :.dá. Hilha ·de frente' a. atual 
~ gigantesca ofensiva russa .. 
· O!! . <:iomandan.tes Jine4iatos. de Sta-· 

liii são· os seguintes: ·De Veliki Luki a 
Neve! ;,_ Marechal.Vatutln; de Neve! 
'f- ,Srn9lensk- -'-, Marec.har' Voronov; dé 

Smolesnl< a Gome! - l\Iarechal Cha
polvinikov: de Gome! a Cremenchulig 
- !\Iarechal Zukhov; de Cremenchimg 
:l. Crimeia - llfarecllal Ti:inochenko, 

CINCO GRANDES BATALHAS. 
l\IOSCOU. 6 (Reuters) . ..:,. Cinco 

· grandes bata.lhas estão sendo fr11,va• 
das na J;tussia, a saber: Russia. ];lran
ca - as forças russas estão ava:ncan
do a ·oeste e sudoeste de Nevel, para 
a antiga fronteira da Polonla; ,curva 
do Dnieper - os alemães luta..m :de
sesperadamente para escapar ao seu 
cerco e aniquilfrn1ento; baixo Dnlep·er 
- Kherson e Mogilev estão a.i.n.eaça.
dos do captura Iminente; Crimeia·
as posições germanicas peioram élia 
a dia. 

A CINCO 1,EGUA~ DA POLONJ.A 
l\IOSCOU, 6 (Reutes) - O. c.orres

pondente Harold King cabografou· uma. 
noticia, segundo a qual os exercitos 
russos que avançam no setor .de Ne•. 
vel já estão somente a 32 quil'ome• 
tros da antiga fronteira da. Pol<>llia 
com a Russla. · 

o a va.nço prossegue esmagadora• 
mente. . . · · 

A CA~IPANHA N!I.O CESSARA. 

e' o ·~a:r:C·Negr~. nossas· forças co.ntt• 
nuam ,.com 'pleno exlto· a· sua ofeusi
va.-·:'Coru· a· captura. de· Prokovskle
Hutorà, inossa.s. tropas eompletaram a 
MUpai)ão'·da •península Situada ao SUi 
dt, de)'ta . do Dnleper. . 

No'ssíis Ünidades"·move!s continuam 
a · dlzhnaL":. os · efetivos inimigos:. So
mente, 'uma:: de nossas unidades exter
minou·, cerca· de · 1.200 fascistas . ale-

, mãés. Grande presa de ·,guerra está 
. sendo feI.ta.·-.lncluslve, grande qqa.ntl- ·. 
dada de' equtpamentos. e, .combustiveJ. 
Numa localidade fora~ capturados 
1.500 vagões carrega.dos de· artigos de 
diversas• e:specles .. 

Na area,de Kiev, continuam .os.com• 
ba.tes pela amt>ilaç:ão das cabeç:as de. 
pó11te ·11a:niaTgem direita do Dnieper: 
Vencendo .. a encarnicada resistencia 

- irihnlga, uma. de 'nossas formaç:õe·s ir
' romp·eu. através'' da. .. zona. de def<':sa. 
·1nlmlga e .ocupou ·diversas localidades 
poderosamente 'fortlficadàs. 'unidades 
lnlmtga·s toram postas . ein. Iuga. · Pros
s'eg-Úlndo os,a:taqu~s, nossas tropas to-_ 
mara.in '·de assalto ··a importante locà
!íilade d·e. Svyatoschino, éorta11do. a 
rÓdlÍv:là ',qu'e0'.,J1ga •·Kiev· a·' Zhitomir e 
a. 'istradá. de ··.ferro que liga. Kiev e 
Ki:,rôsteri; . . 

A ~este ··e su~~é~te ::d,:\,.~~él/u~l~ 
dades.· de. üma. ·de. nosl/a~ · · fo\-J11àtões. 
travaram· <cQmbates. 'de . tmportancia 
]oca], em resultado d,?S ,qua)S ')pram . 
capturadas :drv,r~as.• l,ocaJld.àdes.-·pi,i• 
rahte ' os·' combates' do ,,cua,, 'cer.c,a' de 
1.boo. fàsôistas' aleníães'',;_foram·. 1nor.
tos. -Em ,alguns :' setores ... ·o · tn)!\ll~o 
tentou <cori tÍ'aataêar, /mà;s ·.':·tol ~'iêehá
c;ado. com pesa.dalÍ·,'.pel'das/.Por melo 
de Unlà :bem ·sucedida, manóbra: 'DIIS• 
. sas: unldadl!S .. c~rc1ú:am<,o::.c,e1m·,o;, Jle 
reslstencla lnlinlga. dén.omlnad,o: Yer:. 
mochlrio. Toda :'.a·. _sua,. gua.rni,;:ão··'i'ol 
extermfoada:. - ªI!~s. ·um' com.bate . . de 
grande feróc,ldade. . . ' ' ·. ' ... -

No - Baltlco foram · a.fundados Àm 
navio alemão :de· 5\000 'toneladas, um 
navio de pàtrulha: ,; üni' .:reboc;Ídi,r. 
No d.la 4 de: setàmbrÔ · a.· tlotlllÍà'. fe 
caça-minas· russo:;1 :'d~ ,p(!qüi,na: .. t.c:m~
lagem, qüando 'operava'· n,it.' 'bafa: :de 
Narva', foi ·atacada: , Mr êa:ça.mlnas 
IIÚmigos>um dos qualii CÓI., poí;to ,fo• 
ra du combate;·1ogo .no.tirlnclpio da. 
ação. ·Lanchas, ,torpedelras rus~as qtle 

. a<iorrera:m ràpidamen~e .. · :a!Cundarain 
5 caça-níinas alemães e 'ditnltjcara:m 

-dois outros:' A. flotflha,-,f1'.tln)l!'a:·i!:QUe,fse 
compunha: ·de· 8, µnldades;. foi·' ass.im 

. conip'ietamente·· desbà:râ:_faiia'.''. · : · . · 
llIOSCOU. 6 (Reuters) - AtJuncfa. 

se autorizada.mente que não haverá, 
intervalo entre a, campanha. .. do ve. 
rão do exercito russo, que esta. -expi •. 

;;;~;~::7t;~f1~:t~:.:::::~; NOVA. BATALHA. NAVAL NA 
p,~tJt~~~g:;:iig:~~~{IiiJ;e~~~: BAIA DE IMPERAT-R .. 1z·· .1. ·u·: ·cu. STA. , ES'l'OCOLIIIO, 6. (Reuters) _;_ ·o có• li . 
mentarista militar alemão, gepel"al 

. Ernst von Hammer, decjar<>u que os 
russos haviam Irrompido ao norte· 'de 
Kerch, numa localidade habitada, m.as 
toram obrigados a retroceder. . .', · 

Adiantou que ontem os russos· lai1~ 
çaram poderosas fo1•ças, inclusive dê 
tanques, na. batalha pela C.rlmeia e . 
durante a noite procuraram reforcar 
as suas cabeças de ,ponte na ar'ea, de 

· I{erch. . 
Ao norte da cidade, umii .. vi.olenta: .. _ 

batallia está agora ein . J)rogresso. 
Grandes formações russas. de·.· tanques 
são empregadas no Istmo de Perekop. 
Uma tentativa. õe ruptura.. russa ·sobre 
o. Dnieper. a nordeste de Kerch,: t~i 
frustrada. · · : · 

Ao sul de Dnepopetrovsk --e _acres
centou - os russos irromperam P.(l• 
las · linhas alemãs em dois lugares, 
"mas foram imediatamente repeli•· 
dos. Ao norte de Kiev, os russos p1·0-
.cttram irromper pelo ·norte. Alguns 
'tanques inimigos penetraram na. re
taguarda das posições alemãs,. mas 
foram paralisados. A bata.lha ao nor~ 
te . de Kiev, .que aum.enta.. d!!> Ylole.n.- ,. 
eia hora a llorá, está ainda eln pie• 
no desenrolar". ·. · 

CO~lUNICAQÓ RUSSO 
MOSCOU, 6 <Retiters) - Um comu-

nicado russo anuncia; · 
"Na area entre o ãeita. cio. Dnieper 

: ,: ".\. 

As· fQrças niponicas batem em retirada - ·cín. crqzadQr·e, 
quafrQ destroyers afundados,' e 2 cri1:Z11doresiie l' ~des• 
troyers. danificados - Acordo em ·chung~Kfüg_, -:
Assembleia· da Grande Asia - Reforços ein: l{abaul. 
. SIONEI,· (R~UTERS) - Um comup.i- AVIÕES ·É N.'\VJOS ATINGIJlOS ... 
cado 'ofjç!al Jnforma que na are a. · d_a SIDNEI,. 6 (REUTE.~$) ..;:. 'Foi reve• . 
Ba!ade .IJuperat.riz, Augusta, foi. loca:II• , lado qtie ··aviões' .obtivêràm:.··uupa:ctos 
zâdai ·iunà, é{;qtia'dra; itiponica de 12 cru• diretos contra. ·dois .n,avios<:J.i,pon~sés;;Jó,. 
zadores"e destro!rs, a qual ·foi imedia- <:alraados perto !ie Ke~ttet:: ,_. · ... ',:, · 

···taínenté ·. afacà.da. por · forças naval.s Noutra açã,o ·aetea,' bómbardeadores 
aliadas. am. ericai:i·os· a!u. n~a. r.àlll. · .,!lm .. ·~.ri~ .. vf.<!<!.;.~.ª.· 1·-. <'NOVA .BATALHA .NAVAL gµeiro·!n!mlgo ·perto.,d!?· ,ca.b,9.:.:~uçe~-

' SI0NEI ., · (R.FJUTERS) . - Anuncia-se ter. Vinte .. aviõe.\l. jaJX),I'leses.: {~;,;.saram 
. que· os . ~àvios. aliados. 'tiveram · outra · interferir ... contra' os aviões' amr,ricano~. 
batà.Uia naval com .a esquedra niponi- · mas 4. foram. abatidos.: Perdeu-$!1 ·u~ 

• ·ca, -13erto'' de- ·.1mperatrl2; · Augu.st.a, ., fa• · "Liberator" ::Ji'&sas' 'operaçóe$;..:.,., .. ' .• ,,, ' 
zendo-a. bater. em·· retirada, na.vegan• POUCAS POSSmILIDADES .Dlt 
do ·pàra ~ste, .. ·. · ' · RESISTÉNCJÂ·.: _ : :. :, ·. 
· -PESADAS PERDAS NAZISTAS . WASHINGTON; '..6 .. (REUTERS). --

- ' sI.bm:r, 6 (Rl!:UTEftS) ~ As infor-' • Durante a conferen.cli1:.'qu,fniâ~~-1n
niações .: prelilUJ.. na:res ·sobi-e . ª. nova. ba- ' tem com os repr~entantea · ela ·inipren

. talha. . naval· lf'àva,d,- em. aguas.· de 1m.- sa, ó ministro da,. Marinha, cel, Frap.Jc 
peràtrill Aug1~tà,, »11 area de Bcmgll!fn.,, -Rnoit, dills~ que .embora· Ràbau1:·.~.l'I~• 
vil!e, diZ,em ,que um. cru1.11,dor e quatro tituIBoe.\uma.. po.siç,ão< geogl:á(i~mtntt 
destrolers 'nli>ohicos forli,m afÍlllda!fos. poderosa, dévia ·ser · considéràdÕ, ~ 

Alem dLsso;··rnats doi& cruzadori:s e duvidiilsçi i:ibei:os:.•Japonese,R' .PB 
dóis desfroiers tor~m atingidl>ll · c<!lm lm• . suportili eficientemente uma"·,. tl ' 
pactos. . . . . . . ·.. ,· , · ó!~!!SiVÍl àerea, Alesfei;haqa, .d~ ''~fti~ 

. A . !)atalha nava:! durôu 90 minutos . vizmha.s. · · · · , . . : · , 
. e· <>s .' navios: japoneses. fugiram. REPRESENTÀNTÊS, INGLESES··. NO 

Fcirà.m àinda. . ,destroçàdOS . 16 avtoes · . ' . . ORI.t;:NTE . ., ' · · . ' 
inimigos ,durante a lut~. - 'LONDRES, 6 (REUTERS) .... Ó 111•. 

Não se' perdeu nenhum navio alia.do ChurchiJI. nomeou·:.iíew;': representantes 
-.·ais o cbmtinicado'llficia!., junto àó'genera!issimo Chang' ~aLCbek 

. '.ACP,RDO COM:l'LETP EM o general l\ia,c A~i;i;-; _ J:f?~pell.tlyà.!n~':lte·, 
· -CHUNG-KING os srs ... tenente genera.rCartóh,de<W1art 

WASHINGTON, 6 (REUTERS) e. tenente genérâl.'lf~,*1; .r,,~~fÍIÍ'!, 
Foi. anunciacio pelo IJrestcierite Roose• Ambo.s . já,. pai-tiram. i)ára. :a;ssum1r o no• 
velt que, ·.na. cçnfei·encia que. ~ant.\ve- vo posto. · .',. _; , · . ~: ./· 
rám : ein CJ1ung-Kµ1g, o generalissirno 
Chang ' Xai · Chek;. os generais Stywell, 
cinenault e . son,.merveu · e Lord · Louis 
Mou1,1t))atten, chegaram a u~ completo 
acordo, ,estabelecendo··um plano para o 
,prosseguimento da ofensiva. contra -O 
Japão nó,.Extremo Oriente. . . · 

éonferencia i ü.e /Edên·_·.:cofü:\o 
ministro dó: êxtefior1ufoô::\ 

BONCENTRAGÃn · MARIANA NA 
Tratá;se· de, .uma "má notlcl@, '.', pa

ra. . os ·.japoneses, llisse. o presidente .. 
A "GRANDE ·.ASIA" IMPERIALISTA 

CAIRO, 6 i<Reuters) _' q·s'r;_ Antlio~ 
ny : Eden · confe.rencioU · ontem ,n~s.ta. 
capital com o :sr .. MenamJoitou,_ ·:ini~ 
nfstq, do Exte1·ior dá . Tuttquia/ · Eli• 
téve prooente á, · co~fqr.encia .shi Hui'll . 
l{natchbUll, · em'ba:lxad<;>it::. brltanko 
junto ào g?.verno d,e ;Anc.~ta:f:: 

·., ·:::' 

...... ~ -~ ,:-- - ,: 
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},' 

\> ., 

Oferecemos por preços· bem .acessiv~is::de. acprdo ,com ~ -vossa' 
)>rientação: de vendas~ .. · ·. · ·: , · ·_ · .. : : . ' · ·, '; 
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ÔAJXA . POSTAI., .:::lt7 ·, 
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RECUAM OS NAZISTAS ATÉ O RID GUÃRIGllANO NA ;;jf Â(Q 
• ,. 1 • • • • ';. • • • ' \.: .~-. . ~ - • 

·Queda de Veµafro · --- As . lhihas : názist~s :.estip'\atraz ·do· ::rio ,·_(iQâriglj~·.·1·/: . 

'·no. "'""."- o VIII . ,exercito :Utiliza~ ,gr'ªnd;~~;"<f,ijt;çâs::m,~c~.nicàs ~--:<¾$q~prç~:at.T. : .· 
nazista ante .os nipo;.afuetiétirihs; ~=:. Ârgebreferê=se~ 'à': .. , lu.t{J. A31Ji.;:YeJj,afro.·~i:1 

... '.'.~ ··1s· perdas . aereas n~ifstas \no · :l\lár . Êg~~t :~ . ·p~fse~uiçâô , r~JigíósaT ·'. --
na Itâlia - Primeiro . anivêrsarfo · do -desembarque n~ Afrjca. . ·.:· 

' . . ~ .·. - ~ . ..... ~ ·--- ',,. . . ,· . 
. . ZU1ÚCli, 6 · meuters) - A D. N. B, ro. anive,·sario, .do d,e,sornbarqJe, · na. o pretexto de c1ue o Sant(j ·!!adr& t.a.i·~ 
anuncia .que Venafro foi. evacuada, pe. Africa ·.O· general' .Eisenhow.er :: decla.·• tici1>a do -mov{men~or_anti~tàsclsta; 'J\& 
las .tropas germànlc.ls na·1talla,. 'ra que a yi~ol'.j.a at\àda·:afirinà.~se:ab- ·Italia: . . . . o . '•;, • 

' . A 'QUEDA DE 'vÉNAFUQ . solutamente .. ,ine.vitavel; émbOra•. não . o anÚ).o secretài::!o;,do' PartJdo' J'a~-
LONDREs,: 6 (fteuters> · ;...." Constde- · esteja a.inda. deflnitlvaínénte- a.: vístu:. .eis ta/ Robe-rto•. E'arlnàcci; ta.:tnb61n .int· 

ra.-sé lmirieilte' a.. queda .de Vêriatro; . , .. ·. o": RÉCUO'.NAZJSTA ... - . cfou .:ú~í1:.:ca.1npa.nhà.:coritri.;'O,/dltet,er 
Os àtiados !já. ócukâra.in . Velac.upa, . QUA~Tli:L 'Â,LIAi)O NÀ·':Jil'A'LlA, ti\ d.a va\,/os: •jor11~l!J~àe Amão1.J)11n;·.i-t.11K • 
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.~1Jl.•Veennta.~f·rcf.Í1Sidjrada, ~oino. SU.bur- .,(Reúters) é',.~• ,Á.hyncla•~é::._qµe .os '.:atê'•\ ·. ·ti,; ·â '(!ll8m · aCusa;.(l(I. org·an1Z;,tl' ~OVJ• 

a v :inães . estlo· reéu.andQ:.ser\l ces~â1-;:<sob · ~entôs:, antl•:tã5-,~~st1~,.:, ;de, ·ftt'l'idá.d;s 
Àli~.s/ ,a. :~vacuaQí'iió.:·de· Vf/llafro to.1 ,. ,, u,ma.· chuva,-·de·. bomJ:,aS', '-pa;ta;.:s)ra~ .M• .. dtsmóYaJfZ'itcioras 'e ,d!I· ,dar .-.~\Í.'!o, e 

a.núÍ\Qlll.40. tlelo1 · tlombi.. ; ·• ' v.a.s. llnli·a· s .. ale,m ·d. o 1·.io··· Guar~J.· 1.\1},.! JIº. ; . . ~.~~9.fl4•r\a9 '. ª .. OS,· prls,l·o· n. ~lr.o.i:,.' ali. ~~(I!; 
JUJOOQ :;tv,U'.IS'fA 'A:1,lj)~{ DO GUA• SURPRES~ CAUS~ClA, PE~OS,;,l!il~<l:r .; J!,~~'-;lllJJll1. ,~j\uI;t ,a. :~ug-m'.'.•.º' .> .. ,·'•\' , 
" ... .,_., f< . t• '!°"."'gffl~t:,(~~º"'; ' .··• ... ·. · ·, A:llERl<lA~OS 0,'.i. ºft . ;x. ; . ,:, !) '".,~11Jllll0.'.- F.asc1sta'_',. que,,.~.at~ 
.i 4Jlt.l,'i}l1.X.: ili ·1í:\1tlif~~l' -,· p~pols .de , . J;':RENTE ITA.L.JANA, 6', '(""e,)lnr~.r 4a ~r!1?~!va·: campa,1_111a.- faz; ~!11\:ltf#~ 
;1otl1nth••m• J) l'fo GuaTia-llano, · os alia- · ~ Assinala-se que os prisloMirts a:1,, , <tllt : f.9-!l-:Jilispo;s,; a..os • q11abr ~.!scr,•"'?· 
'~M".HWl'~ll) )91{ U-l~lllf/=~S''d.tl' recuo . em mães maniféstaram. 'm,ulta:. SILrpl'éS!'- :có.mo ~!1,1140. ·."traidores, co~tta ,:q_11em 
recuo ·att· as reg,iOes. ·montanhosas. sa.. inir- ter de· enfrentàr' nas ultl!'nà.s, _b.a• .o g:overno: tenclo.na. levar ·a •eCélto··•~.·' 
t'\!f~õ!-{ ;~Ci1•• _!!~\rl!,Z . dÓ rio re.ferldO, talhas . OS . só]dados. ,,n)po,artler,icailós; • •:V(/,l'a, IÍ.ção". · •;. , .. ' > ~ .';' ',: 
AJQri!:, ~<'re.s1~t11ncia g4rma..nica. · sera. : :é tai.o· dénódo <:om,,.q.u~ ,i~iitncé~·-. '., Mt-;~,SÂG.E!f; OE ':EJ!.E~H~~)!iJl'", 
fà\iore~j(Ja' r,'elo · terreno: .· alta,mente· · ·. s.es soldados que (!S:'!l,:+emMS:. cha.ntánio. . · :4ftGEL; -& :. (,Reuters) -.: ... ;.-o •gàne.ra;I· 
i,'ror,iri!Ô. 'No éritanto, se· nãe. é espe- · .nos ,de .'.'diab~..s. ;~·I:?a;r,e.Jo,s1'. · : ·. · . E,isénhower: dirighl ;:Jí~ie' ·uma;:· ~Í~I!~" 
rà.da a' manutem;á.o .. ·do mesmo.' l'Ítll)O .·, · ·A 'itEsrSTE'S(;u.': VENOJD'A ,'. . gem~ a. to'do's (IS·.h!)lll<lll,IÍ e· '·l;#.u!Ker,11 
nâ. ·<·1·apidez do• •av,i.nço,' consÍderacse .. : :ARGETJ,: s ; (}:éuter.s) , ,:.:. .. A radio d,isiforças··norúr,.a;m:er!j)ii-ttag;:,e~tiéi!'~ 
que a pers'eguição . ao inluÜgó contl• 'no1·ti,,-amcrtcàna: • de";Art'el io': éôntfr- _ . na'<ia.s: nos. teatrQ$'.da,; guei,ra; .da: A.fri.• 
nuarã i.raduáJmente. . . màr que· a:s ·.ui11<Íádes do. v.'o 'l:;i:e;:cí~: .· ,cá;:-'dô Nbrt.e e do lii"fié:liter1'aneó/ iio.t~ 

·'· . A LU'l'A· 'Elll VENAl~RO to penctraraminétl ·a.habaÍdeii de Ves.; .comeniorar·.o aniverJa:rj'o· dos primtt-
ARG·EL, 6 (f.teúters)1 

- Apesar da· 'nafro,· acrescéntou:; ,; . ' ; ·· " ··:: ,. ,., TOS ·dêifembarques, aliados na" Ãfriàf 
noticia a.lem.ã .da eva.cua.çã·o de Ve- ··~epois''dós.·go.lpes.,que. d~salojà-' doA·,orteio.; : ., . , ,. , ,. ·'•, :·./ 

. ·· no.t-1•0· .. oi· aliâdos• áfnda. não notifica• ram os alemães dó c~ntro d'e ·11 ua ji•, Diz - .a· mensagem: . . . ' . . · .. ·. ;·· 
, ;;a:1n. oficialmente a qu~da des~a" po• nha. de frente;· ení be1'hia;·o v;o J!l:;:ei"- - . -'('~à· exa'titmcinte '(:um' anô, 'ttnde!I 
slçãoi - ' ' . . . . ,c)to ést.í., S_EL, ,mÓv)mt,:ntand_o: P!'-i'a· ., a _:/esc~lto.'ú!'n Iiierii~rav~l cai\itulo;da:,hls• 
.. d uitlmo, despachó sobre ·a·. luta. .ne·s····" frente, · vencendo· a. , .. reslstencla ·•nota- ·tor,a ··das. artnas .· norte-am.~i;tcan;ta-, 

sa ai·ea.. diz;: porem, que o quipto exer• velmenie enfraquecida\lo \nim1io,' q_1fe ·. vos. 'trabàl'h.a!ites· 'ef~tiV~IJl1'll.tit,: ·n,u)n 
cito' penetToú os· arrabaldes cJ.e .. vi>- to1·•ei.puh;o · dei cuiné de uma' monta- · . esplrlt.o'>de ,amlst'ósa' cooperatãíéi 'j::6'\'1 
na~ro, · c·ont!nuando a· avançar, esina• nlia de 900 · metros\dé altúra" . .-. · - · o:S exercí,tos,' .ás.·'à.rmàaas ,.ci ·a~:' f~r.1:à:s 

-gàndo · a: resistencia enfrattuectda. <10 A. Gu:1:aDA v'A 'l'lOANA '. EM/RO!U a~1·e~s' 'di)!J ·. 'nossoíf :aUàli~s; ::.,está.bel'!~ 
tnimlg9. · - . . . ·, . . . . . . .. . S'l'OCKOLMO, 6 (Rétiters) _;..,;, AÍl~n, c_etJ<W em terra· éstrahgeirà.,.uma~,rep·u.~ 

· . ,. VITORIA INEVITAVEt:. da,se qüé'a 'g·ia~dâ ,m.llit,ar elo ·rapa . tàç~o d~ '.decericl!),, ·~ · 4~ '<Vtiii_df~r: l>'.a. 
·ARGEL,· 6 .(Retiters) Numa teve ordens··do Ptm.tifi<:e"p.a:rá.lo. cUP.ai", • condu(a.· YQs sois ve,rd.adelrà; e' ~r,., 

mensagem ;comemorativa do' .primet- iora. da. cidade do-Vaiiçarlo,' ~in H1>s., . .:t?-men't'e os ·vrot~tgréé e:oSd_etensbr~s 

·DIOCESE OE RIBEIRÃO · PRETO 

SIDNEI, 6 (RE:UTERS) - A radio 
de·•Toquio deú ·n:.~icia de uma assem· 
blé&; dá. .. · Grande Asia, realizada· no· Ja
pão; cóm .a .. presen:,a 90s · governos do· 
Já.pão,· da. China '( o· govemo tltere de 
Nánkin); ·dá· B!rmanla., do Sião; dM 
Filipinas, da. Mandchuria. e da Indía LI• 

rna, . uni·. edlffclo Óride i>róvav~liné,n- . da·· de1'no~racià. a1h~r'°l~ria, 'da' meia\~il. 
. · - . · · · ·· . te funciona a: sede da.,Çatedrfl. de .Sào f01:ri1á) Cl,Ue ;Oª' VOSSOS',a,i).tepa'.ssà.aos:J.,;;. 

A 
.. o· FE' N·s· .·,·v>A; · fr'R' tA·'· c·o· ·,N .. J,·., RA' . 'A··· . [' U' ,R. ·o· ·p· A ... 'João do,Làtrão.' ... ,.,,; ·.: . ,,, · · .. ·rani o~ seu's (fuilda'.4orés.:.·com toa~ 

Reai':,-zar-se~ã nu proximo dia 14 de 
Novembro a 2.a Concentração · Ma1·ia
Jla · de· Ribeirão Preto. Essa magnifica 
iniciativa conta: com :as bençãos de S. 
Excia. Revma., o Sr. Bíspo 'Dioéesano, 
Dom .Alberto Gonçalves, e nessa oca
stão . a Diocese será consagrada ao 
Coração de Maria; · Escreveu · S. Excia. 
Revma., a· este proposito; estas pala
v1·as: ''Estarrecido .à.·-vista das imen
sas i·uirtas .que vai o odio acumulan
do nos campos•· de batalha e compar
tindo· os· sofrimentos que:· sobremodo 

·angu,stiam a Sànta Madre· Igreja, . nes
ta hora aziaga . de exterminios, -vol
vemo-rios eo!'lfiante ·para Maria San- . 
tissima, a · c,ujo .Imaéuladó Coração 
consagramos.a nossa mui querida Dio-. 
<:esé de Ribeirão · Preto, esperando de 
seu materno amor e de sua interces
:são. onipotente ·o 'breve raiar da sus
pirada p'az, que a todos nos faça dig
nos daá.;;,inefaveis' pi;ómessas de· Cds-,. " .. .,o. ' ' . 

· A Concentr~ção · Ma,iana se reali
~ará sob a présidéncia .. ~o Exmo. 
Revrno. · Bispo Auxiliar . <le . Ribékão 
P1·eto, · Dom Mano<àil .· da Silveira D' 
Elboux, Diretor. da Federação Maria
na. local, que· coni : infatigável. zelo e 
notavel. exito tem orientado e de
senvolvido o' movimento 'mariano na 
Diocese de. Ribeirio Preto, e a quem 

. Cls Congregados Mariànos · tributam a 
mais · 'ehtusiastioá ·.e, resptiitosa · admi
ração. . ·. . _ ·. . . . -· 
· Nos dias n,.12 e 13':de .. Novembro, 

· à.ii 20 horas, no salão .. "Dom .Albe1:to", 
há verá' ·um tríduo de conferenciàs 
deseinli:das exclusivainepte''aos moços, 
e, s1,1bordinàdas ao:;; temas· "O mo,ço 
instru,ido", "O moço deci.dido", "O . 
moço ativo'.'. Estas·· conferencias fica
rão à cargo do ilustre Sacerdote, Pe. 
Walter• Mariaux, diretor do Secreta
riado·. Geral das Congregações Maria- · 
nas · em 'Rpm.a · e · figura: . · maxima · do 
movimento · mariano · universaJ. As 8 
horas do dia 14, será.celebrada à Siln-: 
ta Missa na Ca~edi.-al, :col'll .. co·
munhão· · geral .. ·. d~s Congreg!Jdos Ma
rianos. Em' seguidà;'' nô · Estadio' Mu- · 
nicipal, será- servido. café· aos ,Con-
1;:reg?do:;. .. - ' . . ' ' .' - ' ' 

No dia 14, às 10 horas, ·dar-se-a· o 
haskamento das bandeiras nacional, 
e pontificia, respetivamente por' ·s;, 
Excia. Revma., o Sr. Bispo Auxiliar 
e pelo EKmo. Sr. Prefeito municipal. 
Após o hasteamento,- haverá Solene 
Missa Campal, em que ofi.ciará . S . . 
EKcia. Revma. o Snr. Bispb Auxiliar. 
A Missa será em frente· à Catedl'.al. 

ASSEMBLEIA. GERAL 

Ás 14 horas do mesmo dia,· será 
realizada a assembleia geral no sa~ 
lão Dom Albedo. A reunião· se .ini
ciará ao som do Hino Pontifício.' · En1 
seguida, o Exmo. Sr. Prefeito · Muni
cipal dirigirá uma saudação aos Ct:>n• 
gregados Marianos de outras cidades. 
lj:m seguida, o Congr. academicÓ De
jalme Santos Gabarra dirigirá uma 
saudação aos visitantes; Seguir-se-á 
o hino das Congregações Marianas, 
Logo depois, o dr. Waldomiro Gi,ardi 
Jacob, Prefeito de Mogi .Guassú · e 
Mestre de Noviços da Congrega~ão . 
Mariana local, pronunciará· um · <lis
curso. Fará uso da palavra, depois, o 
Revmo. Sr. Pe. Walter Mariaux •. Exe
cutar-se-á depois o hino da mocidà
de, e o Exmo. Revmo. Sr, Bispo' Au,- · 
xiliar fará a alocução de encerramen
to. A assembleia terminará ao. som 
do hino nacional. 

o' DESFILE 
Ás · 15,30, os Congregados Marianii~ 

empunhando bandeirolas, cartazes, 
bandeiras, percorrerão ·em grande. des~ 
file as .ruas da cidade e, chegado o 
desfile à Matriz de Vila Tiberio, o . 
Exmo. Revmo. Sr. Bispo Auxiliar, em 
nome do Exmo. Revmo. .Sr. Bispo 
Diocesano; fará a · Consagl'ação · da .. 
Diocese ao Imaculado Coração de· Mà
ria, precisamente na Paroquia · · côn
fiada ao zelo dos RR. PP. Cordima- · 
rianos. Haverá a seguir bensãô , d.9 

vre-, µeJo,' sr_o Chandra Bose. . · ·. 
A. ·abertura da es.seml:/léa. foi presi

dida' . pelo 'minl.5tr· . Tojo, que manlfes• 
tau o·: jubil,o. ·pelo Jato da/ Alemanha. 
consld~ar coino liquida e segura e prú
:xlm1(: a, sua.. vitoria. final, apos O que 
será. reconstruida,- a, Eiµ-opa,'. . .. . 
. Ta.mbem · djsãe, Tojo . que .a.!i grandes 

naçõe.\l 'Alilatiéas e~tão dispostas . a ne11• 
tralizá.r •a contra-ofensiva.· da Inglater-
1·a .. e cjOB .Est.a<l.os. Vnid0,5. . . . 
OS NIPÕES REFORÇAM A BASE DE 

. RABAU~ . 
Q; G, ALIADO NO, SUDOESTE DO 

PACIFICiO, ·6 (REUTERS) -'- Rol ofi
cialmente revelado que. os japoneses e~
tão: · reforçando . consideravelmente sua 
basf em Rabaul. . . ' ' 

Segundo se· anuncia, 19 .navios nlpo
nicos, na. maioria cruzadores e destroiers, 
estão se '. movimentando na ' direção de 
Ràba:úl, aproi,;lmr.éiamente a 1.300 qui-
lometreis de Truk. · · 

··RENDAS 

. . . . · ·. · . · .. · ·. . . ·.· : tt~ ·. É.. ..· . '.· .. · · :· · . · : · -. · • . · · · · ·. · :::r?f1It(~i!~~::;i~!t~t;~r:i{; .· r:!i::~~~~t;~:;~~x~:!_:::,~1:;;~1~~ 
·da. ·A.liás, ã. proxilna cba_tàlha. ·,pe/a , ·· -1-'õs tod.os saudam.os·:,com,. rt1pe1Le, 
J>O§_se: r1 ... : Jt.9m~. -~:. :.:: .. ,. '.: .'L .• ::.:..~ : __ : ,~.a. • lllen\Ória: µeis c~ra.ài:_a,d~s:;<'lti'é ),'e;-

' . ' . . ' ·.' .... ,: .. : ; . ; '\' ' ' ', ', . . - . . ' 

· Ataque a OeJ~e01kirch~n-.:e M.unster:...- Destruição do 
. ·pa'rque·.füaustriãrü~ii~U- Milhares de'l(}C,Omotivas .. 
. inutilizadas ,~:,:-o· ''Von Tirpitz" em· Álten . -..... 

· ~i · ,· Raide· ~soõtê a ,. lngfat,erra. 
~ONDRÉS, 6 (Reut~r~) .:..:. ; ()~ .a-.riões. 

aliados, ataca~am• a. Alemanha. em ,ple
na. ·1uz do dia, qntem .. ,' . ·· , . · ·, :,. 

T:i.mbem,. foi·. atacada ;. a Fl"àn~a: 
ocupada .. ,Por. sua. vez,, soou ... H&"el1·0 
alarme. aereo·· · e1.n: Londres·. 'na· ·nolte 
·de-ontefo, · · · · ~:·•,.,:, 
A'rAQ,UJ<; UIURNO A 'ciELSl!)MKill--

' CHE:V E· MUNSTÊ:n . '.. . .· .. 
LONDRES; 6 (;neutêr~) -, ~~ó:sse- , 

. .- ·: .,.,_!• . 

DO 

g~lndo i ·;"-"ª Úensiva am·ea.· contra 
a ' Atemànba, . os .. aviões· americanos· 
•Úalizaram ,oitten't' u,nv ataqt!e dh1!'rioi 
d.e grande env~rgadura.,. a.t.acandó as 

,cid;utes' ·a!em~s _·de· · 'Gels'entlUl'l:ilten · e 
?l):un~ter .. · . . . . ... 

Nesse~ .J·aMes, foram destruldos· 56 
aViõés'·. do eixo. 
A··DES'l'RUJÇA'O ·DE ·LOCOMOTlVAS .. · 

: ' ' . DO EIXO . 
' 'LO!iDRES, 6· (Riuiers) -: O J\Íi~ . 
nistt<;> . de · A,erona.utica lnf<;irma, que 
mil.harés de .1Iocomotlvas .forart1. des
ti·Í.i1âa~ :pefa aviaç:io aliada. nos àt'a
que,s desferidos dur11-nte o. mês d.e ou
tu.bro. · contra. as. coniunicaçõe.s. e ob 
jetlvos. rerrovlarios ,na Europa ocupa
da~ · · · ). __ · 

' · ... · ·1•RlsAO: .·. · ·. '. - d:eJUOs, ;tio1·em, :a~ devemos'·ofüa:r'J,.aa~a 
ziJ 1: l<.'.f{; 6 (Ri,úÍ.êrs) .. ~:'Aií'uncfa. ·.· â; 'f1'éilt:e,,1,ois· n;c> .aé,vêm'o~'.o~l\~f)ta~a 

se '(Jlli<'u ·ex-minlstr'<1 'd11s- -tlnan<;a.s:'(t<> · · 'traz-eilqÚàlltO' ~ ·rrossa ·ta,r~ta;Iiãô'-f-t?r 
,s·r; Mussofini, sr; Niasii/toJ pfeli~ 'PC!( plel)a)n~pfe.'Je·v.a:!ia a.Jcab9'. · _·,,. ,· 
ag·eitt.es . da.· Gestàpo;' .qÜando tentava. . 'Es.~áfuos· agora pisando o' conu11eri
at1·avessar. a..;frontei;a.. austro,h11ntác• . te eúl'opeu, travando dl, 'a: 'dia:'~ ·bf
ra, informa "La Sulsse". . ' •.· · •. .talha .·clintra as···poslções vitais ' dt, 

Segundo ·:o · jórnal, · M'àst ,; é ácusatto·: ' · .illimJg6; .. · · . ·. . - , . . . ,' 
de tentar. tiànsf~rir pa.'ra; pá.ises· .neu-· .Um·'i,1umero ca,da yez m~!o,'.de M;~ 

· tros corisíderave1s .. so'riià.s em:. ouro. e- ,ta.dos auad·os ha de .conuiiüâ'r. a~om.0 

em v.àfores· italianos.~·,. . . . . . . 1ià.nhan(io.nos· néssa füta .. Con,,.o;pÓ• 
AS OPERÀÇõEÍS AEUEÀS . NO. MAR ' <lernso; 'eiéicito; 'russo 'ª .e!infagàr- 'o 

· '. ·_ .. : . ·. , EGEU · , ·. :~ }.i_ _ ',... ipiÍpis'li':a;'. Jiiste 0:' é:Óin a~ 'fpr'i;Íl.s éadà 
· CAiltO, ,6 (Reute1-'s) :.,.. ,As perdas v,ez m'11<is: ·numêl'.os·~;,,:que, proÇlJr~lli c;,ii 

àereas· aliadas : desde•·: .o ,. começo ' d.as , pontos·, de penetra.çã:o das déle1ia11 1nr
operações· no mar Egeu•,mostram ~ue· migas,·· por,· todâ parte . da Eurór,ii "a. 
os' alemães ·tê1n. uma deii:vantage!D de ·derrota .conu;ile.ta :4o :11oes1ún}íni&:9.'+ 
spài'ã, L "· · .... :· ··-,:·-··::·T"'•;··:, ·se"nã.o~.es·tá.'afn:da.:c1etinitivámeitté ~m 
. .· Esta. g,ra:i_lde · brecha._ ·t?,õ: µ04:~río. da. . rj':'ta · ~. af!rnt.a~~e~ t!)dayla. 'ab3ôiut~

. "L11ttwa.ffe~':, re[)reseitia,;,,a,Pen:i.s. u~1 · mente: l~iw1~a~eI,:: ·. : . · .. ··' ',.,. ,_ .··. 
dos resultados logrados pelas .. opera, , . lJrlJa .y1t.0~1a .an,i;loJa .Sérã;not;~:t;tra,111 

- çõoo : Úitanfoas :no Íuár:. ~geui q\Í.e,.·.. .tll\à:S !Ônglritjuas, do Paclt:ic·o;'}inde 'ás 
segu~do s.e obsé/va. ,·11esta :capl,tal, . dê- t9rgas. aliadas,· ~ailsa.ra:!11 . á,, otenlif"ª 

· vem .:ser .consideradas -çomo ... parte da e onde a Chlna lnconqu1stavel, airua.r.-

·. feitas à mao, Toalhintias de rendas.; cen• .. , 
i;-tr,o·s .• de·. mesa, colchas. ien,êin.)ÍQS,./gôJ<\i,,:.. 
· ComJ)leto sortimento e melhores; preços:· · · · · 

grande ·e~trat~gla dertva4a. do ~qla.p~ ; , dando, à, hor3: .~n,t ciue;, o i?I.en? po~erto 
so . .italiano; Ao ,seu.' c~e'dito, . devem .' :. dós .seus al!a!ios ·P~S.l!.a, 3<S.~iiil•la., ·con
sior eón'tà(lâs as'. t1::i:nst:ere'ricla':'i{telfaà ... Ünua a . désa.tlar'. o.· inàls' pó'4erciáo ' " 

A Oli'ÉNSIV A. AEREA i•rióSSEC:U 11.ÍÃ ., ·· l)e~os- ,a.t_em~e'! i,nji~,-fr~j..tes' ·1ta.ll!tria:: :e,,~ Jé~~~,='.(lpfe. ,n~ssós, i,l),lP,J,g91!? :,.) · .. • .,, , . 
_ LONDRES,: 6 · (Reuters) _.,. O. 1111... 'russa.· de'..'{õ'il~idera:vtis·, 'feserva:s '. <le ·.'.-:o.·· .. · ,cor~(:a.o dà.. P.a,~ri!),. a~j!fi~.ª~:" 

_ ni~ti:o • .ite,,iei;o11.>Lt1t.lGJ1, :da, .I11glaterra,. trç,pas; .e ,_ré-OJirsos://e; .. ~()'a;a\r;lafse,,, 1~· ;,': .8,!lº!l'l?âll.J1a<t<1(1c;>.1 :·'.cm,/~o!íst11iT.'._l1àd~s 
st·. Archlbâld · Sinclalr, de,claroti titie . pottante·,n.úm~io .. ~, n~vloS:: .a.lemi!,es, gu_e1,:.r1i~ro~;. , ... , .·. · < . . , _ ·, -·. · · 

Sõ na 

. a Ó tens/ va: aerea. co~ tra . : à' AlemtÀlµj · . aft1l)dà:d.o~ •. tnc~,~/ndj) ;a~~ste~tinen:tos ,,,;, • , ··9s<n o~.sç,.s ·: aliados :m.atj;ham>, para, .a. 
- prósseguirã até f!er destfoido· O· par- ti'jlnst,ortes de;, ,,opa111 .:eml:!arca.,;:ões . f,rente;. col)osco. .: . · . . . · · : /-

que · ·industrial· de :guei·ra alemão; 'de escolta,·e·•f.inàlment'e-·perdas· causa•< .. ;:Deus. e a: justlça-tamb•m comlí.item 
abrindo ó ca1nlnho dos· aliados para.· .. da:s. á "LÜftwaffe": . · . . . . . ... · a.ô hosso 'tado. .. . . ... 
Serlima .· .Co.m ·a··p,osse· õe 'LJ1.t;<>~; .. sà.~ós· e . C<>tn,a md.s e!evàcfa;co;raaem,·l'leve• 
V.t(ÜJ,,.\NCJ-!l ,SOfl.ltE 9 -ENCO;ÍnA- Castelrosas :pdo.s · britál}lcos,:',consolj- mos,,redobr;,.r·,9s;,~_Qsso.s,,·e11{0.i;{;os·.tfi]iti 
''' ' . : ÇA.,D~' ."V9N. ',l'l~Pl'l'Zi' . . d~dà ,ha: ,.ürii ri,iêr ,co#~ijl~~'ll"J?." ;COI\So 1e:' ~d~rril~s:· retr,ell~.ar mais". ~tt,>t~s~' 
. ;L01'1P!t~S. 6:. 'R:':ute)'.s) . ·-:' · A1rnn.- "·, tuc1!es .das .déf~,sa.s',·.e. ,:i- 1n~é11J,ca,;:a.o sa·., ~.·, nos~:a, ·1>!l.-trt3:, . aur~Qlad~~ ,J'.~I~ i 

ela-se. ··que os av10es . aliados estão <los ataques, . Jajga.se. aqui ,que ro1 i.-1.opa de.: fer duro.tado o nosso«lfltl·. 
é:;;e,cende .: :é~trei tá, . vtgllaneià sgbr.e · o nónsegutdó ._, o oJ>.let!vó , 01•t:tlna1,,, dts • m.:rih:í1i»tkP.; e·:, com.~·~ :;.or.ri:utb'o .a.,:.hi< 1 

,".(jord''· d~ · Alt!Jn, na.:. Noruéga!· onde oiiera9ões' :bnt.tnicà!'/tio · ~ar; lil-~ii:· : ·. CU!llPndo: ~ ·nbssó ;,dê\'.~r, para:i'Ç'~,·o; 
se, en~ontr1'- recolhic1o ·.~ .?,var1à<lo.,.o .,' .. PER,ll.f,.~UIC~<> ,1tELIGlO!IA.,,,-· ll.'?·ssc, ·P.l!!f~ -quert40'\· · , :·: :<:·t ·; ,_ 
~ncoifraçad.o ,a.lemão ''. von !irpi,tz". . . . :S'fOC~OLMO, 6 !:~luteJ;ilt~ :Yorile· ·, O.· f'-ne.rli,I :EJs~n,,)l.nw'et;, _tain~~~ \e~~: 

,111.órças. .,na:v.als .tamliem pa.rtic1pam çóu ;no ·llOr,te da ,Jtalla,.11ma'no;va <:am-, · vtou ·:a.· ,meni,agem ··ao. :ahttlrantê "'11:>hn · 
d,t,,' Yi~~la,11ciá, ,;afim, Ae. Impedir que '1>anha: contra a: tgrejaiÇat()!ICai • ,,aie- Cunnh~gham;.18/0 $'~Jiera:1'':A;('e~;Í:,~j-·t'e' 
se,j~: J:&~oc~1~ .º\\ .POS!!a ,navegar p11,ra. R1J!),do ln!o~ma . o.: ,cotr~!!P.~n~enf:e" <11> '.. • a?·· mar.e,c~al :9º· }fr ,.s_lf Artht1r"'··Te.dde1·, 
a.Ii.11m ancoradouro. ;'mais segµro, ao joq~a.l sueç~-,''.~~en11kil'. _D~gb\~dW~•· .. â1~~n~o~J,h~; ·eritr,e.,,o.lltr~s C'?.t•JlJ/~-j 
a11l. -, , ,;· · ·. : • ,. ,. · . . · :. · D,1z "J> jornall!õta:.•· que•. o gover,no de 'Ficarei.'mlllt<>: ·a.grad~oJdo ·~?. »llf& 

: • }, V~StT~ DÊ .~yI~DPltES Mussoll,nl, · cl;!m' e!àlto;. P~P.ai:i( 0{1>1a-.: . ~o?i.t ·,desta; m'ems/Ígen'i for eriv1,áit/a 
' , , . ", , . ~ll.'SILE!P.QS ·. · . : - nos :Pira A persegu!ç1!,<>'· 4.a ,1$'r'e3a> '.~o~ ca4~' membro · da$ -~roi;as ·'. bl*llnlé.:i~. 

,, 

. · A'' casa· ONde .tudo.· é\n,ais: barito:· 
-J .... _ -e O· E L H. O D·:A -F· O'·N;,g:'.Ê:c,.,f!'. 

: . .;; · SSmo. Sacramento. . . . .. . · ·. . . 
:Finalmente,_ os Congregados .1\t,iria:- · · · · · · · · · 

nos prestarão carinhosa .manifestag~o, · ROA '.DAS· PAhMEIRAS, 88' a> 9~-._' · 

LOt,it:>,RES,. 6 1Ret1ters) ·-:- .os ,avia-, .:; . - · · · . , . ,·:.,·· .•>·~, 
dor,is, fü,'asÜelro:s q',ie, '.sé· 'encóntraih· ·. ,; - ,_. ' ' 
ai{.i,il e.m missão ('!e é .• t1f9~s r!!!'!:Ji,1:ara.111, ·,1 •:f)\I. ·,Ã:-•N"O··;Si,:·,s:-,(l!H.'W<J,.;:R; ,f ··Z•r M-··A 'N•1'N,{' 

'." i 

aQ Exmos. Revinos. Srs. Bispos'. :Pió,- , • : . Tel .. : 5-41)70 - -s. • PíÚJLQ 
cesano e Auxiliar, às àemais autôri- .-. .. r,; .. 

iades · eclesia~ticas e civi:i. · · ··~--.~.,Ílll.111 ..... IÍI·. ·•• !ÍII. Íllll!IÍ .. IÍl,,_,...â,j"""'.,._-."""_""""""'""!""•Í""'ll•Í!lll!'~Ífl!l.i•!IP!i!l!'IJ•. 
,.,,, . ' 

,f J~:j?,s.:t~~tt~ir;ª:1ci~~
1
ªtr~r:ª· :·~i-: ·. . :~~1~~/i~~-:·i?i~,;) ~:~.Y™r.w :'t~~i. !e~~~~-/~,i1f:~ill,~/ '. 
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ANO XVII Diretor: 
PLíNIO . CORR'il:A DE OLIVEIRA !I ' ' 

I\I Diretor-Gerente: . . -· ' . 1 ; ·.N,lUM._ 588 .... São Paulo, 14 de Novembro de19~3 FRANCISCO MONTEIRO MACHADO. 1 . 

1 G R E J A O E S A N T A I F I G E N I A Consagrado ao Imaculado Coração .de Maria D OIS ILUS t:RES SAtEJDO-JE~ 
o ·.SeminarioCentíal· do lpiranga AGRACIADOS PELA SA·NJl SE icausou. geral 1ndignação a atitude 

~:h Congresso Juridico Nacional, plei-
• téàndo a implantação do divorcio no 

Brasil. ··Contra· ele se levantou toda 
a.' opinião catqlica do país. 

'Hoje, publicamos na integra um ím
portante documento apresentado ao 
:Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas, Presi
iiél'lte da Republica, pêlo Exmo. Sr.· 
Dr. Marcondes Filho, Ministro da Jus
·tiça. Neste documento, aprovado pe-
1ó chefe do Estado, vemos que resul
tou •inutil mais esta investida de uma 
maioria puramente ocasional de ju
l'isias, contra a indissolubilidade . do 
vinculo conjugal. 

Comemoragão do X aniversário da fundação da Adoraçãc
Perpétua Oficial da Arquidiocese 

* ~ * 

Comemorando o 10.0 aniv~rsario da 
fundação da Adoração PerJ.)étu.a Ofi· 
eia! da Arquidiocese de São . Paulo, 
que transcprre no proximo dia. 19, 
realizar-se-ão na Igreja de· Santa Ifi. 
gênia, sede da mesma Adoração, as 
seguintes. solenidades: 

QUARTA-FEIRA, dia 17 de Novem• 
bro, dia dedicado à ação de gra-
ças. · 

· Superfluo é dizer quanto a opm1ao Às 8 horas. - l\Iissa festiva,. apli· 
catolica está empenhada no assunto. cada nas intenções dos benfeitores 
A indissolubilidade do vinculo conju- e associados da Adoração Perpetua, 
gal decorre do direito natural, e se 'sendo celebránte. o Revmo. Pe. Su· 
torna particularmente cara aos cato- perior das Sacramentinos de·· São 
licos por motivo da dignidade sacra- Paulo. · 
mental a que Nosso Senhor Jesus As 19,45 horas - Terço, pregação 
Cristo elevou o Matrimonio. Enquan- pelo Exmo. e Revmo. :Monsenhor Dr. 
to·a Igreja existir - e portanto sem- Manuel Correia de Macedo; recen• 
pre ·- ela lutará pela indissolubilidade temente distinguido pela Santa· Ré 
,do ,vinculo conjugal. Razões naturais com o titulo honorifico e as insig• 
,e, · teologicas · superiores a quaisquer nias de. Prelado Doméstico· de s. San-

João Batista Martins. Ladeira,,_ D.D. 
Arcediago do Cal>ido Métropolftauo: 

SEXTA-FEIRA, 19 de Novembro, dia 
· dédicado à súplica. 

Às 8 horas - Missa festiva; :na 
intenção dos benfeifo1;es ·. 0 . associa-. 
dos da .A:doiação Perpétua, fa\ecidos 
durante o decênio, .sendo celebrau
.te o Revmó. I'e. Mateus Locatelli, 
D.D. Superior da Adoração Perp(i. 
tua no Rio de· Janeiro. 

Às 19,45 horas - Terço,:pregar,ão 
pelo Exmo .. e Re.".mo .. Monsen11or Dr. 
i\lanuel Correia ele Macedo, Bênção 
do SS. Sacramento, oficiando ô Exmo. 
e Revmo. Dom Gastão Liberal Pinto, 
D.D. Bispo de São Carlos,. a quem 
coube instalar, a 19 de Novembro de 
1933, o SS, Sacramento sobre o tro
no da Adoração Perpétua, em ·nome 
do sàudoso ' Arcebispo Fundador, D. 
Duitrte Leopoldo e Silva. 

,contingencias de tempo e de lugar, a tidade o Papa, e a quem 'coube a·bo11-
:tornam inimiga irredutivel do divor- ra de represe11tar o Emo. Cardeal SABADO, 20 de Novembro, 
do,- para todos os lugares, atê a con- Leme, de saudosa memória, · na hi3· Con~titue confo~tadora realidade, 0 · novembro· de 1943, em sin~I de gratl-
sumação dos seculos. Jamais, tran- tórica ce1·imônia da fundação da Às 21 horas - Sessão solene no numero cada vez maior dàs·Dioceses;:· dão pelos inumeros benefícios que.da 
sigirá ela neste assunto. Assim, é de Adoração Perpétua, - Benção so- salão nobre da Cúria llfotropolitana, instituições e pessoas-que se yào con- maternal bondade' d<J Virgem Maria 
se compreender a atitude de apreen- Iene, · sendo oficiante o· Revmo. Cô· sob a presidência de honra do Exmo. sagrando . ao · Imaculado Coração · de tem recebido em todas as epocas e em 
são que reinava em torno do assunto, nego Aguinaldo José Gonçalves, D.D. e Revmo. Dom Gastão Liberal, e efe- Maria. todas as circunstancias, e em espiri-

d f Ih · t • Decano do Cur·ato· ela· Sé om e·' t1·,,a. do Exmo. e Revmo. Monse' nhor · · .a.o esa ogo que e ve10 razer o re- , ·e s ue Como se sabe, NossaoSenhol'a, apa- to de 'fervorosa. docilidade aos· dese-

F . . f ssor e d!ret!'lr esp1r1tua14 Nos primeiros dias desta semana, 'º1 .pr_o -~ ·. · ·' liná-ri'o Sãct 
a Arquidiocese i·ecebeu a feliz. noti- . dur~nte dois :3-nos, noR~e~lica. , .. , 
eia de que o Santo Padre se dignara, Jos:, na qg_ital dade -~ :1"0,a.uJo· eil• 
cm junho deste ano •. µ'amear Prela· ·Na' Arqu_1 lldcese d . f. ver~fro·· de-
do Domésti_co e Camareiro Secreto,. contra-se. des. e 1~ o ~- :eu i"tlo 5:;a~ 
respectivamente, os Revmos .. Cône· 1934, dando º. me ~ r .º . rio canfraí 
go Dr. Manuel Correia de Mace.do. e cerdotal, ql udex .. ~o e!ll}~ª onde des• 
Pe João Pedro Jj'usenig, . da Imacu a a .. once1ça • . . .· ' re• 

À propósito. a Cúria Metropolita- _ de sua ina:uguração,. é mest~\t -~ . 

· n~ ~fjxou_. ~- se~uinte, a viso, sob o· · :::t:~ d;:~i~~ad~o~~;f~~~~la\ e~iii:. 
11• ""'· • .. d . 'd -0 · -Perpétua do' ·ArcebW<.(; "Cumpro o gratíssimo dever de, em· ·· !l. ·P: oraça · . . . .. ; .· , \; 
nome do Exmo. Mons. Vigário.'Capittt,. pad!>. .· . Ít .. dor 'de vaitís~ 
lar comunicar ao · Revmo. Clero se:. Piedoso e cu 0 , ora _ . . , . 
cu lar e reguiar e aos fiéis, que S. Sàn, simos _recursos, sua. atuaçao, ~l~f:t~: 
tidade O Papa Pio XII,. glor:osamen-. paraçao ,do IV Congresso. Ef .. ; 
t. e ·rei·na·nte em J'uilha ·. deste a:no se · co. Nacional, foi extraordiµãria. Pre 

' · · · · '· • ta. t t · as Seman:l!• ·1anou nomear Prelado Doméstico e gou, con~ n emen e,. n . . 
~a'.'mare1ro· secreto, respectiva.mente, Eu.carfstica~ pa:roqui~is e e_m 10 .. dQ~ 
os seguintes Sacerdotes da Arquidio; Congressos· E!,!car:l~t1c~s Dmce~anft 
cese: Mons. Dr. Manuel Cori·eia ~-ª <lª Pro-vfncia Ecle~iást1_ca de. S. )". . 
lliacedo, lente e pregador dos ·a1un:os lo. Sua palavra a_rdente e _ent~sias'J:t. 
do seminário Central da Imaculada _ levo!-1 à. mesa .. sagrada _milhares ·. ~ 
C · - e ~fons João Pedro Fuse- · almas, na ·memorável noite. da com,u once1çao ,, . . . h- . d . h · · de 6 J.)ara 'l dei uig, Pároco e Decano de São ·Joaquim n _ ao , ~~. omens, . · . . ._ .. 
do · cambuci. . · . sete_tnbxo do. ano pass!1-do. . . .• 

São Paulo, g de novell'lbro.de 1?43; : ,B~m merecida, POIS_, "a alta_ d'.s. 
Cônego Paulo Rolim Loureiro, - tuw_ao com que h?Je a ~- R~vma. pie 

Chanceler dó Arceblspàdo". ·, . meia. o Santo)''adre Pm XII, ~e_ndo• 
Damos a seguir, os 'traços biogl'a- apenas, paTJ· lamentar, que nao re-

f' cos de ambos os novos· l\ionsenho· ceba das mao~ do saudoso-A!cebls1>~ 
r~s: D .. José· ó titulo que S. Exc1a. mes• 

mo, .em . prfricipios .deste _an,o, solici• 
tara da santa Sé para tão abnegado 

MONS, DR. ·' MANUEL CORREIA. MrVJd_ or da_ Igreji, ' \' 
DE MACEDO iatorio do Exmo. Sr. Ministro da Jus- na Igreja da Boa Morte, onde teve· José l\!aria Monteiro, D.D. Vigár;o rec. endo ª· os pequenos pa_ stoi·es_ ·,de Fa• jos do Santo Pad_· r~ Pio XII, coi;isagra-

t . !1ifci'o a Adora~-ao Perpétua Cap1·tula1· ela· .. A1;qu1'd1·ocese, constai1• • - b · tça. · ~ · tuna, lhes manifestou o · desci· ó de rií.le se com todos . os seus mem rcis, · em · · · 
.M · -~ d' · t · l t do da leitura do relatório da Adora• "' D l\~ 1· c· ···d "'a as a opmiao ivorc1s a e so er e, · . 0 mundo inteiro· ·se .coiisagr~se a seu todas' as suas cousas e posses, no pre- 1\ions, r. ,anue arreia . e·· "'1 • 

MO.NS,. JOÃO ,PEDRO FUSENIG 

iflÍllpreendedora, combativa. Precisa- QUINTA-FEIRA, 18 de. Novembro, ção Perpétua, breves disciv·sos rle Puríssimo Coi·ação. O' Episcopado sente'. e no'futufo, de. maneira absó- cedo nasceu a 16 de junhó de 1894 . MÓns'. João· Pedr.o ;]'usenig nasc~it 
mos·estar sempre de atalaia, e com- dia dedicado à reparação·. representantes da Obra, números de Português,. tomando em consideração lufa e.·irrevogavel, como feudo:.espe- na. freguesia de Barbalha,:no Estado na· vila de. Hinkel, ·cantão· de ,E~h~ 
bater incessantemente o divorcio. Es- música e cantos.· este pedido, não contente ·em cansá- eia], ào Imaculade ·coração da:·Mãe cio Ceará. . . . . temách, · uão grão-ducado do · U• 

• te .continua a ser, para nós, o grande Às 8 hora~ - Missa festiva, seu· A· entrada será franca ... Sfo éspe: · p t 1 N s nh . · de Deus,. repousando tranquilo todas Fez 0 s primeiros estudos no Joa- xemburgo, aos 15. de · dezem_bro de 
d . 1 · do celebrante o Revmo. Pe. Jose·Bo· cialn1ente convidados os Revmos. i:rar or uga ª ossa . e ora, ·escre- zei·ro ·e dep01·s ingres_sou no Sem __ imí., 1884.·: Fez seus pr_eparati_v_os no. _Co• ever, por exce encia. · veu ao Santo Padre, rogando-lhe hu- as suas·espél'anças p:ésta Fonte inexau~ . r C . · ,. *.. nardi, D.D. Superior :da Adora~ão Srs. Párocos e Vigários, os Si's. Di- mildenlente' que consagrasse todo .o rivel de bondade e misericordia·para as rio ilo Rio de Janeiro.-·Estudou após légio dos Irm_ãos das. Escoas . ns•. 
, E • · 1 - Perpétua em Belo Horizonte.· retor_ es das Confederações e Asso- . d M . . . . gra"as ·de· íorm· a· ça"_o e· santi'fi·cana~_0 dos 110 Seminário de.· Pirapora, na Arqlli· tã's, nà França, Sentind<l-Se··chama-. ja qúe fa amos em casamento des . universo ao Coraçao e '!: aria,:-anum- ~ ~ · t i 1 · · · · d ' d- As 19,45 horas - 'l'érço, prega~. ão ciações Religiosas,· 81-s. Presid.entes · 1 d . d ·n .. h f t . s d t d Ig . · d , D s füacese d!! São Paulo, onde se ma- do· parâ.,o sacerdócio, ma r cu ou-sa 
taquemos a recente mensagem o pelo Exmo, e Revmo. Monsenhor Dr. e associados, máxime os membros da do assim ·ao. exce so eseJo a . am a u uros acer o es a - re3a . e: cu triculou n'o dia 19 dé fev.ereiro ile no Colégio, S. João Berchma11s,.,do~ 
Santo Padre aos catolicos do Pe1·ú, o Adoração Perpétua. do Céu. Pio XII, que por ·sua ternis- Nosso $enhor. . . . . 1_908. No din 28 de fevereiro' d,e 19_t_3_- .Padres Je. l;uJtas_.,. em Lova,ina, na. 
seguinte texto de ouro· Manuel Correia- de. Macedo, • Bênção · , · si'ma piedade bem. mer_ec_e. o tit.ulo _.de· ... · 

1 
d -

1 
d 

· solene do SS. Sacramento sendo ofi· Às 23,30. horas ao me·smo dia 20, INIC TIVA UN "·"'IME entrou para p Seminário Provinciá Bélgica,, on e- comp ,etou os. cursCJ_S.é ~ 
., ."Não se pode viver sem o Espírito ciante O Exmô.· e Revmo." l\fons. Ui·: sábado,• soleue hora de Adoração, "Pastºr Angelicus", já consagrou O Ul'\IA IA. . .ru, ' de São Paulo. . · filôsofiâ.': .. e teo'lógfa sagi'ãdà. 
de. Deus. E quando o pobre peregri- pregada IJelo Exmo. e Revmo. Mon• mundo inteiro ao Coráção de ~faria, . A belissima cerimonia, tão cheia do A chamado do Cardeal . Ai·coverc1e, Reéeb'Eiu a primeira. tonsura e t,it 
no não suportar sobre seus hombro3 senhor Manuel Correia de Macedo, e manifestou seu desejo de que·fües- mais soliâà e,proíµrido sentido teolo- reiirou-se do Seinináriõde São ·pa11, 'órdens·me'nores.em·Mallnas-e,o !!Ub• 
anemicos, se lhe falta o alimento es- ftl terminando CO!ll Missa. festiva de sem outro ·tanto as varias Dioceses do . gico: e- espiritual; causou ci;n Jodos_ os ., 10· a 13 de julho d.e 1914, COlll O fün diaconato'. fÓl-lhEJ· êonferido··,pelo _Sr, 
piritu~l. ·ª carga da propria vida: ·mais. sacerdotes assassinados Comunhão. orbe catolico: Atendendo ao desejo presente~ a mais· viva emoção. Assim, ele ir cohduir os seus estudos na· D. ,Wachter, Bispo-Auxiliar do. Car• 
qpando se dobra na fraqueza como ao Santo· ·Padre, o .Exmo. Revmo. Sr. por. iniciativa unanime, ficou- assen- FJuropa. Na Cidade Eterna. foi. aluno· deàl l\'fercier, tão célebre: .pelas ati• 
uma folha de feno e sente a angusti;; pelos nazistas.·. DOMINGO," 21 de. Novembro D. Alvaro Augusto da Silva, ,Arcebis- tEl que o .Seminario Centtah:enovaria·' do Colégio Pio Latino Americano e tudes lf.\le tomo~ ·n·a grande guerra; 
no coração, por haver esquecido de po Primaz, P\.\blicou formosa Pastoral anualÍnente este piedoso ato, tornan- frequentou os cursos de filosofl.a da de .1914. O diaconato rece~eu-o no 
comer o seu pão, como nos havemos As 16 horillS, na cripta da Igreja cm que comunica ·aos seus, diocesa- do .. sempre presente à memoria de Universidade Gregoriana, dou.torau- , Cardeal Mercter, e, em 10 de. maio 
de admirar da debilidade do indivi- O jornàl oatolicci britanico· "Uni- de santa. lflgêi,ia, reunião extraor- r>cs sua deliberação de consagrar sua · todos as obrigações e graç~s excepcio- do,se nessa matéi'ia aor, .10 4e julho de 1914, !oi' ordenado sacerdot~, nai 
duo ·- P;ii, Eilho, Esposo ou Esposa verse" traz 111aiorcs po1meno1·es so- dinária de Zeladoras e Zeladas na gior;osa e ilustre A1,quidioce~e ao Co- nais, decorrentes ·para aquéla ilustre de 1916~ Cursou· tambem a Sacra capela· !lo .Arcebispo de Malina.s, pe• 
-- que converta em dor d;;, 1'::1..rnilia, bre o brutal aniquilamento de· 15;1 Gua1·da de Honra., sol> a 11rcsidê11ci<1 r:á:o dc-:i\~m·ia. O LEGIONARIO te- casa de ,ensirio,·da c'onsagração total. Teologia na mesma Unite'rsidade, re: : lo~_Sr. D.:L!!ID'.tY.e,.Blspo,.Aux.lliar. 
<:clula fundamental da Sociedade, a Padl'es_ poloneses, levado .a eféito re~ da .lfu:mo, e. ~evmo. _:\'lonsenho~ .. J)r. . ve~~ ~~ílsfaç_ão: d,e.pul;>licar no ~esmo ·que· ele si. fizera ao Córação llnacula-. cebeiido a láureà aos .· 26 de junho Passou · algum .. tempo no. Luxem• 
aµieaça de. desfa;,;er-se ou pulverizar- . . i.\Ianuel Correia de Macedo, que 1mpo, sEntldo uma subs.,mc10sa P;,istoral de.. doº da .Mãe de Deus. · de 1920_ · _ · · ._. _ ,\.l,u,rgq_A.,dQ.ls m,~~s_.dep9Is, .. ya!Q.l)ar;í . 

. se cói'I!-Q um bl9co de cimento mal cur- centemente : pelos _nazistas ... · . . . , . rã a fita-.:às tjova.s zeladaii, . . l . s. -~&::t, :Revllla.;, o .§r.: D; .Emesto • , ·o,: . i'ltritl . ,11.eee~e ' élrt.~-Ro-n1a;/ . :", ... :Q.. . . , 

. tido, piec,isíi.mcnte porque lhe faita a.· Entre; a.s' ,c;_nJ~~1~~ :.!1~' Sacerdote( .,_, .. ·A;ii g_ô.,;1:t?l'li$:, .• .:./so,1~11~::t~;g~uoi,.~,!l',g:,1,$.,.~~~Ll)~q;.<_<¼fk~»~~-:c 11~-tf,;;·'''' J~.s·;t~Kti:óitt,a•tl3/'1~· 
e · $anticia)ié? . Sem. Deus · Euc,fr1sfü:o; . pô!oneses ttu<:1d~(lp~; ;:e~c;ontrnm.os .o5 · à<;Jão -dê ~~11~:3-~ e Mncãó do S:,;!, ·~a; ;-pr°':1Jl!a{êt'nçent1·~ç_a8''.fffli~KiC"r~:el'! ·' · pei'<:~ em. fod~ _ ó Bi•li.sil càtófico, aos 3 de ,abr1l de 19ZO:;. ;: .... 

' 11epi sequer é possiyel a coordenação n?me~:·,dC m1.;i~os emmcntes i:'astorcs cra1nento, oficiando, o Jll~mo; e ·R;ev, r~al!Zaâ~- 0!11 Rlbe,rao Preto,,~- _Ex<::ª· / niercês das grandes tradições e ·aa ai- ' Regressou ao Brasil ~os 20 ele agos• 
mútua dos diversos elementos, nem é da IgreJ.a Catohca polonesa, 7on~o pc,r mo. Mo_nsenhor José l\Ian!!, Mouteirn, Rr~a,, ~ S_r. D'. 1Ví~1\oel, da Silve~.a ta· consideração de que goza aquela to do mesmo ano. Su11. prlíileira. có· 

uil,rtê Leopoldo e c·sif,jii no! 
. nieou o· .Pa.dre João Pedro Fúsériig 

pa1;a Vigário-Cooperador· de· São Joa• 
ciutm dt. Cambuci e, em SO de mai<1 
d~ 1916, pa.ra; exercer o_ mesmo ca.r• 
go. na parôqula. de Bragança, s_endo 
pároco o Cônego José Carlos de 
Aguirre, hoje Bispo Diócésan·o de 

r~à1izavd ·a Harmonia ela Paz. E todo _exem~lo ~. venerando arqu1-diaco1:o D.D. Vigário Ca~itular da. Arquldio· D,Elbou.x, _B_yipo Auxiliar do ~r. Bis- ir;stituição. E, assim -mais um gl'an- locação fal O lugar de praft>ssor de 
o :edifício da %1:nma. toda o complc-- de Gostynm, que, apcs_ar dos se113 01- ccse. po·de. Ribe1rao Preto, _consagrara_ aque- cíe passo fica dado p;ra- que a,consa- filosofia (l.º '3 ::.• allos) no Scminâ· 
:,o social, longe·. de ser fonte de vida. !Pnta e sete anos, Jo1 barbarame11te la Diocese ao Cor.\ÇliO de Mana. O "''ª ão uma por uma de torlas .. s rio ele São Paulo. Após, exerceu . 

0 não tardará a dar shais ele <lhsolu- tol'turado ate à morto, no ca"'po c!c ============== --- Clero de São Paulo (amhem se con- ~,- t~t ? ·_ ,_ , ' · e'' 
.,. · 111· 1 uiroes 01.1ras ·e pessoas ao o 1,r:roc1uiato eli1 Joazeiro, no seu Es· ção, . como um corpo mor lo, cm c;ue C•e>nc_ 'Cl'ltração de Inowrocla,v. Nc~se M 'd f · 1 d sügrou ao Cora_ çào hm;1culado de Ma- : "~ 1• ' 1 d d M . 't' _ · _ .-

. d 1 • • : · OífeU 0-pfeSI 0 0 e gRí3 · ·3 . d · · 1 -1- t. • rnçao macu a o e ana orne· mais tatio natal. cada ·elemento parece pugnar por es~ mesmo campo e r.: ,~or:centraçao, mu.:- ' . .. · v na, ~m uma .. ~ 5uas v gi ias 11º urna~. proximo de nós ~ dia glorioso em que Em 1926 veio para o Rio,. sendci no, 
vc,ltar.a sua ino.·ganica independencia'', l_OS ou_ tros Padres enfe1mos, em mui- s • d d' s· ·v· · t. d p ula coletivas aos pes de Jesus Sacr:ê\men- · B'' il · t • · . let··· 1neado pároco de Cop' aMba'na,· .. ·e, e'm 

. . . . I' . . . . : · oc,e a e . 1cen e . e a · . · ·d· . S · Ifi · -' l'RS m e1ro se consagre CO lva- .,.. voltar a sua nor~anica indcpendencia" tos ~as?s arrebatados orut~lmente_ aos · . . 1 . . . . · tado, na I!!reJa e . anta . _gema. mente ao Coração dá Rainha do Céu 1931, ·da Gávea; · 
hospitais, encontram . a mais ultraJan- · · · · · · · · · · · · · 

·.· Sorocaba; 
· .· Ocupou sucessivamente -os cargo:;\ 

' de Pároco .de Guarl,ilhos, Vigã,io-Co, 
opérador· da Consolação · e 'VJgárici 
dessa ·mesma Paróquia. Por ocâilláci 
da , gl'ande gripé de 1918, prestou. 
inestiritaveis. serviços à . população. 

Recebitlo · pelo santo Padre te morte. L'Osserva.tóre, Romano ànu.ncia a' · NO SEl\fiNARIO CEN:TRAL ,DO ================================== 

~-- · o Ministro Chinês· 
Sna Santidade o Papa Pio XIl 

·gloriosamente reinante, receucu ein 
audiencia· privada o dr. Chiu Kaug 
Sú ministro da China junto à, San
ta, Sé. 

Para todas essas bmtalidàdes os na- martci de .:M:ons .. de . V e1;ges, Prcsi- IPffiANGA 
zistas apresentaram razões tais como: dente do Conselho Géral da So- ,Agora,. o LEGIONARIO tem a s~-
"'Fuzilamentos por terem ouvido con- ciedade. de São ·Vicente· ele Paula,: tisfação de noticiar· mais uma. consa-
fissão em idioma polonês"; "recolhi- -durante 25 anos, e conhecido inter- g1'ação. · · E' o Seminario ·central_ do 
mento ao campo ·de concentração por nacionalmente. por suas atividades Ipiranga, que se ·co:1Sagrou coletiva-
terem encábeçado 01•ganizações de au- mente··ao Coração Imaculado de ~a-
:<llio às viuvas e aos orfãos das viti- · \'icentfoas. · 1-fa, . . ·· . . · · ... 
mas da Gestapo", e outras .semelhan- · Sua mode ocorreu em p'i'incipios 'P.a.ra- 0 pie,lciso e belo. ato, foi esco-
les. · de outnbro. lhidâ a data de 9 de novembro, 81.o 

aniversario da fundação do ·-semina-· 

EM PÉ DE GUERRA AGUARDA SUlSSA 
rio Arquidiocesano. . 

A cerimonia . foi· precedida de um 
tridué:\ · preparatorio, em; que' falaram 
os RR. Frei Inacio Gau, Superior ~o 
Santuario de ·· Nossa Senhora de Fah
Ília. riô $umaré;. Pe. Raymurido Pujo!, 
P~vin~ial . dos PP; Cordimarianos, e 
Monsenhor Manuel Correia de·.Mace
dci,' profe'ssor\e pregador naquela ca

Os Guardas Suissos 

. Noticias tclcgraficas procedentes 
da Europa informam que o Santll! 
Padre Pio XII determinou a subs
tituição dos uniformes ~as milicias 
youtificias, todos brilh.:,:-tes e tradi· 
cionais. por outros, adaptados ás 
atÚais necessidades da gt:erra. Or• 
denou outrossim o Santo Padre que, 

. os soldados pontifícios guarneces
sem, a· Basilica de São João de La.· 

fazem seu jura mentd' , sobre 

· trão e outros pontos do territorio 
italiano que gosam do previlegio de 
extraterritorialidade, constituindo 
parcela integu,nte · do territorio va
tkano. 

Evidentemente, logo qÚe as cir
cun11tancias · permitam as 'milicias 
papa is retomarão· seus uniformes 
trad,icionais; de ·. grande significação 
llisíorica, ·.e· attistiça,:: q, :da.· ,qua.ida 

a bandeira 'pontiticia 

·suissa. foi desenha.do •por Michela.n• 
gelo;, ... · 

Este gesto. do · Sa.nto Padre mostra 
sua ,firme resolução de defender com 
todos os meios ao seu alcance os di· · 
reitos da. Santa Sé, Por isso é que 
o Sa.nto Padre aumentou considera.• 
velmente ' o contingente, de suas 
guardas mediante previo. entendi~ 
men~º' çom. g; g~ernv:iuisso, , ' 

sa de ensiriô, · 
· No dia 9 de novembro, notava-se no 
p~nto ceritràl de uma das galerias do 
,Seminal'io um ·altar em que ,se acha
va un1. belo .. quadro répresentando · o 
Coração IrÍiaculado de Maria; artisti
camente florido, e coberto com a ban-

. deira pontifícia, Toda a decoração se .. 
fizera pelos,proprios seminaristas,. que 
delà · se ·encarregaram com comovida 
pi~dade'. Ás 4,30 de!;se dia, o Exmo. 
Revmo. Mons. Manoel Pedro da 
Cunha Cintra; Reitor do. Seminario 
Central, /àcompanhàdo de.·· Diacono' e 
Subâiacono, dirigiu-se para o· local, 
onde se .encontrava o altar. Estavam 
pi•esentes todos os RR .. PP. pl'ofesso
res dos cursos Teologico e Filosofico, 
as RR. Irmãs, os alunos, e os emprega
dos dá casa. Foi -então .descerrado o 
quadro, e o Exmo. Revlno. Mol}S. Rei
tor procedeu à benç;ão .e iricessão do 
lindo quadro. Por essa ocasião, pro- · 
duzi).Í uma bela oração o !tevmo .. Sr. 
C_onego Geraldo do Amaral Melo,. Di
retor Espiritual do Seminario. S. 
Revma. discorreu sobre a solenidade 

. daquele; momento . na historia: do· Se
.minaria, .. evocando a piedpsa. memo-

. ria de;D, José Gaspar de -Afonseca e 
Silva ·e dGS Antistites que o precede
ram, para · que . do Céu presidissem e 
abençoassem a Çonsagração. . 

O Exino. Revmo. Monsenhor Manoel 
Pedro : da • Cunl;ia Cintra leu em se
guida a · ata · ãa consagração, .escrita 
em pergam\nho primorosamente ad9r
nado -e contendo a assil'latura de todos 
os RR. Pf. professores e dos alunos. 
Em· segu18a, tod~; de joelhos,. recita
ram· piedos11,mente a bela formulá da 
Consagração, cantando-se tambem o 
·"Meinorare".· · 

A A'.rA·DA CONSAGRAÇÃO 
E'.,a seguinte, a-Ata da: Consagração: 

'O Seiniriario Central dá Iniàculada 
·Conceição do Ipiranga, dedicado à 
Virgem 'Imaculada desde. seu: inicio 
por vontade expressa de· Sua $anti:. 
dade o Papa Pio IX que quis fQ~s~ 
ele o primeiro Seminario do mundo 
co,nsagrado à.. Imaculada Gonceição de 
Nossa Senho1·a; 87.anos ·depois; no dia 

,. a1;h111riiario de· sua fundação, 9; de 

< • • ., .-

A PROTECÃO DAS SAGRADAS ESPEmEs DéTegresso à ~rquidiocese, de·um~ 
visita. à sua. terra natal, aos 8 de fe• 
vereiro -de 1922, foi_ nomeado Párocq 
de· Itapecerlc:a, em, l930; Vigário .· Ecçi• 
11:omo do. Camouêi. Aoa. 80 de '.junhci 
de· 193:1-' • é confirmado, pelo Sr; D~ 
Duarte; como·.P~roéo de são.· ·J0a• 
qüiní- do,:cam,bÜcf, oride até nóssos 
dias vem trabalhando com muito -zê• 

E·M. GAS O D E A l AUU-E 
Carta, da Sagrada Congregação dos Ritos 

lo e· deaicaçãó; ' ' ' ' ' .. · .. : ••. 
A Carta. da Sagra(!a ·congrcga-

tiio dos Ritos' púb)icadâ pela "Acta 
, Apostolica.e · Sédis'.'., sob1·e 3,S medi
das que se clevem,'tomar para a pro
teção do Santissimo Sacramento em 
caso de ataque, recorda a regra . do 
l\Iissal ·que · dÍspõe · que . cin caso de 
ataquei o celebrante deve suspender 
a. Saiifa Missa, caso ,Í1ão. tenha ·lni,. 
viclo ... ai11dá a ÇonsàgrÍl.foão; .· e se o 
ataqµe ocorrer· depois ~a Consagra
ção; cle~·e apressar e 'consumir a San. 
t.a Coniunhâo, prescindindo das de
mais éerimonias. 

. Pelo conselho prudente do Bispo 
ela Diocese .,.... se um ataque parecei' 
iminente - suspender a reserva do 
Santissimo Sacramento naquelas 
I:;rejas as quais não sencl.o Paroquias 
e principais, nãq tenham um Sa-

. cci:dote ou macono à clisposi~ão para 
levar o Santissimo Sacramento a 

· u'n1 lugar ,seguro. 
No caso de. ,comunidades religio

sas qne tenham um sacrario, cleverão 
pl'eparar outro de refugio em lugar 
mais seguro do edificio, equipado 
com uma lampada eletrica; ao cele
brar~se a Santa Missa, neste lugar 
o Sacerdote consagT-ará somente as 
Hostias ·estritamente·. necessarias. A 
mesma disposição ' se aplica a 
ou'tras Igrejas expostas a azares de 
uma luta. armada, quando não te
nham cripta ou Capelas .subterra

. ncas que possam servir de refugio. 
A Cart~ · da Sagrada Óongrega<;ão 

recorda o· Cano11 1.269, e as instru
c;ões ·. da Sagra'da Congregac;:ão dos 
Sacramentos de 26 de maio de 1938, 
qUe previnem que em caso de grnves 

OS · OIVORCIOS NOS EE, UU. . 
Excede toda éxpectativa o nume

ro de casos de divorcio resolvidos 
pel~ Corte do Distrito de \Vashing

. ton, Ultimamente a percentagem 
atingiu uma cifra aproximada de 
30 divorci'os . por .díá. · 

Alguns critic6s atd.buem. esse nu
. 'mero enorme a;, ' "ni.vosi~mos- e ·a 
. matrimgnio~ pr11ciP.itadol!" • . • · . - ..... 

razões, narticularmente ai1te o peri
~º de u~ sacrilegio,. se _perri1ite áos 
Bispos orga,nizar a. reserva: do . San
tíssimo durante a noite e1il um lu
gar adequado fora do altar.· Insis
te-se que esta permissão se aplica 
com maior_ razão dnrante o perigo 
crescente da guerra. esp.ecialmente 
se essa se prolongar. Neste caso 
<levé-se preparar em lugar mais. se
guro, se.ia na Igreja, seja na sacris
lia ou na Casa paroquial. O Santis
simo Sacramento ;deverá ser gÚar
dado em ilm sacrarío à próva. de°fo. 
go e de roubo, adaptado .à parede 
da Igreja, ou na base de uma colu
na, observando as pi-escrir:ões ·da li
turgia sempre que for possível. 

Se for necessario que o Sacerdote. 
éonsagre as Hostia~ diariamente, de
verá, em caso dos perigbs · sinalados 
no Documento, consagrar somente o 
numero ele Hostias necessarias par11 
a devoção cios fiéis, consumindo 
aquelas Hostias · que sobrarem; ·, · 

O sacra rio ein que se · guarda · · o 

:. 'Aos. 13 de novembro· de' 1!)89'.· o Sr. 
D.· José. Gaspar de Afonseca · e Silvá. 
com ··a· criação · dos primeiros deca• 
natos na . Arquidiocese, · escolhéu-o · 
pará decano ·de Si Joaquim do Calil• 
bilei, Íléc:anatq Côm sede naquela: _pá,. 
róqula, e em 25 de ínâ.i_o de 1942 para 
censor diocesa.no . de Uvl'.os e· . 1füb)i• 
cações;. Desejan'do premiar .os· esfor• 
ços do · Padre 'João; · o falecido Arce• 
bispo 'pedira a Santa Sé à distinção 
que hoje ·acaba,. merecidamente, de 
ser. conferida- a. S. Révma. . ·: ·. · 
· ·como?éomplemento ,ao apostol?(lo 
da pregação,. pÚbliçou o Padre· ji,ão 
P~dro Fusen!g uma apr!lciada :série· 
de trabalhos, de càrater doutrinário 
e· exegetico, qu~ terii ·. merecido ós 
melhores encômios . d.e ilustres. . P.re• 
ladoi1· e do. Clero b·rasilelro. ·· 

UA PAROQ.UIA DO CAMBUCf.,: 

· Çausou a mais viva satisfação, nó 
d?c~nato do Cambuc!, a noticia: da. 
d1stmçã;o que ·a. Santa Sé-conferiu ,ao 
seu :.vároco decano, Mons: João Pe
dro Fusenfg, _ que, desdl!l íiue fol dJ• 
vulgada a -auslpiclosa nova, ·,vem re-
cebendo in_4meras felléitações. .. 

Santíssimo Sacramento destinado · ' · · · · · 
aos enfermos, acrescenta a, Carta, 'Ot diplomatas ·a'êom, _panharão 
não d~verá. ser de estrutura comti1n, 
mas de especial resistencia, de me- o Papa 
tal solido, cerrado com. segurança e 
facilmente transladavel pelo Sacer- .. o "Daiiy 'Sketch'' acaba de . anun-
dote para. um lugar seguro em . ca- ciar tur.a importante providencia alia-
so de incu1·são aerea. da para neutralizar a ameaça q11e·• os 

· A Carta aconselha aos Paâres ins- naz!~as fazem pairar: sôbre o · Pâp~ 
truir os leigos escolhidos pela sua Assim. os . diplomatas aliados que '.se 
piedade e prucleocia,. eni especial os encontram no · Vaticano se recusarabi 
m.~mbros da Co11ftúia· , do l::lantissi~- 1 · i~terromper· seus corttatos CO!Yl o Pa• 
mo Sac1·ap1_ ento,. ·pa~a .. ·que em ca~o· . . d ·. ~ · · · · , Pa. . ecisao essa . que foi tomad,r con;. 
de e;i:trema necessidade e na ausen. ·· · ·t· · · · · · · · · · · · · · · · ·• ,. · · mn amente diante da · ameaça nazista 

· • eia elo Sacerdote, lev.em o Santissi- d · · e· levar. o Santo_. Padre, juntamente 
mo Sacramento para um lugar sega• 

éom _as trorias ~ermanicas. 'quando ·es-
1'0 se existir o perigo iminente de . 
profanação. . tas evacuar~m Roma. Em tal. caso, 

porem. os· diplomatas aliados insisti~ Ao concluir, a Carta da Sagrada 
Cong·regação estabelece • eom ela- 1:ão e111 · acompanhar Sua Santidáde, 
reza .que não exclue., outros regula- seja qual for a região que lhe.for dos~ 
mentos mais eficazes· que podem tinada pelas· autoridades nazistas:' · 
ordenar os Ordinarios de acordo Dessa' forma, umà vez que· a San~ 
com as necessidades que confrontam; ta 'Sé 'é L·econhedid~ coriio· um Estadci 

· Declara:-se que a. Carta foi apro~ neutro, 'segundo os costumes· diplql,lla~ 
vada e a· sua ·publi~ação foi ordena. tfcos. ·ós representantes. de ,cjualqµ.~L" 
da. por Sua .Santidade . o· :Papa nàrãó t_ériio '.o 'direito de · deslócàr'•S4 

fio . XH, .. ,;o~ o VaticUlllit . .. ~ 
~ _., / 



.. 

COMENTANDO ••. 
A . GU AR.D.A SUISSA 

· Coufotme, ll.oticlf!.. que. o LE~lO
~AÍUO . publica. ern. o.uti:o l147d.r, o 
Santo &dre Pio Xll, .teu.do <em vi,. 
ta a s_oguran.ça. do Vàtic1w~ aumcn· 
tou cón~idcraY~hr.ent:<;. :'J. pequenn 
fo~a. qt.t,.r· Q Papa t_etil. a ~cu servi~o, 
do.tandol·R · dé 'IÚo(l~rnQ arummeuto. 
.As»iUt, enqualJ:to (lUfl',11' o atual eS· 
tadu _5ie co~1fosã.o e,u 'itoma, os suis
:sos abandvuarit.;i o,· seu· tradiiiional 
Q vist.0$0 uni(orw,tt, p()rão de lado o 
alahard!l e o eaiac1;>te !lecorativos, t• 
,<ÍDVCl"gàrão p .· ipiu-ato nülita_r !fos 
.temPQs nto(\e•;..tos.·· Como os soldados ªº s'lio.ulo · X;&, eles serão ape~a~ ope
i·arios. :àsr~ializados na técnica da 
J:11atança~ 'na.heis em mane.iar ~s fer
ramerit·,i:;r, iliol'tiféras. (forno nos 
outfo,,. $O)q~<los, nada, neles trltduzirá 
.ls ¾-'olimidades da gloria ·militar, 
lnàs. eles também estarão nivelados 
na mesma inhumani.dade cinzéuta d:, 
g11 erra moderna. . 

·' Não.,,, Não vamos· repetir aqui a. 
~"ta:fada demons_traçã.o dt1 que a lgre· 
ja não é ínin1iga das "justas rcah
zacões~ 4o progresso, . l!a uma es
pecie ,te comple~o de inferiori<la, · 
de ·-enr a gente ·se preóoupar muito 
com demonstrar que a lgreja não " 
iJ:iimi.:;a do progresso, da ciencia, da 
iah ização, da cultura tilüca, d_,_, C$· 
:portei daa justas aspira~õe& popula· 
.l'éS, do-sr. Beveridge e do esmo. sr <Ir. 
sU:b·pt"fil'eito de ltaquaqu,ecetuba. JJi. 
gitmós logo, com siroplte~dade, que a 
Igreja é inimiga do rtiundo, (;l. deil<l• 
lll\!111 que. oi;_ mortos. enterrem os seus 
:mortos. Me~mo porque, no caso 
doa' ·suissos poll.titieiQs, assim que 
terminarem a~ pertu.rbàtõea da or
dem publica ele.$ . vol.titrâ,o a empu~ 
_nlíar alabardas, a cobrir-se cow Íla, 

· pàoetes, a ves_fü.se Bitotescamente, 
· · pondo de lado mascaras oontra i?a· 

~eil, me~lb.<1doras, pistQ!as autoJ1Ja· 
tfoas; · e 14. ir_ã.q aiu.3. ll.bai);;o .as." Jqs, 
tas teali:aa.~õ.t,s. d.o. progressQ, 

. O qu_e .. se. deve ·notar é a en.e.rifo 
,d~ Papa na·. dcfe.sa ._ do. B.stado. Vati
call.o, ene.rgfa qqe se \l.füi.Zca d.~ tod<,1s 

· 011 recursos aQ. s.eu. .fl.lcan ~- C.erl;.a..!! 
poosoas • roaJ o.rientarl.asa óil 11).a.1 
in.fotwadas pc,derão pe(Jsttr qu,~ . a 
atitude. do Papa <fove. $8 . .t ~ei:npre, rle 
um paciftsm,o .. µ~aj\:o,. cil1;i,gi;i,.,!J.4c>-~e. 
n~ horas d1hce1s, apewi.i l ~<;ao. 
Sim, a oraçãa ê a. p,r~n<iii:!al armii 
do Pllpa e ~ oraeão é o. ma.h exe,
lente coneúrso que os fi~,h, podem 
~ar ao !!eu Chefe, ~:tàs. a oração não 

dispens.a a M&o. Q; l!apa deu o 
. eiteniplo, · e. 8$te e.;empl.o, apenas fa~ 
:reeo~ãr. outl'os &,~~.ll):,l>1ós .'s.emelhan
tes. Pio I~ p,Í!$,siliJU um dos ma i!1 

· temiv1tis. e<i:u.ni~<~os • do, tempo: 

· ·"{r;:::;;~~j~~~Zt~~é t3;;~to! · 
',"''o,.{ tiJtoQ& 'etp · ~epa.Í,"t:o 'é1 'sa'lvoíi . a 
. -.Crl$ta,1\dade; ' Urbano ü. convocou 

a,"íirim111i-a · -Oruzada, qtie ~011q1iisto11 
Jet'il$&lem nos mussulmanos', e quEI 
3brit1 à: l!erie da tantas outraa. E, 
-se qui~sscmos, prosseguir, tião ter-

'·f..LEGBONARIO,, 
SEMANARJO CATOLICO COM 
APROVAÇÃO ECl,ESIASTICA 

RedDçilo ~ Administração 
Ru .. do Sen,inario. 193 

i'elPfone 4-0931 
::aixa Postal 147-/; 

A~sinaturas: 
Ano .................... . 
gxterior . , . , ...... ,. •••• 
Número ttvulso •••••··~· 
Número atrazado 

CrS 
CrS 
Cr$ 
Cr$ 

25.00 
50.00 
0.40 
l,00 

·"ngamos 1tos nossos asi;inanfei, co·· . 
nicarem a mudaitça de seus ende• 

t'e!;Oi para a Caixa .Postal H'l-~ 

Sucursal oo Rio: 
' . 

. Agencia notidosa Sul Americana 
"A$ap,:ess" 

Rua S. José n. 49 ------
fom:'li 22~4375 e 42.-6637 

.\núncios: 
Peçam tabela, sem comprombso. 

Não pill>liramos eol11l>oração de pes
soas extr11ntiato ao nu~so qu11dro de 
redatoré:;. · · 

O LEGIONARIO. tem o mbimo 
p.azer em receber visitas às instala
ções de ;;ua redação li oficinas. ma> 
pede que não iejam as me~nsas leitaf 
n,is 2,as. 3.as e 4.as-(eiras, por exi
gências do ,;erviço •. 

SCIENTIFICAMl:NTI. 

AS SUAS FERIDAS 
• Po~odo aeccotivo Sdo S,,bosU6o 
com bote se\en lihcomente lodQ • 
quolq\lel ofleccôo · eutoneo como 
selam: Feridos em geral. Ulceia11. 
r~agos on'tigos Ec2emos Erys1pela. 
t rle!raa. llo~hoa nos pé, ~ no1 seios, 
Espinh<J,,._ Hemorroides. Q11<11mad11• 
ro•. Erupções. Picc,•los d• mosqullOS 

minadamos 11. fi)n111nel':ir;1io. , Ape1111s 
lamentamos que o Pnpa se, po~sa 11r· 
regiment1tr, bo,jc, m1s poúet>s mil11are~ 
t]f! homen~. 

f .Monsenh;; Manoel Koener 1 

' · Um tema doloroso obriga-me a Interromper os comen· 
tãrlo11 ~.ue tinha enc;etado, si}bre o artigo jjCom quem está 
o Papa , para. erguer um protesto <:alQroso .e formal ·cQh· 
tra .o mod<> por que certa irr:prensà se tem· ocupado ·da 

._,Pr_isão do· Ex·mo. Rov;no. Moncenhor Manoel Ko<lner, ·Act,. 
ministrador Apoi:tólico da Foz do lguassú. 

. F11çamQs alguma luz sôbre ó assunto, 

.PJiniQ ·corrêa · de ,Oliveira 
•' . . - . ' 

triaca ó direito de regressar à Pátria, e lhes rotitulra. a 
fortuna roubada pelos soclaHstas. Com o •ianschluss", a 
mtséria· .se abateu· novamente sôbre Q& Habsburgs, e o 

:munelo 1.11tê"ir,9 presenciou, comovido, o exo(/ó da .lmpe~attiz 
Zitzr e de &ua numeroi;a prole, para o Canadã, atraves oe 
aventura.s .que mais uma vez fazem da ilustre .e infort..t• 
nadii! soberana uma verdadeli·a figura de tragédia elãs· 
-.lca, .e isto não,.s6 pela grandeza d.e seu infortünl0, como 

· . pelá nóbrezii de ·a"lnia que na maior ·advensidade tem sab\· 
. d() revelar. Recentemente, tentou-se. umà ·campanha dé 

difamação contra·o Arquiduque• Felíx· "quando de sua se· 
gu11cl11 vi11da ao Brasil. Nossas autori(lades de tal maneira 

. desprezaram a campanha, que deixaram de,sembarcar ~ 
';· Arquiduque; õ que de _terrlvel !)oderlám ter U$lm algu

mas arnias de :caça por ele deixadas- no. Paraná ha anos 
;att.a,1;7. :rodais as çircJ.Jnstânciás parecem a"í muito favor~
veh;. 

* * * 

Existe por ai unia Imprensa chauvirlista que, de 
quando em vez, tenta. levantar uma campanha contra os 
Sacerdotes estran11e1ros r:esidente& no Brar;il. Para esta 
,mprensa qualquer prete,lto serve.· Ora, ê a defeza ClO 

te.rritórfo náclonal co1H1·a invasores· Ora é a luta con!ra 
a. chamad11'"quintacoluna;'. Ora, flnalm~nte, a alega!,ãO. 
de que o C1ere. e_str;.ngelr~ ocupa cargos, posij;Qes, r.ltua· 
ções que. ~ln ma;or Justiça caberiam ao Clero· nacional, 
Bem si',bemos _que -ideologia mo11e esta campanha de P-S· 
cân~los de Imprensa. Ela ,traz con$igo toei o O desprl!IÍ· · O -tjue, sol>re~udo, .é muito curioso, é q'ue antes m~s·. 
ti.(jlo e _t(!da a impotência das ldeo!ogla111 que p1m;aram de ,no de a Juetlça temporal ter dito. uma palavra defln,tl· 
época.· A anclanldade lrigl6rla dos presuposto&1 doutriná• V.li segundo a lei civil, sôbrc o assunto, a questão .se coi,-
rios s6bre que áe baspla, torna ridícula sua· fraqu"eZlili e . sidera por ·eerta imprensi, ini:eiramente julgada., E. já s_er· 
Tld_lcula sobretudo• a .. j!lespro·porção entre suai;· fôrças de, ve de. porito de P<ilrtida para os mais vlolentos ataques, 
t=:a~entes,_e 'o vulto der emJ)r~endlmento a que se atlr.11. · Por- /4to, é c:om toda a raz:ão que a "União" conclue: 
Todos. 011 estuplns H tem apagado n.i11 mãos trêmula:. .. ''Acontecimentos posteriores provarão a inocllnc.ia desse 
desses petroleiros, Nilo ho1.1ve escândalo_ qut alarma1>:ie, .. MlHloriárlo 11ôbre cuja pessoa .se lança_ o labéu de trai· 
nem calónia que vln,sasse, nem ma.nobra que c;1usa1;:ie . dor.· Mai; o· que lmport,i assi1Jalai', desde Já,· é que no 
Impressão m_alor . .Tudo se tem resolvido em um er11nde fundo dos comem:irios que ae · bordam à margem do as-
alarido inicial, in;ue a opinliio pÇipJlea corresponde com !IIJl)to reponta é! tendência ele cr;ar _um cHina :cont.rái·io 
a mais céptica Indiferença, O povo bruile.:ro !>.em sabe _à. ,ar;A!> d<;s Missionários e~tranjJe:ros no BrMil, ~ é· pre· 
que pode ·confiar no Clero· ·católico, tanto, estr.;inselro ciso, alnd.a uma vez,• pôr i.:m _ponto final nessa questão. 
quanto nacional·, e que se al9uma lrr!!gularidade lntt:ira•, . Nins.uem ·diJc:ute a necessidade (;le um trabiilho fec11ndo e 
mente excépclonal porventura ç11usaH3 a. hos:à:3. auto,. persi,tente !Sm prol da forma;ilo de um Clero nacion\11, 
rldadeà c.lvís merecida ,1pr.oendo, _elas encontrarjam nl!ll Oxal.á a· Providência derrame 'bençãos sem eo·nfa sobre 
au.t~rtdaeles ecle:iiáotlcas todo o apôio, todl! a. solércia, os· f11;e;; :brae_ile:ros para que e:;tes eneani'.nhem jovens 
toda a prontidão em tomar as meelldas de eúii alçatl.ê! para · pa_ra· ~s _noseos semlnário3, Oxalá· não venhamos a pre· 
faz(llr çesear q11alquer abuso, A$slm, ar;_ 1·n1ervençõe~ i:s•. çis11r:- amanhã, como precls;imos ontem e c:omo precisamos 
c:anc:JaJ,:,sac; de C:filrta lr11pre111111 e de oertoo griipos ~6 PP'. . hoje, do 11acrlflcio e da abnegação do Padre estrangeiro. 
derfa · redyndar em barulho ln!'.ítiJ em tôrno de u~unto M.iui ehq11i1nto 'não soar esoa hora delxcmois de veleldadee 
que r,enh1.1ma difiC!,!.ldacle oferec:e, p patriotismo e o éspf, · e ·nem de lori!le fomentemos essa divhiáo e atlmeotemi;s 
rito de Fé dos brasileiros s6 pode ver ne&.tll cani1fantíá · 'a d':ié6rd!a, .ã base de uma de8confiança ridícula e ã fôr·. 
um grave insulto a SllUS brios. , ~a de '·úma ·atitude sem caridade e. sem amor, sem e.om-

i;reensão dó e:;pírito universal da Igreja e sem considerar 
ii verdapeira situação tio pala. E é precisamente no di.a das 
Miissões que elevamps a nossia vo:z em'defe:;a de uma figura 

. . . Ora, recenteniente, certa imprensa levantou. nova . ee• · ilustre de misl3ionário, component~ de uma Congre13açâo 
leuma em ~ôrno da notícia de que• tara prho e c:ondenado que ha contrfbu:d9 para a eduçação Csle Jovens brasilélros, 
o. Exmo. flevm<>, l','fçno. Manoel Koéner, por deter arma(> num esfôrço que vem de longe, argamas:5ando na pr6j)ría 
p.roibidu. · · . raião r:le !ler do ideal misslcnârío, O pra::er .sádico que atira · 

·Quais foram os fatos? Noçsos corecae de "A União"',, .. ã ,lama 9' nome· de Mons. Manoel Koener é o me~mo 
órgiio c:/Uólh;o do _Rip de J,meiro, _pufll.c11ram a el$te r~;,,. q,u11 fl11lpJçarl11 a honr;i de 11m Réllgioso de qualquer Con-
peit9 mE!!lriifiç:o editorial, de que trJns1:revcremo:; alijuns gretjtção, .a J,ath1a secular ·ele um do.s noesos Padre$,'!;; 
tópícoa, · os catóHi:oi;; - tão s!mp16rlos no &creditar.! - n.lo açei• 

·Monsent;or Koener,. "como Sacerdote·. que tntegra · .tem, de piano, ó pr\meiro .1rtjguete q11e i;e lhlis apre~en: 
uma Conpres.içã9 que t-1nto_ tem :;pfrldo do hftlerismo ·-:e-. t;ir com: eore_;; :;epcacfonaflstas, vl.Gando sep11rar O povo 
como. 11lil'i1> .todaa aa Congrega-:,ôe11 Religlosila - não é cio,; qu~ ttm a mi:11São ~ guiá-lo: "Ide ef en;iinnil" 
t1ito .11.lmitir; superflclalmeine, 'que trõ!balhasse._para o 

* * * · llxito. ljle uma política reci;,nhecídamente .nefa;;í;a aos- lnt~· 
res~es d,i . l9reja. Por oi.,tro laelo, Monsenhor _ '5oener 
acha-se no Bra_sil ha mai;; ele vinte a110s e aquí."Ceêllm_pé· . · N~o quéreri.im<>s encerrar e;,tes eomentárlos, sem 
nhou funções de rclêvo, .como. reitor dó Glnálilo Arnaldo, ·rorneoer sõbre o Exmo. e Revmo. Mon;;énhor Koener ai• 
cje Belo Horizonte, e reitor do Seminário. qué Ó;; PP. ~·o 'guns ·dados blo.sráfico15 que bem podem mostrar quál tem 
Verbo Divino mantêm em Sitio, Estado de r,'finài., Eiri 19~0 · çjdp su.i vida .de devotamento ã Igreja: • , 
foi nomeaclo. Administrador Apostólico da Fo:z ele' l9u_a·s- · Nascido em 18851 na iiléli!a, Alemanha, s. Excia, 
eú. tum Sacerdote com 'um pasaado digno, (;Omponente· ·eonta·hoje.58 ano!,, dos quaiJS gastou 33 ao-'serviço da 
de uma Congregação benemérita, que se · arrasta pela Igreja. Foi primeiro mis;slonário em Moç,ambiquc, Afrlca, 
rua da amargura, com.a agravante de envolver mi atmos·' · ·e era 'é·otno' g·pl!i dos negros daquela colôn:a portuguesa. 
fera de desconfiança· e descrédito· todos os·. Reli9losc1; Em 1921 veio para o Brasil depois de algum ietripo de esta· 
estrangeiro& f1xadp:s no Sr.ilsll", . dia na Europa. Em nossa pátria oóupciu cargos· de grande 

E maia atl:ante nosso colega prosseguei ''Monsenhor ,·responsabjlldade, em Minas Gerais e no Estado do Rio,/ 
Manoel Kl)er:11:r chegou à Fo:,: do lguassú em 1940; Na &ubiu de ·professor a· prefeito geral, deste cargo .a reitor 
re&idência_ do:s P;idres," ampla II t1011p1taleira, hospedam· .. do Colégio, Arnaldo em Selo Horizonte, por fim a prPvin· 
1311 os prlm:lpai$ viaj,rntes qµe transitam por 11quela:s pa· citJI da Congresação do Verbo o:vinp· no Brasil, A CQ11· 
ragens, Ali se ho:spedaram, em 1938, durante metes, tu• fiança .ibsoluta nele depositàda pelos superioro11 6 &an· 
rl~t"as e pesqui;i:adores estrangeiros, chefiados por .um ,cio11ada por 1.1m prestfg"io. enorme de que S, Excla •. des, 
Arquiduque; Conduz.am máquinas fotogrãflcas, apare·· fruta ainda hoj~ em- t()dos os lugares ond.e trabalhou, 
lboa de· medição, espinsarq:iil, revõlvere_i;;, .eartuxos.-_.Utp : sobre.tudo em Belo· Horizonte, onde foi e 6 o' conee:heirc 
cfía. par,tlram, 11s.segur11_ndo ri:11tesso. méilill t.t.rde, ,-J?~~Jr.11~ 1 -4 am~~ ~as,1,11.t1Jryores fam}ll11a: minelrn. · Em 1940· à. Santa 
110- ReliglosO"s que 'lhes ,guardassem d11ai; l'J')alas,, Çlt. fiel!-, 66 y,éioa·<!,ar u·ma Prova brilh.ante·do sua c:cnfi;inça_:em_ S, · 
9iosos concordaram em ·que ·as :malas ficassem. Ve.tu ac. · Revrna,,,nomeando,o Adm.l11istrador· Apo.st'6tlc:Q dá Ml1:1sij~ 
guerra, Velu a desco,,nflan,;a contra oi. stl/:1:.to, do 11:hço. . !)4 Foi. :do lgu11i;sQ. S, Exc:11. se de~ico_u coll'.)pletamente 
A poli e li; do Paraná varejou a residência dr. Pre1a·i:ia, .A · · k ,e;si.t · tilrefa, tendo coni;eguído já o_rganinr -duas óti, 
mala apareceu, Dentro dé! mala, armamc.nfos ! . Espant_o .· .. nias escola:. para os filhos do:; índio(>, cab.ocros e éolon9a 
par,1 Monsen_l1or l~oener. Espanto para os dema"is com· . tlaq11elh brenh11s; dando .educação e, instrução. a 240 ti,· 

.ponentes ela· Congregação. Prisão de Mon:seni'lo.r ..1,oen~.r, )!)o;i_ da,; 11eJva1>, Estava empenhado em reorgi;inizar tod9 
que passou cinco dias num pre;;idlc;, comum. P9sto tim ó trabalho da missãp e_ decs!>r..-var a. parte norte .do terri· 
liberdade, Moncsent;or Koener .deixou o Parjná e veiu t~1·Jo, áinda completamente inexpl11radi:>, quando a: tem, 

,o.-.-.. --
.. e N E M A agu11rdar a marcha dos~acontr:clmcntos em cÓmpanh' a _dê . · pestaa'e da guerra o privou do aJ.JxíHo. de seus confrades 

<liJtros Sacerdote:,, em pleno Rio de Janeiro, na p;1rõq\Jia europeus· tju,i tfver~m de. abiinélonar a zom~ frontelr1ia 
de Sant<l. Crls.to, de que é Vigário um Padre da _s·ua Con- · con'I o Parágual. Arcav;i S. · exc,a. sozinho com o pasto
gregação. Aqui, a !fOiretoria Geral de Investigações, pela "rei_O'. da· iona da fronteira, quando a eegunda borrasc:a o 

P. Arlindo Vieira, S. J. 
.Seç~ão de Vigllân_cia e. Capturas, conseguiu, contudo, · envolveu.' 
de11cobrlr o 1,11u. paradelrr,", ..• E Monsenhor. Koener pai.; 
sou a i,cr mfmoseadQ ci,m Qs título:i de e:.pião, dirigente 
do Partido Nacional .Soclali11ta Alemão, reni:Sado · Mon• ·. 
senhor, etc., etc .... " 

· · ·EJtamQs, pois, _certos de que ele só terá a luerã"r c:om 
A Jgl'$j~. guar<1a .e 11eten11ora, da 

.moral 'eváni;éllca, · eempré sê preo· 
cupou com a none11tldade dos espetil· 
culos .. Jâ (àz multo tempo que os ,:a· 
tõlicos da Wuro9f llenUi:au1 a ueçes
s14lf.dé de se Qre11111nlr contra a ação 
deletêrla do· étnema Imoral, 
.. ·· J!'Ú!lctados pará. este tÜÚI_ ó Comité 
Catôliêo . do Cfüem11, na l/'raoça, e a 

·, LIJa Ca.tõllca ao OIMina, na Bélglcá, 
'~mpreiiniie1•an1 .· tinià . J>eJa.· ca,npanha 
p~ta. melhori.r ~- escolha,,· a produ
ção 1:1 a. organlfação d11s tll'Cnmunas 
clt.ematográhcos. · 

. . Nóá'. Estititus 0 Uutdos, \10 Inicio do 
. · a.no ·1w 193<$, gr11çaa "- epérglcà rea· 
. ~o .do epl~copado aníerJcano ante t> 
. d~pfora.vel · e~tado da& rep1•ese11ta· 
, {l'ôes. clnem.atoi;r;Wca!I, con~egulu-.1e 
. vencer a re.slstêncla dQlii produtores. 

. A pâft!r ·deils.e· ~"· a l.egião, 1!11 de· 
. , cênc!a, que ;i ·tgréjij amllricana ~sta
.. belete11 éntr11. <>s tl~ls. e que ae e:x· 
· terideu ao!i · Beils oom patrte)tas de to
.. él'o!!. ôi <ireclos, cont1nu11 · a e~lgtr um 
·certo ntvel moral 1nmt cada oova 
· 1,1rod_11ção lançada ~o p_úblico. ' 
· ·:El 1nei;ave1 o poder de sugestão do 
ci!Jfi!l)la. A tJ.umllde dat!lógr;ifa, en· 

· faeelada apõs 1oterm111a veis noras de 
,teclado.- <> .operá.rio estonteado pela 
ta.st\diosa l'EtpeUção do mesmo geeto 
. me.canlc<l, -·não bui;icam no cinema 
tnl!-is que. alguns- momentoa de ,11s 
tração . e dd distemião dos nervos. 
-Sempre, -poreiu. encu11tra111 ai ouira 
coisa. $ · q1.1e toda representi,l.çâo ci 
nematográflca não· pode tlelx11r li1-1 
ser;. em. certo . sE;1nttdo, .uma "amo$· 

'tr~ cte Y'tda", As Imagens da viria ,e 
fletem prol)lémas .. de moral. 1'U!m 
'êOmÚ os encerra a prõprla vtaa. Ne 
:cess;ariamentlr tra;r o fi!,ro a· seu au
ditório uma fórmula de moral . .l!;stu 
·imagem apresêntà se :,~fi ve~es 1umi · 
nosa ·e- rlua de enstnam .. nfos, como 
em i::értos iums c:loll cluatil sal a atina 

· nobilitacta e envergoi1hada <ie suai. 
.Jr11,gilldadee quotidianas. uesgra~a 

Y,;1ament-e. estes con$tltt.1em. noJe 1;1xce 
· ··çÍ:!es o que s•:i' vê. em geral é a i.u · 

bHmacão das inals degraoantes pai 
:i!ÕU, a apoto~la d!! . lnfi(Jellda<le .~on-. 
jugal, do ,111rorcto, dq amor livre.· etc· 
T~/$ rums apresentarp - a vid11 eob 
u111 talso asvecto. o!tisca111 o fc.-.)Íl°J,. 
destroem o 11-mor puro .. q"'ré.&pelto do 
casame11to. s artilçã-0 Pt1la · lamUia·: 
~1gLHlS llltlSPS apó~ 8 tn1i,:éilia (IO 

· ••f,aurier-1',ua.;e", M. "Hermat,,,; ~as 
tleri .escr;,vta ·. na "'A<141<•u ,,auattlen 

. tll,·fraiu;il 1i;1f' ( .. Nu11c11., :\O uufi;O d•j 
.. noisila nletórl.ci;,. tem s1do 1) no11ijo, p1,v,; 

n1.1milcte vitt::1i1 ele u111 a~erite t~r, ti/ 
U<!Rto d,. d .. tornia~/10 COTllO O C!Ôe-' 

· tna-. .-. •O_ ·rth,1 .n1a·ta a ·cott1<6rt111 ·f 
expui1:111 o livro. Ili a trrerJ.,x~,r qu • 
lança a tntellgAnrl11 no oiitnwis 
mo, ... A 1p1 .. 1111,ê1,c1a 11Ao se a.1il11<t'n ta em VÃÓ Qe lllstó1·ias de ·!U[J8nl-UeS 
!$&ln que uma IÚC!i:a.1 ep!Q)l):fl~ pe~e, 

'WI' nis ·almas".- ...... . 

l!:sti, deformação proveu1, l)m gr11n' 
de parte," das diretiva~· dadas não 
auertameute, 111<1s insinuadas e pra· 
ti"adas na tela ante o olhar pouco 
des~uutiacto dos espectadores. Tudo 
1.:;.:;o ordilu1.riamente, debaixo de vis· 
tosa'. roupagem. 'l'uqo i&to e~ca\Ícllrla 
pelOs ritmos µoderosus de uma mt\· 
.:;fca enervante, sul1lq1hado por (\ábels 
Joi;;,s de tui:, e, não raro, pela pel!· 

A estea e)(celentts l!r91:mentos, terlamos, · dé nosi:a 
parte, ·outro a acresc;:el'!tar. O Arquiduque Felix de ·Hab.s- · 
burg ó uma vítima do nazismo. O govêrno Schuschn!J;Jg 
dera a t_odos os membros da antiga familiai imperial aus-

· um exame ·meticuloso de todos os elementos da questão·, 
perante a 5uprema alçada judiciária do pais, dhilnte da 
qual·-s-e discute a questão. 
· .. E· com Isto mais uma vez se, de:.mascarará certa 
impren:;a esca'ndalosa! · 

cuia cromútlca! . 
0--A TO L. cos 

Tudo tstu, graças a seduçâ() eston· 
teante de l1omeni¼ e U1Ul11erei1 ei;co, 
thictos em rnzâo de au.i art!l e de 11m 

Comprem exclusiv~menle suas jóias -e seps presentes na conhecida 
J 0-A L H ~- R I A 

conjunto <te qualirlade~ excepcio11;1,s, 
metido cada semar1a no subconclen· 
te de mais de duzentos e cincneota 
milhões de amadores de cl11ema, "de 
-mais de cento e vinte milhões de 
fi;vens de menos de vinte -e <.ÜUCO 
a,1os! 

CASA CASTRO 
ttUA -1~ OE 'NOVl<~MBRO N. 26 • 

• 
OFICINAS. 
l'ROPRIAS 

_U nicos cvllCl'-l!sionarioe doi A F A ?il'A:• 
DOS relo1,>io11 « E L E C f li A • Tudo Isto aux11,aclo pelas rela~ões 

rte sl111 patta que, as mais das \·ezes, 
eletrizam um<1 multidão pela obscuri· 

(Esquina da Rua Anc:hieta) 

dade cta 1Jróprta sala, que impede to· 
da dlstraçt'\o, cuncentra os olhos e a A.S M. ISSõES CATOLIGAS · 
iltençâa no QUilt.lratio vi_vo. e levanta 
um fluxo e l'eflui.o de pem,a1ue11tos · l!:m a.rtlg\! pu!Jliçaqc, por oca~:ão do 
e ite !llll)ressões, de sentimentos e Pcmingo da.-; Mlsl,(>~s, p_ Te)ford, dire-
de lmageiis munas vezes gravenwn· tor d& fropagaçãc Nacionnl da Fé na 
te preJucttciais!, .. Porque o -cinema Grã-Bretanha. dl&c: "Os aco11teclmen-
desemµ1:mhij em nosso~ diaM Ulll ria- tos recentes provam ·a f,u,tP-r a j4ste~a 
pel tão· unpcirtantt em oQssa vida da.. po\jtlca do Governo ijJ"ltaniço na 
moral 1 e; que, pelo dra111a (IU vela . Africa. A~ Ml§sõc~ e O QQverno · éo),'l·· 
·co111édja apres1>.ntados <:um arte refi. bornm da maneira mats promlsõ()ra pa, .. 
uada, oferece ao mesmo tempo, sem ,·a· 0 f1-1t1.wo ... ,, . éonttn11a cl!zendo que 
11e111luma diss!mUtaqâo, ou, ao contrá· · compr.:lenc;lendo que a tendencia mate--
riu, mascariic1o de mil cili;farnli:S, ,·lallstica está cl)ela de perigos, a edu-
·• uma lição de coisa.~ t:JUe 11,strua no 1 t>em ou no mal mais erica2;mente, cação dos . ·ativo.: da Afl'ica '' tenc e 
para a grande maioria doa homens. oacl<L _vez Ma.Is para um,~ política ço-
do que O racloclnlo abstrato". (Pio r, um Í:le11t1·0 Gos carnteril;tJco1> cristãos" 
X.1) N& Afi·!q~ 1),\, 7,000.000 cl~ catoUço~. to-

As nações ao sair <lesta tr~~emla (lo~ .:,ob o qoncit1io c!Qs AIIMIOli. Outra 
ca\a.strofe, '1.\o <1e pensar sem l)úvl riotl!. do Domingo gas Ml.'l/iõcs toJ o re· 
da, nos meios de levantar o nivel Iatorlo de Charles· Vandorplas, prcsl-
morai dos pqvos. O clesrespelto ;;e· dcntti da comi-5são da1> Indjas Orkn-
naraltzado da lei moral fot a causa . tais HoJa!]clesab em MUbourne. Tendo 
p1· ncipal do llorrtvel uataullsmo que · ol1egado agora da Nova Guiné Uo!an• 
mfellctt.a o mundo. A autoridade é desa, louva· os J:ladres ca.tollco. e a ln° 
,u,t1brüJda por ~rau,ies e pequeuos, a - tllnà. .. cooperaçt •. entre e)~$ e- (!.s a.uto:. 
'att1Ula de~apare~e na voragem ctó. dl- riqil,qe~ il'UVfrnar ilntais p;$Sfl Q\le quan·· · 
vórclo e do amor livre, os oerr;us ~e. do o.-; ja~onei;?~ .ln.,adira.rn certa par
es vaziam·, em virtude· rJa3 Práticas · te da. Nova 01.Hné Holar1(l1osa, -prencte-
'lt1tl,concepr:innai~ ma\11. ou men,,,s i-a111 tod?ló os Pa.dr.,s t,o!al)de.se". Ass11s--
~;,nerall1.a<1as, li sede dP gozo atjga slnararn o. Bispo A.erts e novb de seus 
a. 111ta de_ c111-s~es <! pro>purn rtfas- companheiros no ,mo pa.,sacto e outros 
ij<llll brios parn · a h \.l niirn Idade mu!e,:a.- :;.mbem tê!ll pago çom ~ vic!:i,, sendo 

· :i~~tJa. desconllecido o destino dos demal:l. Ob 
ti{) quem nãc, tem ntho:i para ver, ·i11-p:i't1é§e~ t,<imbetn _etiv111,r>1rn 05 ''Cu· 

. on,Je nt:11a1 qui-,. um ,tos nuiJur~s aAt?ll· t•ú" .iatúllcru, que provlnlian-i <la~ Uha.' 
ta~ ,1a q1~~otu<;iio lltural ri,,~ dj1t11 que: Ke\ ·de volt!!. ,,:;.n, <l,(JUe.la& t)nru,. 1. po-
rari10;;; vivenrlo é o cj1wn111 o cln~ ~ 
•1,,1 comolet.au1ente des·v1rtuado o ci ')t!laçãu papu&n. eni.retanto. mostrou-
1,.0111 posto a serviço das potencia!-! · ie · tntr!l.tavcl sem esse$ "Curás" e m 
lo dlnl:elro. · . . ,, ,a.p,mes,% f0ram. co,npeJlctos a trazê-

Ou a~ nll,:i'"~ clvtltimflas porâo r,o o~ de volta. Mr . .\la.nder1JIII~ tambem 
íll'U a ttri~ij n(jj.,$,r " ~anrfit'j.\'ll (lQtl 1~~11111lilo (!UI' .mt,qi·,, !>S .fll\ÓTP$ llf!dl!ll"l 
ii,raoiio ,fn mHI ou dentro em pon-· JOr toda. oarw if'Sll-J'11lado:; ,ent' os na.
~o. 1(,f ~" li O tijlllld() (j!> lt()VO 8 ora ·~·IVtl~ prlmlt-ivo.s que era'!'l caça.dores d_~ 
ç•>s e"m unia tra~ét1ill atnrla mais ,1&oeças ·• ca.i,tlJal~. nem 1JT1 só · Padre 
nefasta do que esta que vai acuiuu , fo! morto. fla-gri.nte confr \~ con; os a.s-
landq ·ru·inaa llQ br.e ru!nas.- • · sass!nios . de fi!a~r"s oPlos , fanonll$t>.S. 

.. 

A pmpaganda·pmtestante na Ameílca latina 
O Exn;o. Mons, Cario~· Chlarlo. qúe 

íJI Nunclo da Santa. Sê· sucesi,iv11mimte 
11:1 co11ta Rici:i, Nlcai•ãcua. e ., Panamá. 
ut'onunciou na · Uúlveriiidacl.e .Oreg-0ria· 
na., 1.1ma con!erenela lnwre~ntLsslma 
~ollre a. atjvldad·e prote.sta1,te na t,tue· 
rlr.a Latina. hs ·grandeb ~~tatuas · de 
Cristo · R~entor. em · RIO- ele Janeiro e 
nos Andes, são um s)mbOlo Cio passat;to: 
mas necea;ltamos .qe· gramles eMorç~f 
oara as tornannos num slmbolo cio fU· 
turo, o Btspo· .de Erte. MPus, J. M.- oan
oh, escreveu ao 'voltar duma vlagel?' 
oelo BraBll: ~m outubro, do ano. pa.ssado. 

"Um ·pop.to milito:. escuri: contra nó.• 
é a· Invasão do Bras'l ·por mmt.,troB pro· 
t·estantes · - e J seu ,numero v1!.1 sem· 
pre em aume·,to, sobretudo desde que 
se fecharam os, portos do- Japão e do 
Oriente ... cor;1 a finallclade de· ·• con• 
verter o BrnsjJ · ao ' ·cristianismo". CO· 

· n10 s~ o Brasil não ·fosse cristão, -~10 
tmba!11Q adm!ravel dos \<PUS 'Pfbne1rOf 
colonl:tadorest ·, como se · nos ll:Stados 
Unidos niio éxlêt~'lel)') tant<JE que· nem 
sabem o nome de ·Cristo! Uin. orot.estan· 
te americano, ch\l,ll'lado John ,w. · Whi· 
te. que va,.~or trl'lf 26 .-an~ na · /\merlcB 
Latina. Jubllcou -a'.·o · "Cathollc Dlgcst'· 
is , ~uas · ~Mervaç·ões· · que dev,am sei 
,ons1rt"1·arln4' a.w.ntamenw. · 
· "O -M~xico: - :1;screve ele ·_ apre· 

,enta•rJW~ .11m dos exempJQi· mal$. tlptco, 
'\. orrwar ,orno· _a ooJ1tlca , de" boa vlzl-
111a nça com 011. ~do~ ·;un1do11 um 
•tdo ,wrovelta.da pela i:tt1v1dade · prose' 

. ·tt~,ta dos .. m\llslonartos· . proteetante~ 
úuerkanos ()· povo ,me~lcano olh.11. c-Ôin 
,nr1rmt1a. , pari:t · _f)l!. !!!stanos JTnlrl~: e 
cn11lto 0-_conU-:b11am, -par, ~~ú. a:; lntl'O· 

· ml.l;sões · lnC:lscretcu; dos 11il,ssiona.r!o.s 
11rot;esta.n,ea; . Ull'I :Qenee11_tim1· Mllerl~o •. 

Dom. Alcu'.no l-1.elbe!, ao voltar do Mé· 
xico;, escrc,·e:. '' nada mais · desanlma
«or ,>ara eis c.atoJ_lcos mextcan~ cio 
que, Justa.mente quando eomeço.m · e 
desfrutar de · liberdade para a prattcii · 
4à Religião católica tão fundamental 
oara ·suas vidas, depois de uma iuta 
tão colllitànte- e. :por veze.5. sangrentf 
~ontra o seu governo. encdntrarem m1s• 
ilonartos · amel'lca;. 10.s a. dizer-lhe que 

. tod~ 08 , povo:S . realmente c1VIJl.za.do1 
;ão protestantes". A proposlto da Ar•_ 
{entlna e do Uruguaio' Lim espiscopa11a·. 
·nà, JohJ) Ersklrie tndlgna,•se de que- QS 

mlsslonâr101v protesta.ntl!s atribuam a 
. pobreza e as duença.5, que veem por 
aqúelaii ter™·' a · rettg1ã--. ca.tolica.. E 
~scréve, com ponta de lronta: "~ os 

· 111&lorfo.rlos protest11,ntés, na Amerl~a 
H Sul, · &e a,pre.,entam· como ca.ixélrw 
vlaJante,s dos ··modtrn~, tjllartoó ele ba
·1hCJ, eu · veria . go,~' _seui; ·esforços um bt:• 
nefjclu. para .. a. socled;tdé, ·· ç9mo tam· 
ciem :i.Jm .esttmuu, pa.ra os Jabrlcante~ 
ia ttntai; de·- ba.ntio. Mas , ii1·gumentar · 
iinda me-,mo: lmpllcitainenui. gue aque· 
li!$ que : 001suem é 1i.sam · ca.1s utensl· 

· tios modernos têm uma religião meJ.hol 
10 ··ue S Francisco d-3 As.s.~. que new · 

· nesmo as conlleceu. é mna rdtotlce de· 
· ua,sla.dc, · r.olA.. Os montanhese, dos Es· 

'.ado~· do Sul nos ·ll:5tad~ Oh1i:los. vl
,em muitas· VeZE'.S em COllct_iÇõeS ll'lll.te

. ·laia que pódemOE classlflca.r de prlml· 
;lira.~ ... -~ contudo PP la· maior parte. ~ã<> 
;H"l\f'~t~ntf'~" 
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São Paulo, 14 de Novenibro de 194g 

VESPERAL MONlSllCO 
Acha-se à vendi no Convento das Religiosas Benêditi-< 

nas, em Soroeaba, Estado de S. Paulo, o novo Vesperal bene
ditino, ao preço de Cr$ 20,00, contendo em português e latim; 
as vesperas de todos os ·dias do ano, bem como as CompJ~tas 
do Oficio monastico e ali Laudes ,das principais festas. Pedidos 

, podem ser . feitos ;;i.o · endereço acÍJlla. Descontos· para os re.- . 
vendedo_res. 

o DIRmo- nos . PAIS . E o CONGRESSO 
n E [ o u ·c A ç Ã o n o p A N ·A M Á 

SÃO SALVADOR (N. C.). - O.x,a,-
1~ o Congresso ilo Panarµá t:ves.se -0 
alto ·valor cfvico de pro.clamar ã. ·ta· 
ce dó mundo, frente. ao totalitarismo . 
absurdo, nazista e comun!st,1, que a 
creança perteoce aos _pals ·em prli.nei· 
ro lugar e somente depois ª? Esta
do, e. que por conseguinte. o dir~to 
M educ11,ção pertence· e.xclu.siv~en 
te . aos pais e só supletivame11te 
ao_ Estado. 
· Isto é o que quer d!zer em· um-·edl· . 

torlal, sob o titulo .... Ao ouvido ·de llr., 
Studeba,ker e do .professor Orantes". 
o semana.rio "Criterlo", da .cidade• de• 
São SaJvadQr ao referir-s·e ão Cón· 
gresso de Educação que .se reuniu na 
cidade . do Panamá, coin a assiste,t
cla c!e Ministros e funcionários dá . 
Educação' do Continente, 

"No.s top!cos · sugérldos como 'le· 
ÍIJM: d<>- _presente Congresso peJo. •Jo- · 
mlssário .de Éd~cação dós ·Estados 
Unido$, senhor John W. Studebaker 
e .a.provàdos pefa . União Panamerica 
na, cretúOl:I encontrar -sJncerj(Ía.de· -
dlsse "Criterlo" .... Lev,:inta.inos:com 
confiança a ·nossa voz e quiser.amos 
que por, estas colunas, por ojide -ven
. ti:am _os genulllos pensa,mentos, sal
vadoreobos, chegas11ern- nos.sas palà 
vras até. à.o.Íl 'ouvidos ,de Mi'_· Siu
debaker e do . nosso· ºrepr.esentante 
nac,1t1ela ~se_m_bl~Ja, o' p;ofessor Jollé 
Orantes, . . 

"Entre os topioos propostos, o .prJ 
me.iro é o l!egu».do tocam, t~lvéi: sem 
que o , pretendiun seus autores, . os 
pontos de arranque defi.nJUvos ·e. ine
,víta veis em toda materla., ti Pfiineiro 
.esta. t.11sim ridigído: '·' Prineipais di 
retrizes e base1:1 fundamentais, que 
devem ae.rvir ,:!e norma para a -reor 
ganir;ação _e reorientação.dos sl.stemae 
f!ducatlvos · americanos:' a) · em fun
são da. estrutura econômfoa, polftica·e 
soçial c;la$ rep:ubllcas amerléanas; l:l) 
em função ·· dos, ideais demócratlcos 
do Cont11rente". 

'' Pr,3tende-se, poJs; que-a escoia prl 
maria e superlor estejam ·ew fun
.ção· da estrutura polltlca das nossas 
repubHcáà - comenta·. o se.niana1;lo 
.salvadQrenho:. Agora que a engrena
gem polftlca das-'·nos.as nasõe11 JÓga 

"LHGIUNAHIO" 
. ·, :,· .... ' ,,. . ~ .' ' ,.. -

·:-:-: .":", 
..... . ~ '-

e tit:Vlq:t "ÓB_' __ ,1·000~ 
O,J O I t i) N (l O $ 

um .papel importante" na. cooperáçãJJ 
·illteran.1ericarra. Oi,. Estados, Un:_dos 
.s~ó os primeiros a reconbece-lo • .'Não 
pretendem outra cousa 11à. {)'nlão P:t· 
namericana - rueníua. dos olhos . da. 
imlitlca de Washingtôn ..,: e o .e1.1x.a.0 

' lll" de · congressos que revoltea, ago, 
ra por toda a Amerlca. Todo .eguelé_ 
qu·e atenta contra a unld.áde ameri
cana deV'e ser rechassado; Pois be1n, · 
Mntra a. unidacle · amer'cana atenta 
a .. prop~anda prote11,tante na Ame.ri· 
ca. )!lspanhola'', · · 
_."Crlterio" ·clta as '.palavras do~& 

crito:r protestante estado-uniden5e, 
sr. -John W. Wbite. que no. seu livro 
-;.Nossa Trln_c1Ieh:a- na Boa Vlzlnhsn; 
~ª". cQnslãera as -atividades prot.-&• 
tantes como· a. causa · principal de 
res.senthnento e a .atitude de deecou• 
fiança . havida · nos Estados Unldo(l, 

"0 primeiro principio· diretor em 
funçãó da .estruturá pol'tiéa das,.:no.s• 
sas republkas --"-·.continua, "Cr:te, 
rio" ._ ha -de ser O. · proibir que. nas· 
Qa,;ôés nas quais_ a absQluta maior:·a 

.'é ·ca~lica, se estabeleçam escolas ou 
colégfog protestantes. motivo pe1·ma• 
neut_e d.e dei;conrianc;a · na Amer'ca 

. [,atina da i;'ncerirlade e . amizai.lá 
americana. 

"Diz ainda , o pri
0

tt1~i;Ó artigo 
proposto. que a educação deve estar 
em função .da estrutl)ra ·socJaJ ÚO 
pafs, · Ót1 ·por.· outras· paJavr.as,: q-ce · a 
escol.a <leve .ser uma ·função da s:ic:e
iade· tal comó· esta deve ser. estrutu
rada. É assim qüe . a ·sociedade· em • 
nossos · pafses latlno,americanos é na 

. sua. _nl'aioria . cá.tolica, logo a escola 
entre .. 116s . não pode -ser leiga:. Q~ie 
se é;,;clua, se quizer, do ensiuo da 
religião nà escola; à.s criaricas, cbjos 
()ais .assim o peçam. · 

"A ma teria deste . dfre!tÕ é al~o . 
que .por sua propria .natureza·· oão 
pode· ser dív!dldo em partes como a . 
p1n tora de um . quadro têm 'qÍlé. ·de!•,, 
iar-se ~m mãos de um só.à.rtista Os 
pais de familia· _possuem direito·. na· 
turar éxchislvo ·à educação _.dos ·fi· 
lhos, salvo o . direito supremo do 
Cr1ador da Natureza de int~rvlt 1•0-
sltivamelite. . 1 

"Oxalá' o Congresso .do PiÍnamá· -
coni!lue "Crlterío" - tenha· ó alto 
valor clvlco d.e proclamar à face do· 
mundo, frente a totalltarlsruoB abi 
surdos, . nazistas O!J corriuÍllstàS; .· :JUé 
o filho-perten_ce aos pais e .. só dep9-ls 

-· ª? E~fad.o e, que por coose'gu!nt.g ~ 1i· 
rei to ;da educação .. pertence ·~tclusi-. 
vamente aos· pa!s -e só slipl.ettv<1men• 

..te ao Estaélo";· 

AINDA .. O · PROSELITISMO . · PROTÉSTANTE 
.J Exmo. e 'ltevmo, l\lolis. José An, 

tonio Lezcano, Arceblspo Cde · Mana- · 
guàx, refuta as a.sserçõelvtendencio
sas cont:das no memorial dirigido oos 
l!Jstadoa ·Unidos. a() Secretario de ~s 
tado sr. Cordell Hull, pela conv~n 
c;ão de 'igrejas batista.r; da Nicara 
gua, ·em· que pi·otestavam contra a pre 
tendida. petição dai "8aot.a .Madre 
Igreja Catoltca ApostoJica. Romana' 
de que o governo dos Estados Upl 
dos suspenda ali. missões evangell 
cas na America Latina",· porque es 
tas "são coutradal:! a PoUtica ·da 
B()a V!z:nhança". .· 

$, E::tcia ... Jlevma. l\Ion11. Lezcano 
euV'iou as suas declarações a· ''·A uo 
ca lmprensa"· de .Managlia, acompa 
nhando-as para esclarecimento dest_e · 
importante. assunto, um · artigo re
cente do escritor cat<lUco · O. Alfonso 
Junec;, · - "que.' põe a. ques~o · 11_0 
verdadeiro ponto de vista, _ lamenta
velmente modificado . pela, conven-

. ção das Igrejas batls~zi em seu pro 
testo" · · 

·. O artlg~· de Alfonso Junco fof pu, 

bllca.do, orlglnalmenfe' pelo "Dla?'Io 
o· Unl,v:ersal" do .Me:tlco; em sua. 
·edição de 14 de agosto do ariô corren• . 

. te, com ,o titulo - .. A Boa Viztnban; 
ça ·e a. Propaganda.· Protestante"; .e 
dlstribuido logo pelas Not:cias Ca
tolicas. -N.ele, ·Junco se dirfgla espe• 
claimente .. a topos os· norte:america• 
nos/amigos do_ Me.xico. e a todos <is 
genulnos partida.rios da. Boa Vlzlnhait
ça ": p~nha seis razões pelas, ·quids 
.. é · uma cousa logtcl!. -honrosa, 
justa e prova-ito~a para todos,. o. pe
dido que os protestant~ dós. Está.dos 
Onldos neguem resolutamente teu 
_apoio pari/, a. propaganda. protestan, 
te eutre nós"- . . . . . 

, Por s·ua parte,· o dlarlo. "A Impren
sa.'.'. desta capital, · ao refutar an-, 
teriormente o Memorial Protéstàrite; 
l!avla expressado a esperança de que. 

. acudlsse_m "ªº debate vozes mais au• 
torizadas que as nossàs". Imediata• 
mente, o E:Xoio. e Revmo: Mons. Ca
nilto Reyese Balladares. Bispo de 
Gr11-I1ada, enviou ao dia1·lo suas ipro-
prlas declarações. - (N, C.) · 

UM -MISSIONARIO CAJ.O:LlCO 
DESCRITO iPOR. -·u1 . M4RINHEIRO- AMERICANO 

A agencia noticiosa N. O. em re· 
· cente despacho put,Jlcou a carta qua 

11!.U o!lclal da marinha norte-ameri 
cana, Laurence W Cross, dirigiu ao 
ltxl)IO, e H.evmo. sr. Q. Josepb F. · 
ttumníel, Arcepj§,po de ,~çva Orleans, 
oara narrar a · fmi:lressãe, · que teve1 
!um mtsslonarlo australiano. 

Diz a. reretida carta, 
. "Quatro /!las d'epofs. 4e ba.vermoF 

,,osto · pé erµ · terra, um nativo che 
'wu até nõa,' pergµntando por um ca 
tolico: parfl este. traz:a uma. corou 
<1leaç~o dúm mlssJonarlo. 

Eu respondi à comunicação. -Quan 
,ip o · mlsslonarlo recebeu nossa res-, 
posta; depois dE' haver o. mensageiro 
andado _pelo espaço de. 16 h0r11s. re
sol-.e.u .nos ver. Vinte. e seis. ·mlJha.11, 

t_e•tas a pé, para que uõs_. os catoilcos, 
P.lldessemos aa_alstir ao Santo Sacrf,. 
ficlo e receber a S?nta · Comúnhão, 
Permaneceu . cono~co varloa dÍ~s. e 
voltou ainda uma segund3 vez, antes 
qu:e delxassemos o local . 

Este homem, depois de haver. sa.• 
crif[cado. sua Vida entre . OS oátjVOS, 
t>+ra ens1nar·Jhes a reUglão catolfca 
~ o camlnbo da ealvEJ.~ão, com certé
~a· so salvará a si proprlo. Os nati• 
vos oc/ v·eneraoi ". · 
. Finalizando i;ua carta,· di~ o ofi• 

· -~lal norte-americano: 
"Darei sempre . minha esmola a 

. q1.1anta coleta pro missões · se me 
<il'resente e recordarei os· m!Ssio-
1artos, durante toda mlriha _ vidâ'( · 

. ~ara que não se . chamem, nos · Estados un_ldos ao serviço 
militar os. pais · fle familias rurais 

"Não SP deve· eba~ar- ao servi- deles . espera a· qação ..... dee)arou 
,:o mUitar os pais de familiai! da~ · Mons. Muénch. 
r.ona'f? rurais, por_que .eles são neces· Mais · tarde elogiou a· familia. 
-1arios par•a · planejarem, ,dirigirem a rural - '' raiz do màiii !ião se:nti;, 
,•oordenarmn os agricultores ·na in- 11iento agrado.", e pediu para que o· 
•lui;',;:ia pára. defesa de~ta11 terras'', ,i1aior _11u11rnro possível de possuido-
·li~$e o Exmo. e Revmo. Mons, Aloi, · res de terra adquiram e assegurem 
•iüs ,J. Mm,ni-h, ··Ri~po .ôe 'l'ergo, · -1eui;s direitos sobre· a propriedade, e 
liapte dos. Sncerdote-s e. membros ·para d1111inuír a migra,;ão <foii·tig~·i• 
la Conferencia. Nac.ion:l.l Catolíca d, •ultores do campo pars a,s cidades. 
v·ina. Rural, congrega.dos em· assem- Durante o q11àrio dia Je reuniões, 
·•léia· lln:ial. ie expôs o program11 de• lJuião A.grJ• 

· · ,,ola., soh os a11sp1_· (!Íhs dt' i!iri!!enl eil Cuida, <le 11m;i razenda é nma,ar- .. 
,la Uran.i:i- N1t<'ional. <lo ~~critorio 

te que só homens; de exnE>rienrla e \ mr.rir>ano ,,fa l!'ederai:ão Agricola e 
nahiliil:11l1, rn1lt.->m 1id,111irir, e é ÍÍ<'~ns, Jo Sindil:ato N11cional de AgricuJtq .. 
sa1·in& 'parà : 011 . resultados . ·· que . res. 

.• 
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D. Aidano Erbert, º~ s. B. Grande variedade em RELOGIOS das· melhores marcas sulssas 
• Desde que o Filho de Deus se fez 
·carne, àssumindo a· natureza humana, 
e>.-poente de todas· as ordens e valo
l'es terrestres, o mundo está coru;a
grado. A ··vida e morte expiatoria do 
Djvino Salvador, operando a salvação 
e santificação eterna das almas, esta
beleceram ,o indice · afel'idor para todos 
os feitos .humanos e· acontecimentos 
·historicos. Desde qüe se realizou o 
ir.emendo ;niisterio. do Cal vario, nada 
ha de exclusivamente terrestre nada 
d·~ absolutamenteindiferente, po;quan
to . tudo converge, nas mãos dos ho
mens, para_ .a eternidade. O Reino de 
Deus tudo chama para si e coloca de
baixo da lei. da Salvação. 

A Santa Igreja, Corpo Mistico de 
Cristo e · seu ·_· 01·gão de comunicação 

, com· o mundo; tem a missão de con
tinuar, através .dos tempos e dos po
vos, a 'ação redentora e consagradora 
de · cristo. Para este fim ela o Cris
to .vivo ·no tempo, dispô; de' energias 
scbrenaturais concretizadas principal
mente .nos sacramentos e sacramen
tais que são -meios de graça divina 
auxílios de Deus prestados aos ho~ 
mens pàra o fim de·eles, os indivíduos 
e os_ grupos,. córu;eguirem sua finalida
de sobrenatural, eterna. Cabe à San
ta ·Igreja a missão santificadora do ge
llero humano. · 

'A Igreja, jamais, pode abandonar 
. es!a missão .divina, por maiores que 
seJam os obstaculos levantados pelos 
:poderes deste mundo. Ainda que te
:nha de· entregar .ao martírio a vi
da·. de milhares de seus. filhos mais 
querid~s, a Santa Igreja não pode 
renunciar a ser· o fermento da huína
nidade; Nem pode, pois, tolerar qué 
se 1he· subtraiam domínios dê ativida
de _humana, sob . a alegação pagã do 
que eles nada têm .que .ver com a re-· 

, Hgião. A. Santa Igreja possue a mis
são divina ·de· corurngrar ·o mundo, ·e 
na,da ha heste mundo, que não. neces
site de ser consagrá.dó. 

A missão dà .Igreja é, portanto, so
brenatural- -e religiosa,: mas nem por 
_fato limitada àos templos. É mis~ão 
rdigiosa-sacramental . e religiosa-cul
tural. . Enquanto a primeira se exerce. 
principalmente, sob as formas dê. cul~ 
to, . doutrina e disciplina, para satisfa
zer a segunda, a Igrejá sai dos templos 
e assiste a humanidade nas diversas 
repartif'íes da · vida particular e pu-
. blica. · · 

O · afeto ,antireligioso de uma civili
~ção . em ·· ffanca · apostasia de De~ 
nega -à- Santa_ Igreja a missão reljgio
sa-cultural, .. já por simples ogerisa 
para com tudo que se apresenta como 
revindicação divina, já porquê consi
dera os valores religiosos uma "velha
ria arqueologica digna de ser relega-
d~ para o museu" (Critica Fascista -
transcr:ito · no LÉGIONARIO, São. Pau
lv, ,n.o 338; .-5-3a939). · Nós cafoljcos 
temos algúma culpa na evolução anti
i·eligiosa do peru;amento.moderno. Tal
vez · erri conseqúencia do lo1midavel 

-progressp,,_mate_rial , das. nações .. pro:. 
testantes,:- laboramos dum certo ·com
plexo . de inferioridade que nos ini
be muitas vezes de executar destemi
cl.Ós a 'missão. cristã de consagrar o, 
niundo pela atuação conciamente reli'-. 
giosa, nos proprios domínios profanos 
da vida founana. 

Nos: nossos dias, a Providencia in
crementou na Igreja, de um modo to
do particular, a Ação Catolice. dos lei

. gos, · que será o instrumento ffii!gnifi
cé .da casta esposa elo. Divino Espiri
fo Santo p_ara à recdstianização da 
cultura ocidental. quando esta. dimi
nuída. ·cm seu orgulho impio. sair .do 

., c~dinho. das presentes aflições. En
: tao, nos · graves· tempos de recons
trução de apos-guêrra, o catolico lei
go será o mensageiro fiel e eficiente 
orgão executivo da missão religiosa
cultural • da Santa Igreja, ficando. a 
cargo . do . Clero alem da direção do 
apostolado lei110, a eminente tarefa do 

·· desempenho - dai missão religiosa-sa
cramental que e a base energetica e 
normativa daquela. 

· N:inguem duvida de que a Igreja 
tomou ·verdadeiro interesse nas cou
sas dé. cultura· hwnana. Os manuais 
de apologetica .costumam demonstrar, 
que ·a Igreja se ·mostrou sempre so
licita em proteger· as aspirações hu
manail. · A presente questão não é 
esta, O que nos interessa aqui é sa
lic:r bem cláro. em que sentido e sob 
ci.ual ponto de vista, nossas ativida
des de cristãos e catolicos podem e 

·devem-servir a cultura terrestre. Os
. a.dversarios da Santa Igreja, distin-
guindo maliciosamente entre a Igre
ja e o· Evangelho, precisam a questão 
mais ·ainda. Longe de negarem à 
Igreja, e. principalmente à Igreja Ro-

. mana, o bom senso de não descuidar 
os assuntos culturais. perguntam se 
lambem o Evangelho - entenda-se: a 
genuína doutrina. de. Cristo - ~abe 
·de um: programa cultural. A pergun
ta, alem de capciosa. é · retoi·ica. An
t~cipa-se a resposta negativa hàseada 
1;_uma · exegese superficial e tendencio
_sà · de dóutrinas seletas do· Evangelho, 
qUI!) exaltam a pobre~a. a contemplação 
"inativa" e outros semelhantes. "defei
tos", ao passo . que parecem condenar 
a riqueza e o trabalho esforçado, os 
pressupostos. da cultura. . 

Será que Nosrn Senhor promulgou 
um programa de vida, de origem so.
brcnatural . mas destinado a ser 1·eali
zado neste mundo, com o fim de le
v(ir_ este mundo adiante, rumo a .uma 
r,erfeição que ele, por si mesmo, não 
possue?. Uma tarefa que vise progres
sn no · conhecime11to, na moralidade 
individual e social, e no dominio do 
homem sobre as forças da, natureza. 
um encargo cultural, enfim? 

A. resposta é de uma simplicidade 
extrema. Jesus enunciou, sim, um 
programa de vida que vale e encer
ra todo um vastp programa cultural. 
Os santos .Evagelhos o proclamam, e 
todas as instituições e empresas da 
Santa Igreja o têm em vista, ainda 
quando elas se referem a finalidades 
pzoximas ~ -palpaveís. É o manda~ 
n;ento principal e universal: aruarás a 
Deus, de todo o coração, de toda a 
alma e coi:n todas as forças, e o pro
ximo como a ti mesmo. 

Antes de ver, como no cumprúnen
tn desta suprema lei ela 1·eligião cris
tã são contidas e salvas todas as aspi
rações humanas cuja satisfação cons-

, titue verdadeira cultura. não será 
h:util entrar numa consideração do 
flt..e o sup1·cmo mandamento gQ aulor 

diz. Amai• a Deus. Segundo São. 
Tomaz: de Aquino, o amor éntré .Deus 
e nós. é redutível à amizade. ·· A alma 
ela amizade - foi um pagão quem. o 
disse - é a -identificação das· vonta
des, "Eadem velle, êadem nolle,. ea 
demum filma ,amicitia ·est". Amar •a 
Deµs, quer dizer, praticamente, querer 
o .que Deus quer, lazer . o que- Ele 
manda, sincronizar nossa vontade com 
a vontade ·ae Deus, Assim o Divi110 
Mestre o· ensinou: "Não 'àq11ele ·que 
diz: Senhor, SenJior; entrará no Rei~ 
no dos céus, mas quém faz a vontade· 
dE:1 · meu Pai" (Mt 7,20). ..", .éssencia 
do arrior é a dediiação, o -serviçalismo 
1ncondicional, o desapego do ·proprio' 
•eu,.a entrega sem reséuvas de si mes-
mo ao bem .amado; . 

Já 'Se vê, que amar a Dcusde todo 
o corasão não · quer dizer. um amor 
sentido, mas o amor que' vein ·do · in
timo da ·pessoa, o ainor - norma' ,da 

· aç1i.o e não. emociom,1 apen.is·. Amar 
a Deus· çle todo o coração quer, pois, 
dizer: consagrar-lhe o nosso. intimo, 
por a serviço de Deus inteligencia e 
vontade, e avivar, desde o ceritro; as 
outras potencias da alma, pa1·a · o fim 
de chegar a uma união de vida sempre 
mais estreita e rioa corri Deus, 

A outra detenninação . circunstan
cial da lei apr9funda ainda mais o 
conceito. Como quer que se queii-a 
tomar o termo "alma"' . ela é sempre 
o principio da vida e da continuidade 
e coesãó dos atos vitais. Amar à Deus 
de toda _a alma importa, pois, no- mí
nimo, no empenho da vontade' pela 
contip.uidade de orientação e: coeren-· 
eia da· nossa vida rumo a Deus, Des
de que a Delis pertencemos quais 
criaturas, e a .Ele estamos consagrados 
pelo batismo, nada mais · 1ogico do 
que ·fazer .. o mundo dos nossos. pensa
mentos - . que garantem a contiriui
dade e coerencia dos - nossos· atos -
mover-se em torno do Bem Supremo. 

Daí o pos_tulado da vida interior, 
que Deus deve déterminàr progressi
vamente todos ós nossos pensamen
tos, interesses e_ atos; ou por ou~ra, a· 
exigencia de' ulna_ vid_a na pl'esenç_a 
de Peus. Precisamente.por .ser· pu-. 
r?- espírito e nãó apanhavel _pelos sen
tidos, Deus penetra todo o nosso·ser e 
présta-se a um amor- intensivíssimo, 
R bem .que não sentimental. Se fos
semos· esclarecidos e disciplinados ·de 
espírito, a presença . de Deus brilha
ria cada vez mais 'li!llpida, no campo 
·oa. nossa· vida interior. Mas como 
somos escrav0s da ordem · concreta, 
agrilhoados às _experiencias _emocio- . 
nais, escravos tambem de· pre.concei
tos intelectuais e fechados, por toda 
parte, no nosso subjetivísnio,-distr~idos, 
enfim, · e indisciplinados na nóssa ati
vidade mental, não . conseguimos· ele
var-nos à lucida esfera d;i . vida espi
ritual,. e Deus ·nos· parece estar longe. 

. · quando,. na reaHd_ade, é "nEle que vi~ 
vemos, · movemo-nos e existimos" 
(At 17,28). • 

O· preceito de amar a _Deus de toda 
a alma 'exige.- que Deus ·-domine_ nos
sa. vida Jntima: ·que nos livremos da_ 
fascinação das . cousas .terrestres. O 
kor da . vida . pratica . será sempre o 
l'esultado da· nossa conformação com 
o. ambiente. Criar, dentro de nós, o 
ambiente sobrenatural, eis a· tarefa da 
vida ·cristã. F.iltando este·· ambiente, 
vem .a. faltar a atmosfera propria da 
·vida espiritual;.-então a ·religião, qual 
valor determinativo· dos nossos atos, 
dE:finha e morre. 

Quem não se furtar a esta exig~
cia do amor de Deus · - · exigencia 
que importa em aust~ra disciplina 
me11tal - verá sua vida interior de
·s«mvolver~se mai·avilhósamente. Pois 
. Deus só espera o eco ,~b amor em 1lº~
sa alma, para dar-nos sempre mais 
ricas provas de séu amor. 

Um dos perigos do progresso na vi-· 
da .espiritual poderia ser um complexo 
antimístico, falso antidoto ao espirita 
materialista e ativista da nossa, epoca. 
Deus, em. sua Sabedofia- que governa 
o mundo, suscitou, em São João da 
Cruz e Santa·Tereza, os mestres pro
videnciais. Parece, neste . ·particular 
de incisiva impo.rtancia para )1 evolu
ção do espirita religioso que a 'pruden
cia humaná, receiosa embora de ape- · 
tecer ·favore·s divinos "extraordinarios," 
não chegue a -entravar · a realiza
ção dos:plàrios de_Deus. Não exage-· 
remos · o sentido da palavra "extraor
dinaria" .com que:os teologos qualifi- · 
cam a contemplação infusa (sobrena
tui·al). Quantas as almas que· ficam 
paràdas nós vastos planos do ordin_a
lio: 110 instinto animal,-· no ego1s-. 
mo, na supêrficialidade, no. raciona
t.:imo e · na atividade facil! A incom~ 
preensão do alcance -místico . do pre
ceito do amor depaupera'· a religião e 
priva a humanidade do precipuo ;11~io 
de vencer este mundo pelo_ Espmto. 

Deus abre mais um. hol'izonte à su-
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Aprovando exposição· contr~ria ao ~divorêio, d~· ministro Marcondes filho, o sr. 

sidente da -Republica mandou ·arquivar documentos rei.ativos à materia 
Pre~ 

Fundados em · re_sultados de debates 
no Congresso Jurldico Nacional, diver-

. sos advogados · dirigiram-se, por teje
grama, ao • sr. Pr~idente da Republica, 
soliclta.ndo· fosse adotado' no Brasil o 
divorcio, ,nos me:;m'lS casos que· presen
wmente autorizam o ·(lesqú\te. . . 

A reswito da. materia, o Arc~bispo do 
Maranhão, como representa11te dos- ca
tolicos daquelé Esta.de;,, telegráfou ao 
sr. Presidente da República, protestan
do contra. a del!bera.çlo ·ao Congresso. 

Esses telegramas foram .. enyiados e.Ó. 
Ministerio da Justiça, e o ministro Mar~ 
condes Filho, em longa e fundamenti
úa E.'l:posição de ·Motivos,- que á,ba!xo 

. transcrevemos, combatando o .. divorcio, 
solicitJu o -arquivamento dos telegra
mas,. por entender que o assuntó' não 
comportava nenhum· .estudo, por parte 
do governo. · 

O sr. Presidente da Republica, ma
nifestan,10 seu acordo à. · proposta. do 
ministro, deferiu o ped/do e mandou ar
quivar o expedient~. 

É a seguinte a· exposição de inoti\•os 
~- •,r,1ienta.da. . pelo 'ministro Marcondes 

·Filho: ' 
Pam mais facil, compreensão dê seus 

leitores, o LEGIONARIO divide em sub
títulos o importante documento.· 

"Excelentlssimo senhor Presidente da 
Republica.. 

Tenho a honr9, de restituir os . dois 
expedientes em anexo, p1·otocolàdos na 
Secretaria. da Presidencia da Republica, 

11, sob ns. 29. 402 e 29.159, do •corrente 
ano .. Este ultimo consiste num telegra
ma, firmado por dois d!stintos juristas 
solicitan,do a abertura da dlscu-;são pu
blic?. a respeitq ~ conclusão ·ravoravet' 
d.J divorcio, adotada: J){'.la Comissãó de 
Direitó Civil do Cóngrets<J Juridico que 
ha. pouco se realizou nestr, capital, e llO · 

qual toma_ram parte; no prini.eiro, o 
Arcebispo do Maranhão apela para vos
sa· excelencla afim de qÚe seja conjurada· 
a. amee.ça de Úma · 1ei de !ivorcio. Piu·a 
o Arceb:spo, que declara falar em nome 
de µm milhão de catollcos da. Dioc~se, 
a. lei de divorcio desejada. pelo Congres
so, constitÚiria uma ·traiçãe à patria, 
uma. calamidade maior do· que a. pro
pria guerra ~-·uma injuria. contra ·a sa
bia. Constituiç~o. 1:le .. 10 de novembro, que 
aescgúrou a indissolubllldade. do matri
:monio, •como base ·da sociedade nacio
nal, e contra ·o benemérito. govemo de 
vosse. · exce-íePicia. Os . signatarios do. tele
·grama afirmam, por outro lado; que .na 
Comissão ·ro1 vencedora, ·por setenta. e 
quatro votos, a indicação no sentido cíe 
adotar-se· o divorcio nos mesmos casos 
que presentemente autoriza1n o c'esqui 0 

te. _Ao mesmo tempo, asseguram ter si-' 
do a. ma teria aprovada por grande máio
l'ia, pelos jurlsta.s ·brasileiros. 

Inaprrtuno o momento, . para dÚldlr 
definitivamente o problema. 

Não me passara despei·cebido, ~enhOr 
Pl'esldente, que o 1.º congresso Jui"ldi
c:> Nacional, convócàdo para. ·festejar o 
centenarlo do Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasllelros,- bem poderia ser 
umaº ocaslao pal'a que .. sobi·epuJando o , 
carater comemorativo e as questões de· 
ordem tecnica, se levantassem- detei·
minados problemas capazes de; na. im• 
precisão · dos seus·. contamos atuais e 
pela. carga de paixão qu~ lhes' é hàbitual 
procurar agitar a oph~ião cio povo· bra- · 
6ileiro e afasta-la_ daquele proposito, 
que é, e deve continuar sendo unlco -
a vitoria, com a sobrevivencia e o . for
talecimento nacionais. Sentindo isto é 
que, no discurso lnaÚgural, Julguei opor-· 
tuno pr3munlr os meus· ilu~tres colegas, 
ali · reunidos, contra a· tentação de fa,. 

zer do_s trabalhos 'do. Congresso ·uma 
arena. para a luta sobre ·tema.s funda
mentais na estrutura politlcà e sccial 
da Nação, e contra a .veleidade de lan
çar, no. tumulto dos-sucessos desta ho
ra,· as bases do mundo: futuro. · Forças 
prodigbsas estão, com efeito, desenca
deadas Sobre a vida espiritual dos PóVOS,. 
e cada dil!. que passa é quase uma trans-. 
figuração. todos os povos atravessando 
uma fase constituinte exataménte pJr
que aspiram a. um porvir que· não pos- -
sa. mil.is dar lugar à traglca reprodução 
dest~ presente tragico .. Por Isso, ninguem 
poderá julgar-se titular- da certeza 'e do 
definitivo. sobre os quadros jurldico's do 
após-guerra. e todos o,s .prognostlcós po
deµ, sér preca.rios e frustros. Dos-juriss 
tas congregados para. a !esta do· úculo 

. . . 

de certeza..s par9, ·o aml!.nhã. Nenhuma 
decisão- lrrevogavel se ha de querer, nes-

• te instante, seja t<fmada, individual ou 
colet!vamenk, por bl'8.'lileiros, que não· 
tenha o .sentido de uma comunhão· de 
pensamentqs, energla3 e vontades . ·em 
torno do Chefe da Nação. Ássim, for
mulando ·as minhas idéias, eu em ver
dade nada. fazia senão procurar aquela 
mesma expreuão · com, que, na. oração· 
do dia da. Patria., voiia. excelencia tra.

. duziu o sentimento geral da' povo: o 
que nós importa, lloie, é acima. de tudo 
conjugar. os nossos e:;forçoo para \ ln- · 
telra se,tisfação qa parte que nos cabe 

· na lutl!.. e _na •. vitoria, e é um. trabalho 
contra a vitoria.· e contra a. Na-c·zo tudo 

. aquilo, que ·de qualquer forma. ~:mtribue 
para. dividir O po':0 ·brasileiro no cam-• 
po das idéias e · dos sentimentos que 
têm -relação .'com os motivos 3ue ·lli!or-
mam a sua, existencia. . ' 

A qu~~ dividiria. ,e agllart. a opluião 
· . publica,. ~ tempo' de Jl'Uerra · _ 

. . 
Ora, dificilmente encontrarõamos um 

assunto mais suscetivel dé separar, em 
facções , "irrencol!aveis; _él pov.:i .. brasi- · 
leir~, dl1, que .a, tese do divorcio,. Vimos 
que a r_ee.ção con.tra a_ sua. mei·a. propo
~iture, .. no .Çongresso Juridico· foi ime
diata, e no "dossier" fo~mado ·neste Mi_
nisterb, o telegrama do Arcebispo. do 
Marànhão. foi precedido ·e é acomp~' 
nhado ·de· numéi·osos ·. outros protestos, 
vindos de diversos pJiltoi;' do pais; con
trt. a hlpotese da· i..àmlsi;ão elo divorcio, 
bem a$.~lm contra quaJguer· outra; medi 
c1?., !egis:ati":a. -tendente" ,a: modificar o 

~ rara ter indissolm·el d!> matrimonio, tra
<liciqnal no· 'dlre:to brasileiro e · Inscrito 
nru; Constituiçõe.s de _1934 e 1937. -

A opinião· do· Congresso não expiime a 
da maioria. dOl! juristas brasileiros 

- , 

)l; ce1·to. que•Q'S. signatarios do telegra
ma . in,ccam a circunstància ci.e ter si" 
ci() .a t.?se; que consideram simples ma, 
teria. jui·idicia, · · "a:,rovada, · por gránde 
mi.io,·ia; ~los juristas brasileiros". Mas, 
t!:m,s o dkelto _de_ pes_qu:2ar até que 
grau o congresso,. reunido com um sim
ples proJ)OSito :·. com.emorativó, ·. podei·ia 
~um!r, o .titul() · de· .repr~ntante. ,<ia 

'opinião dos. juristàs .-do. Bra.sil para. o 
fim: de .. adotar. uma tese· de tamanha 
'gra.vidad~ -e de· tão p1·ofundas repercus• . 
sões no. quadro moral da -vida' brasilci· 
1·a·. Dado -º · processo da sua constitui, 
ç 1(!, devemos ter éomo. inconcusso que . 
nenhum· dos seus inembí:os representou 
outra opinião ·· .alem . da · pr~pria. o·plnião 
Individual. ,Individuais e- voluntarias fo
ram l\S 111.scriç~es, ·os. Votes. Individuais 
e ainda que aceitassemos' que o resolvi
do rui. Comissão de· Direito Civil ·expri
m~ .. a opin1ãq de todo · o congt;esso, o 
qual não aprovou. em plena.ri,, uma vez 
que não houve no Congresso um ple11a• 
rio deliberativo, teriamas com isto ape
nas. admitido que: ,a ·.votação do Con
gresso. - .e quanta;; vezes o fenomeno 
ocorre em conclaves desse · genero · ~ 
não importa em reproduzir a vontade 
daqueles que o oongresso ,:Premuniu re-

. pres;mtados através do seu mecanismo. 
Com efçitó, se d~rinos aqueSa votação o 
valor de \t.m siml)olo, estaremos susten
taricto' ttue; 61 -por cento da·op:nião -pu
bUca ·bràs!lelra;- é :f~voravel ãó·-dlvorcia; 
e.qu~·39 .poi'·cento. lhe é contrária. Será 
strdadelra; porem, . semell~nte prqpor
çãc, ou ~rã. m!iis ra20avel dizei· que· 
a percentagem inversa .. é que corres
,poncfo à posição· do poyo · brasi!éiro ne.s
t:,, materla, ou alndá que . a parte da 
opinião brasileira (lue se opõe a. ado
ção do divorcio. em ·nossas leis é muito 
maior, esmagadoramente super;or a. 61 
por. cento? 

Aliás, o as.,unto · não pertence só aos. 

téctilcos,, mas à' opinião publica, . . 

ficlente pata. uma decisão governamen
tal. · 

A solução sugerida . é artificial 

li: . ce,:to que o télegrama sugere uma 
formula ~om resti'ição a saber, que o 
d;vorcio ·seja admitido "nos caso.s que 
a.tt.1aamente autorizam o desquite". A 
formula não corresp,nde â: resolução 
adotada. sobre a. tese n. 18. Lemos, com 
efeito, no~ relatorlo geral · da _ Comissão 
de Direito Civil, · que o relator apresen
tará "a. seguinte conclusão. geral, abràn
gendo todas a_s teses sobre o _divorcio": 
O .Congresso Juridico Na<:ional, .consi
dtrand~ as condições de perpetuidade 
rni que· se baseia. o casamento, recomen- . 
dá. que a Ieglslàção brasileira, continue 
r .. ma-nter o !i'incÍpio da. ·1ndlssolubill
dado do vinculo conjugal". Mas esse 
parecer, ao contrario do · que seria I)a
tural, ·deixou. de ser submetido a vo
tos. Em vista da discussão que o assun
to. _provocou, a. mesa._' submeteu' a vota
ção, "pura. e simplesmenté ", a te.se do 
divorcio a ,vinculo, e a comissão se l)ro
nunclou em favor da 'adoção do Institu
to. Ao mesmo tempo; o membro que 
orientou a co1·rente vencedora 11,p1esen
tou um trabalhÓ "preconizando medi
das · acaúteladoras para. Impedir abu-
sos'".· 

la: ;ião enfrenta o problema em sua am .. 
plitnde, e tende a uma·· situação irreal 

De ·outr-a. parte, nio é possível'. reco
nhecer que a restrição indicada encer
re gar_antia de- cjÚe a lei viesse a ter 
um alcânce limitado. Alem dos casoii de 
adulterio - tentativa. de morte, sevicia 
ou injuria. gmce, abandono ,•oluntario 
d() .-lar ·conjugal - c,ue autorizam a 
l!.çáo do desquite, · a lei prevê atual
mente ac hlpotesa .do desquite amigavel, 
para o qual é bastante o mutuo con
sentimento. Mas, ainda que e:;ta. modali
daae de divorcio fosse exc'luida forma.1-
i:.ente; a verdade é que, · sendo· sempre 
p::.ssivel pl'omoyer um entendimento l."9.

ciprcco,. nada ser!a· mais facil· do que 
chegar à configuração juridica de um 
motivo para o divorcio na aparencia IJ
tigioso. Na pratica .não ha, portanto, d!
vorci9 Jitj.g:j0$0 e . divorcio por mutuo 
ccnsentimento-: ha divorcio, - simples· e · 
u11!camente divorçio, éom toda.s a.s. coii
sequenc!as .e modalidades que _ele com
porta, as.sim como, na_ prntica, é · curial 
que o numero de divorci<Js não f=e 
igual · ao de desquites, mas o supcrasi;e 
de ·.multo, ein razão das oportunidades 
que risultam do div01·cio, para _novvs 
ca11àltlentos: ·O problema tem de S<'r, 
rcrtantc, encarado em· toda a sua com- • 
preen~ão e em toda a sua extrema gra-
vidade para a nação. · 

Logo, sem entrar· no 'merito da ques
tão, o problema é inoportuno 

Contudo, não é meu 'intuito pó-lo, 
aqui, em equação .. Prcten9-i, apenas, de
monstrar a. inoportunidade da discus
são 1íeste grave momento da vida nacio
nal e, ao mesmo tempo, o· exlguo valor 
que, em· 'boa mente, poderia atribuir-se 
ao voto da COmlssãô, ou ao do Con~ 
gressc,: no· terreno da representação na
cional. Aquilo_ que se ·resolveu -11a Co
missão; oú no. Congrefso; não foi ô.ed
dlda · em nome· dos juristas brasileiros. 
Al'áe, não seria exclusivamente a uma 
r~un!r.o. de tecnicos . em determinada 
discipljna que se haveria de pedir, no 
momento, a solução de um tema · em 
que se echam ··envolvidas ma terias que 
·interessam profundamente à. orienta
ção da existencia n_l\:cional. 

A este · respeito, o éongresso entrou eni 
contradição 

Prevaleço-me deste ensejo para ex
temu a impressão que me catllla o 
fundamental antagonismo existente en- . 
trc · e. aprovação dadL no Congresso às 

p1 ema energia humana do. conheci
mento e do amor, exigindo que O ame
mos cttm todas às forças, consagrando 
ao seu amor tudo que' Ele nos· deu de 
ir,teligencia, ·vontade e demais prestí
mos, de possibilidades psiquicas e. fi
sicas. O amor .que:Deus nos fede é, 
na su;,. forma maxí_ma, e:;clusivista; 
totalitario, 1ião admite discussão, nem 
to lera limites, mas: presta ser·viço de 
vassalagem, trar.•,pondo os limites· do 
pcssiyet O -

· do _Instituto, a Nação não esperava· a 
construção de um edifício definitivo: 

. nem .o que fosse uma simples· imagem 
do p~aqo, nem um solido· monumen~o 

A presunção · natµra! é• favoravel I!. 

esta. ult!J.la. hipot~se .. Cumpre-nos ter 
em vista ·qúe a opinião de tecnicos não 
tem privilegio para rep.resentar a opi
n :ão publlca.· m mater!a que .·diz res
peit.o ; tambem ao.s- sentime14o_s huma-, 
nos, e que à opinião . brasileita não 
está somente, ou não es~t- princípa1men
te nas· grander · cidades, ·de onde vem a 
ma~oria. da.s ~cassas demonstrações na;; 
quais é. pleiteada a. decretação' é!o divor
cio, dem.011st-rações que· não bastam para 
a.utoi·izar a revogação de uma regra li
gad11, à ma!.s profunda tradição .da .vida 
jurídica. brasileira;. e. que não somente 
foi mantida. pelo povo brasileiro todas 
as vezes que· o.:seu voto expresso. teve · 
de manifestar-se ·atra~és dos -processos 
hàbitua!a, como t9:mbe'm é a. que· decor
re necessarl.amente das premissas· da 
sue. :rormáção -moral. 

. teses :que se propuseram a reforma de 
institutos ba.sicos do direito civil e o 
espírito . de v~Ita ao passado que, no 
terreno politico, deu lugar a algumas 
manifestações. Verificamos qÚe as· m~- • 
mas p~ssoas ~e os mesmos ·grupos que 
pleiteam · a modificação · total aos ins
titutos de direito privado são, habitual
mente, os que ma.ili cios01; se mostram 
daquilo que lhes parece a tradição em 
.materia; · por · exemplo, (!e organização 
constitucional. No Congresso foi vence
dora, entre .outras, a . tese da reforma 
do· Codigo Civil. Deu-~-lhe· a seguinte 
forma: "O Codigo Civil Brasileiro, ela
borado_ sob idéias que não mais ·corres
póndem ás atuais llecessidades, carece Q amor ·de Deus .com todas. as for

ças tende a destruir · aindà o ultimo 
ídolo em que possa enfeudav-se o amor 
pt·oprio. Por aí a lei d~ amor de,Deus 
abre possibilidades infinitas. Amar v 
a Deus de todo o coração, isto. é,. do 
ü,timo da pessoa; de toda a alma, ou 
seja, -com irradiação _para todos os 
ato.i. da vida, de maneira que· ioda a 
nossa· existencia seja um cantice de 
amor, são-digencias qué se mantêm 
tocYavia dentro do alcance. daquilo 
que ·é assequivel nesta vida mortal. 

- O postulado: amar a D½us com todas 
· as forças, impele a_ vida espiritual pa

ra a· eternidade. 
Quem progredir nesta · perfeição . ma

xima do amor destacar-se-á quasi in
sensivelmente da vida natural; como 
a fruta se destaca sem violencia .da 
arvore_ que a. gerou. Na meJ.lida ein 
que a alma se aproxima desta meta, 
começa a transpor os limiares da vi
da terrestre, no ,curso de. um tal pro
cesso de maturação espiritual, SfUé os 
albores · di!, contemplação já se vão 
transfoi·mando em claridade meridia
na, e o espírito se eri:i,ue p(\ra o supre
m!! xô.o, fi~ªni<? o c9rv,9 a~1.1z, ÇOJfü>. 

CABEI.OS . BRAKctW ... ·., 
Envelhecem 

Fdz des4parecer. e 
EVITA-OS SEM TINGIR 

cousa que já dP nada· serve. ·Nesta. 
altura:da ascensão humana, alcança
da pelos santos, à mais iiu:isiva fori~ 
da do pecado, a morte. é vencida· pela 
vida. A morte passa de desenlac~ · 
violento e manifesta-se suave aban
dc,no daquilo que no intimo está ven
cido aesuperado. · "Preciosà 'é aos olhos 
do Senhor a mo1·te · de seus santos". 

No seu supremo apogeúi o amor de 
Deus dá ao mundo a !uprema per.; 
;fei~ã~ · · · 

· Institutos .existem, no. Direito Civil, 
d:ls qua:s não pode afirmar-se como 
dir. o telegrama. à .. respeito do divorcio, 

• ·que .. sejam tese,s ''. puramente·» sociài.s e 
jurídicas. Uma -tese que seja· "pura
mente social e. jurldica", a saber, na 
qual o ·carate'r necessariamente social 
de , uni . lnstitµto jurldico 'se encontre 
acentuado. por uas conexões· em· ciuti·ru; 
•esferas ·ao inter.erse social'. : é ,algo de 
cxtrl!.Ordinarlt . impo1-tancla . para a es
trutura; . iurid!ç..,. de. umà: nação. Dispor 
sobre o ca~mento, como por exemplo 
quanto à PJ'OPriedade e, à · herança, ou -
me_lhor. quanto às teses ··que estão na 
base · destes Institutos, como na do di
vorc'to;,-não é o m~smo que regular " 
modo de funcionamento de· grande nu-· 
n\ero. Í:fo outros -~titutos civi.s. · Te.ses 
dessi _ ordei.1 est~o ·muito profunda.men~ . 
te _associadas ao: elenco de princípios. que 

· coris~ituem. o· fundamento de_ ,uma co
letiv_ida.de· nacional, e' o voto de. uma reu
nião de tecnlcos espontaneamentes con~ 
vm;ad011 não representará. apoió su• 

. de 1·adical reforr.1a: mas esta não é a.go
ra oportuna, devendo ser deixada para • 

. depois da vitoria, afim' de que possa re
fletir as novas con'iUistas da Humani
dade na luta contra. os seus inimigos". 
E's ai ·um voto impregnado de um alto 
sentido de· prudencla e domitiado pelo 
ambiente de expectativa· em que hoje 
vive o mundo. Aplicad? na esfera. do in
tei-esse nacional, esta idéia. Importa a 
n1anutenção do "statu quo", no concer-
11ente aos institutos fundamentais do 
Direitó Civil Bra.sileiró. Ora, creio ser 
um.a. . proposição estritamente cientifica 

· afirmar que as instituições do dfreito 
privacJo são, via de regra, mais esta
veis do que as politlcas, e ,iue. o povo 
com menos -facilidade admite a sua 

- modificação . do que a · das leis que re
gulam o funcionamento do · organismo 
politlco. · Isto se deve· naturalmente à 
circunstancia. de qu_e, se as leis de orga
nização poUtfoa se . propõem estabelecei 
os meios segundo os quais os interes
ses ·da. comunidade te11dem a· represen, 
tar-se e obter maior· e· melllor satls!à
ção, o que lhes dá um sentido evoluti
vo,· os institutos do direito privado,. eE• 

• 

-s-
pec!al!nente os do direito civil, corpo• 
rificados mediante uma _ evolução In
comparavelmente mais lenta e mais • 

Piloto _catolico . condecorado 
·pela_ deéima vez- • · prolongada·· se . acham ligados à ··intimi

da.de especifica. cl,:i. vida quotidiana dQ 
homem, qll.e, ao contrario, só incidente
mente se dispõe a intervir na criação 
da11 !nstltu_içóes pol!ticas, que se: dis
th_iguem, estas, sim, , por um acen~ 
'tuaclo carater tecnico, teorico ou arbi~ 
trarlt1;, Mais depressa compreenderútmo~, 
pois, que uma. reunião.', de j_uristas de
íende3.S0 a. estal:illidl!.de e a. éonservação 
d<JS institutos d<; 'direito privado em 

. suas linhas fundamentais, do que· ad
vogam;e, como bastante . para satisfazei· 
os . desejos do povo· ·no 'dominlo dàs. ·
tituições poiiticas, a, re:;tauraç~ das 

· formas preteritas de um· determinado' · 
sist<ima de representaçáQ ou de Íegitl· 
mação do poder. No que' r~peita ào,s 
fatos ..da vida. brasileira, esta contradição 
ainda ~ torna . mais' veemente. · Se o 
Codlgo CivU, nascido . ha oor~a. de Vi."l-

te .e ·cinco anos de üma demora.dá._ eia~ 
boração que ocupou Varia.$ _ leg!staturiP 

.e 'reclamou as luzes dos maiores met
tres .do direito bras!Íeiro,, pode ser' obje-
to de anseios· por uma reformi i·adical; 
que por ser ra.di~ interessa .aos-'f1m
damentos intimos da coletivldadé· na~· 
cional, como pretender'qüe ai ldo\ias que 
inspiraram, rui; ma.is de, cincoenta ·a.nJs, 

· ,um · determinado sist,ema de ·.represen
tação e governo; e qµe . tanto sofreram 
· no confronto com os· fenomenos. mun~ 
dlai_s de. natureza. polÍtica ÓÚ' socia( ains 
da sejam capazes ·de regiilar; no pre
sente e no futuro, -o inodo de éxpres- • 
são da. vontade do povo? 

E se mostrou·. individualista. 

Meditando. sobré a · lnegavel contradi~ 
ção, que se . torna ·mais · carate1J;stic;i. e 
violenta. . na. propositura· e àprova.c;ão: da' 
tese divorcista, ·que atinge a familia, 
base da. sociedade, acreditO' que· ela ~e 
explicará, antes, pelo espiri.to · eminé11-
temente individualista que contln\18, a 
informar . determinado setor · da <:lasse 

'dos juristas brasileiros: Essa· mentali:.. 
dade, · ditando o ·àpegp às formulas indl~ 
vidualistàs universalizadas ·pela ·Revo
lução Francesa. e que, apesar elos nu
n1erosos e, às vezes, surpreendentes ava
tares sob os. quais, se· 'têm a.presentad•J, 
cont:nuam a· dirigir.· o pensamento. de 
um grupo de· ,inadàptado.s a novas· for.: 
mas de vida_. implicitas numa epoca ,ie _ 
profunda . e inelutavel. transformação 
econom.ica e social - essa mentalldad~ 
determina, por um _lado, uma, lamenta
vel submissão· às Instituições dé direi- · 
to pub!ieo e,de outro, a adesão, n'o ca.m-

, po do direito privàdo.' á, inovações i:s' 
quais· a.tê hoje se tem oposto i. · reàção, 
fundada. exatamente- no' .zelo do inte
ress3 geral, contra aquela .mesma. .men
talidade. Num · como noutro caso, o que 
se !obriga, no _dom!nio ·do direito· pri
vado e no do direito publico, é · sempre 
~ velho e. perslstenté·,!ndlvidua.llsmo 
que, depois de produzir, na. -recomposla 
ção dos quadros ·politfoos do seculo- :X:IX, 
os .. efeitos que então · foram. pretendidos, 
não é hoje, efetivàmente, mais do que 
o impulso para,,. a conservação egois!a 
dos interesses criados. 

Pelo que não· se deve agora·'enfrelilar 
a questão . 

Os povos, todos os povos. que ~!vem 
hoje o momento mais grave da suan 
historia, e_ têm de-buscar, l!.OS ma.\sJlro
fundos ,móti:v.os _da; ,:el1istenc:ia:' nacional, 
as roi-ças- necessa.i1.a.s ~ara.JiskgüfaT a 
sua propria sobrevivencia, i:eéusa:msse 
naturalmente ém lljtar o. seu· nome• é o 

-s:u. destino a·. transformações. pafa as u 
quais a. tragica experiencia desta . ho1·a 
ainc\j!o não trouxe o resultado, Pai ó re-· 
servarem-se, em todas as ma.terias que 
não estejam diretamentf llgadas. ao 
exito da guerra, para traçar o seu ca• 
mlnlfo quando este puder SClr: traçado 
em função cios seus !ntereisse.s definiti
vos. A posição que assume · cada · sição 
e dos seus carateres especlficos. Quanto 
2. nós. , esta.riamos por certo . faltando 
aos interesses da· n~a. perfeita confi
guração atual no confronto com ·as de
ma'li nações. tanto se, por amor, de 
um~ fidelidade· a modelos politicos, nos 
arriscassemos a perder a maciça coesão, 
nacional com que hoje po_demos inter
vir no jogo das forças externas,· quanto 
se, para atender a um· proposito de ,me
ra imitação ou à representação -de in
tereSl!es individuais, .criassemos, Jior cau-
sa do divorcio, um elemento de dissidio 
espil'itual entre "·Estado e a grande maio -
ria. da pap\llaçãc d~ pais. 

Tais são eis motivos que me lev~m. 
senhor Presidente, a: propor' o arquiva• 
mento de ambas os expedien~s. 

Aproveito· a ôportµnidade para. apre
sentar a vo.ssa excelencia : os •meus pro
testos do mais protundo r.espeito. 

Em 4.-10.-43. - ALEXANDRE MARº 
CONDES FILHO ... 

O te~ente Henry Arti!, das · for• 
i;as aereas americanas, destaeado 
ào Sul do Pacifieo, possue atual-

11 mente ,.1.000 horas de voo, te11<lo exe
cuta4ó · ~10 espaço que medeia, entri 
junhó· de 1942 a setembro. de 1943, 
260 missões acreas. 

O tenente Arts, . <we pertenée à 
Paroquia da. Encarnação ein Nash
ville. no TeneS'Je, ·foi conqeeorado- ·10 
veze~ por iüos d!l bra vur_a: • 

o 

CONFERENGIA '.~PISCOPAL NA 
LOMBARDIA 

Acaba de ;cele!r~r:so 'uma Con
!er\)!1cià Episcopal ;na ~rovincia de 
Lon1bardia, , sob a.• presidencia · .do 
Eminentíssimo. Cardial- •'Ddefonso 
Schuster, Arcel.)ispo de llfüâo. · 

A província ,•de Lombardia ·com-· 
preeridé a Arquidiocese. de Milão·, e 

· as · Dioceses de Bergamo; , Bies-cia,~ 
Como, Crema, Cré~ona, Lodi, . .'ijan
tava e Pavia. • 

os.sacerdotes da-ltalia,·conde-
. -- ,···, .. -·· ". ..<· ·-·-

nantabertam,nte, a .perse- }- . 
guiçto anti-judaica 

O New zJercher -Zeitung; da ti
dade 'cie Zurich, publicou. o .seguin-
te . despacho : \\\ 

''Nos ·sermões ·do-~ltimo domin-. 
. g~. os. sàcer<lotes cáfõ}icos, em va
. t·ios .lugares da -ltalia Setentrional, 
-J1gora ocupada 'pelos alemães, repro-
varam · a.- ·perseguição · aos judeu·s, 
Agwa persegue-se 'tambem aos Sa0 

éerdôtes ou os têm ~ob rigórosa 'vi:• 
. gilancia." 

'.'Segundo as· noticias que· nos che
gam, o· Cardi'al- Schuster, de M;Jão, 

t,,'Oapr\ivou . a.. ação 'do seu Cl'ero; con
forme com a'.atitud_e ;da Igreja, oc:.t· 
sionando tambem, com ·isto; dificul-
dades;,_ para· si.-" · 

. YIA-CRUCIS DESENHADA . r·pR 
UMA RELIGIOSA . 

Em. ·solené' ,cerimonia foi abençoa
da pelo Reitor do Bemfoario·de Ma
rykrioll, Revmi. Pe. Joseph ,P. Mõ 
Aney, M. M., uma Via-crucis tá
lhada 'em 'madeira: desenhou a obra 
uma Religiosa de Maryknoll. 

Em' · nenhuma das quatorze esta
ções apa'l.'eóe uma ·figura humana; 
cada, passagem' da Paixão e Motte 
de nosso Redentor é sugerido pelas 
:Mãos de Nosso Senhor ein. conjun
ção com a Cruz; o desenho recebeu 
aplausos ~e . artistas. · 

. Fortificações ém vez de 
Igrejas,. ' . 

. Os alemães estão· arrazando. diver
sas · 1grejá:s·, · · af.Íin de construir tortl
licações -,-·· !ntorn1a o jornal sueco 
"A(tÓiitidingçín ". Entre elas o jÓr• 
uai n•encioná.a famosa,igreja de Sor· 
reisa, na Nornega. · Esse templo, 11ue 
durante., todo_ o \µverno h_avia _s_idc; 
utilizado como depósito de. munigões, 
está :. sendo· atualmente destrut,o. 
Apesar da pópulaç~ ter feito um 
apelo às autoridades de ocupa(lãei · pa.· 
ra 'poupar a :igreja;. ha. pouc~ es).Íe• 
rança de ,que a solicitação seja àte11'. 

.dida, pqrque, mais. de. uma.: ve,, ·os 
alem_ães já demónstràram que:. nãJ 
tomam em"consideração pedidos. se• 
mell1antes, conclue o "Aftontidnin• 
gen". 

Restauração . da Juventude 
Católicf _Italiana 

·Uma granae·
0
vailta.gem. que.os catô· 

licos italianos já tiraram da-.derroca
da .d_o·fascismo é ·a -restauração '.do 
-movimento da juventude· cat8iica - . 
· observa o locutor da B .. B. e. A see
çâo juvenil da ,Ação Católica. It_alia< 
na jl Informou suas organlza!)Ões lo· 
cais _de que ·o movimento ·escoteiro 
católico. na ftalia reiniciará breve• 
mente suas at!vi.iadea. Esse mo-.-i
mento rõra ·banido da-· itália em 192'7 ·· 
e · os jovens eseoºteiros católicos fo· 
rara· :rorçiulos .a entrar ºª· organiza-

Emporio. . P a-d a ri a ~ 
Paraná 

. ção dz: j1wentude. fascista chamada 

. "Balilla".' Essa· me·dida acarretou um 
conflito com a Santa Sé. À juvén· 
tude fta1iana. fascista era contruia. 

· a toda ~radlção catQllca e instruJda 
no espir1to. do matéillalismo na.clona• 
lista, sofrend<> · cada'idia mcJ;is a in• 
·fluência do - nacional,socialismo : neo·· • 
pagão. Os Bispos italianos protesta•. 
raro repetidamente ·contra essa trans
formação da juventude na Itâliá; Com 

. -

Confeitaria 
GêneroR ilimentrlos _ pães e bls• 
coutoR de todaa as qualidade~ -
Apronta-se encon,,..,rfa~ para· t'a• 
~amento• hati1.ados. "•oirée~" · etc. 

AVt.:NIUA KtU<~AOt:IKO 
LUIZ AN'l'ONIO N.o 1197 

FUNE: 7-0553 

a- liquidação do· regime fascista, a . 
juventude- católica italiana está níais 

. u~a vez o lh<re para aceitar o . espf. 
rito católico e con,tribuir para o re• 
nascimento da comunidade européia 
no mundo de após-guerra. 

~ 

A ALEGRIA DE VIVER 
• 

Se manifesta 1ja i._1fancia e na juventude de 1úaneira _: dí,r 
'7ersa que na idade madura, obedece porém sempre à mesm~ 
razão de ser:' A BOA SAUDlt Mt1it~s vezes. esta graça divirta' 
se petcle péla falta ele um oportttllo trata~ento de. s:1.ngut. . 

Para isto a Ciência criou o Depuràd~r-Tônico 

eXL'eler1~t1 auxiliar. no tratl?mento .<la Sífilis e Sl!mpre indiéado 
para os casos de Reumatismo articular e muscular, úlce"ras en1 
qualquer· parte do corpo, ma11chas da pele, cancros, espinha~; 
feridas, fraqueza, emagrecimento sifilítico, etc. ~ ' 

Recupere a saude. tomando imediatamente este grà.11de'. 
Depttl'ador Tônico e· viverá novamente feliz. 

" .. N.º 71 EQ 

, . 

,. 



A Ação Católica é 
eminentemente reli· 
giosa. 

Pio XI 
:r-------------------· PROBLEMAS,. 

I; E. G l O NA RlO 

Uatoliea 
' . 

-R E A .~1-:z 4Ç ~· E .. s lD.·E A:1.S 

São Paulo,. 14 de Novembro de 194:1 

A . Ação Catoliea Brasileira é 
a milicia maxima do apostolado 
leigo instituida' por ato coletivo 

.· do ~pistópado brasileiro · apro-
vá.do. pela Santa Sé. ,. 

HOMENAGEM AO REVMO. ASSIS TENTE GERAL DA ACÃff CAIDLICA · M · 1 G A L H A S •• 
' ... 1 

· federação das Congregações Marianas r Por motivo do· 16." aniversario da. 
01;denação sacerdotal_ e primeira mis
sa do _Revmo. Cgo_; Antõwo de Castro 
:i\layer, Assistente do Exmo. Mons. 

· Vigãrio Capitular ·e Assistente Geral 
· da Ação Católica, a Juventude l."e
minina Católica prestou-lhe uma ho• 
menagem rio dia 7 p.p,, no,salão pa
J·oquial da Igreja de Nossa Senhora. 
do Carmo. O vasto e artístico salão 
se encontravr literalmente repleto. 
notando-se a presença de elementos 
do!il setores·. dos Homens d;i, Ação 
Catõlica Jec e da Juventude Femi
:nini:L Cll-tóllcà, 

Entre os Sacerdotes presentes no
tavam-se os Revmos. Frei Canísio 
Muldermann, Provincial da Ordem 
do Carmo, Frei Batista. Blenke, Vi
gário di. Paróquia, Pe. José Danti, 
S J. ·Assistente Eclesiástico. àa Juc 
]'eminhia, Pe, Geraldo de Proença 
Sigaud, S. V.D., Assistente Eclesiãs
:tico da Jec, Cônego Antônio . Alves 
de Siqueira, e Cônego Antônio í,eme 
Jviachado. Pe. Jerônimo Vermln, 
'.Assistente· Ecles!ãstico da Federação 
dos CC. 00., Pe. Angelo Scafati, S; 
S.S., Pe. Agostinho Mendicute, S. J., 
Diretor da l<'ederação das Congrega-
çõei:1 Marianas. · . · · 

Em nome da Juventude Feminina 
Católica falou a Srta. Yolan·da Se
tubal, presidente da Juc, que pro, 
nunciou a seguinte saudação: 

"Exmo. e Hevmo; Monsenhor 
Mayer. 

Neste dia tão caro ao vosso cora- -
ção pelas -reminlcências do momen· 
to glorioso em ·que r.ecebestes a Il1a• 
:xima dignidade de sacerdote, quan
do vos coube a missão sublime de 
levar às almas a palavra de Deus, 
neste dia de comemoração, nos reu
nimos para expressar o nosso amor 
filial e o nosso jubilo pela sãbia 'ori
entação e· pelo carinhoso zelo com . 
que sempre· nos tendes gutádo:· E, 
aqui, bem alto o .. proclamamos: sob 
:a. vossa dedicada orientação é que se 
tem desenvolvido em· nõs o espírito 

. da "Ação· Càtóllca \ para que reali
zemos, com ajuda de Oeus, ·o qne a 
lgreJa espera da mocidad_e do Bra
sil. 

O mundo atual que:se debate -nes
sa luta tremenda, consequencla de
sastrosa do esquecimento de Oeus, o 
mundo atual que tem cómó caracte-
1·fstica a "inquietação", concretisa-. 
da nas lncertesas decortentes do · 
problema do "após-guerra", o mundo 
atual sõ traçará o -seu 1·oteiro certo 
caminhando impavidamente para 
,:>eus. Devemos pois dar a P1tlavra à 
Igreja que, neste. momento, como 
em todos os momentós de crise para 
a b'umanidade é a detentora da cha
:Vtl do intrlnéado problema. O pro
blema do "após guerra" que 'já o 
era o problema· de "antes' da guer-

. 1·a" e isto o digo com. a audãcia 
:própria da juventude, é o _problema 

centro é o sacerdote. 1i: ele o santel•_ 
mo que, esquecido de si mesmo se 
entrega ao serviço de Deus, Nosso 
Senhor, e, por amor de Deus, se sa' 
crifica pela salvação das almas. Des, 
sa missão recristiaulzadora tanibem 
participamos nós, os membros dà 
Açã.o Católica. Não no sentido de 
que participamos do cara.ter sacer, 
dotai; mas no sentido de que toda 
nossa vitalidade sobrenatural · pro
vem àa união que mantivermos com· 
o nosso Assistente Geral, Ele, em. 
virtude do seu carater sacerdotal 
possue o carisma para nos orientar 
na senda do apostolado. 

E que é o nosso apostolado? 
É a recristia11i2açâo da familia, 

"celulâ mater" da sociedade: é a 
recristlaniz.ação da escola para que: 
por meio dela sejam .pregados .os 
principios de santidade da Igreja; é 
a recristianização da fábrica, da off. 1 

cilta, do escritório, da repartição pú· 
bl!ca, etc. 

E como realiza-lo? 
Pelo conhecimento seguro da dou

trina, pelo amor à pureza dos cos· 
tumes e pelo espírito de sacrificio. 
Tais qualidades de que tanto .precisa, 
mos no ei.ercicio do apostolado,.· nós 
as encontramos no Revmo. Assisten>. 
te Geral da Ação Católica. Tais qua
lidades fizeram com que o Revmo, 
Cônego Mayer se impuzesse à esti
ma e respeito da Juventude Fem·i
nina Católica. Tais qualidades· fize
ram com que o homenageado fosse o 
guia seguro a orientar os passo$ do 
nosso apostolado. 

Esse apostolado, Revmo. Mons. 
Mayer, coube a vós iniciar e desen, 
volver, de molde a podermos pro-· 
clamar-vos como dileto discípulo do 
Santo Padre Pio XI, o incentivador 
da "Ação Católica". Da1 o podermos 
encarar com confiança o nosso fu
turo, jã que temos a Deus· por meta. 
e a Ação Católica por guia. Sobre 
tão auspiciosos fundamentos have
remos de construir um grande edi• 
fiéio eterno: esse monumento será o 
Brasil de amanhã, profundamente 
católico, que vive a sua Fé e luta. 
po1 ela, vibrando pela grande causa 
que é a causa de Deus! 

A festa de hoje é uma festa de 
gratidão. · 

A Juventude Feminina Católlca · 
vos é sumamente grata pelo muito 
que recebeu da generosidade de vos
sa alma apostólica. Por isso vos en
trega hoje o ouro de suas orações, 
contido neste ramalhete espiritual 
carinhosamente preparado. · 

São; - 1.348 missas. - 1.301 eo• 
munhões - 1.286 visitas ao SS, sa: 
cramento - 8.174 comunhões es1Ji· 
rituais - 2. 405 terços - 1;326 Visi
tas a Nossa Senhora - 1.240 morti
ficações - 7.637 horas de trabalho 
- 30.874 jaculatórias. 

Tudo isto · inostra a respeitosa atÍ, 
miração que a Juveíitlid6 .· Feminf11a · 
Católica. tem pelo séu Assistente Ge
ral e o · desejo de, obter _de Deus, 
No·sso Senhor : as melho'res bençãos 
para o prosseguimento do seu [ecun-
do apostola.d\)... . 

Exmo; e Revmo. Môns;. Ma.yer; a 
Juver,tude Femininã ·catõlica:,. ao':" 
reunir hoie- para Pl'.estar-voà uma 
justa e sincera homenagem, quer 

··dar-pro.vás de sua 'giattdão' à!ll'nran-, 
do que se' encontra ria estacada para , 
a luta da boa causa, concienté dp 
papel que ha de desenmenhár na 
reedlffoaçãó do mundo; ·prometendo· 
vos que :não poupará sacriflcios p'a'l'a 
lançar a boa se~ente ~0 reinado .de· 
Deus em·. todos os col'a1}ões•i. . 

O .programa. realizado !oi o se-. 
·guinte: · . · · 

1. Canção -',,o.A Rosa··.,..- Alunás da 
Escola Popular de For.mação' Fami· 
llar; . . · · . 

2. Sckats: a) .-A menina .mentirosa; 
b)° As falsas amigas; ·e)· :.,ts descon-i 
tentes da aorta· {ti·ês cenas) - . .Alu
nas da Escola Popular de -Forma{;ão 
~'amiliar; .· .· · . 

·3. Canto ..:... J. o, e;- ·Jocista.s d• 
São ·_João Batista; , . 

4. Comédia - A pro!essora . na·. 1·0-
ça . .,... Cruzada do Externato Santa· 
Terezinha · (Pari); . . .' : . · . 

5. Poesia:.... · .. o l\Iiss!Ona-rlo.":· Set
te - Jecista senhorlnb:a- Lucla- de 
Oliveira Ribeiro; 

6, Cena expl-icatlva-- "A Divls'a da 
Cruzada" - cruzado8" da Escola Sto. 
Adalberto; 

7. Côrci - Jocistas· de vãrlos nú
cleos; 

s. Drama..:..., ~·suprema luta"·,,... Jo-. 
chitas· dos · núcleos ·coração de'.Mària' 
e ~anta .. Cecflia; · . 

9. Piano -f aj · Marcha: tui'ca: Mo· 
zart; h) Sonata ao luar - Adagio 
..,.., s·eethoven ·-. Jlcista · senhorinha 
Ivan.e de Girofamo; 

io, 1,Poesia - "o sacerdote" - pe: 
la autora juclstà senhorinha ·Flotilde 
e: Cfrino; 

11. Poesia - "Jesus e a viuva.ti: 
Françoie Copée .,... Jucista · senhor!•· 
nha Maria Aparecida Afll.liba No-· 
gueira; 

12; Saudação. ao hol!lenageado ..:... . 
Jucista senhorinha Iolanda. Setuba:l. 

Foi nessa ocasião entregue a()· 
Revmo, Sr, Cônego Antônio ·11~ Cas
tro Mayer um ricô pergáminho con
tendo o ramalhete eapil'itua.l que a 
Juventude lhe oferec/m pela passa
gem do· 16.0 aniversái-lo de sua· Orde, 
nação Sacerdotal. 

Profundamente sens!bili2ado, · S. 
Revma, à.gradeceu a h()nÍeliageui, 
sentindo-se feliz por ver o quanto a 
Juventude preza, o Sacerdote e com
preende o valor de sua missão, 

:~;::;;~:~,~!i~::~i:;::::t:: :~ JUVENTUDE. FEM. ·ININ.A cA·T·o· ·L·1r· ·A· __. 
vem· é éducar uma fam111a. Porem, . · . . . · 
orientar para Oeus a juventude femi• · . . . . . 
nina católica, não .é somente chnen- '"'. 
itar a fé ou alimentar o espírito catõ-. 
lico de um pequeno grupo, não é ~ó 
o esfôrço para tornar uma geração 
mais pura e mais santa, mas, prln· 
cipalmente, é lançar os alicerces de 
uma "nova ordem" para o mundo de 
amanhã: - a ordem de Oeus, a or-· 
4em de sua doutrina, a ordem da lei 
de Nosso. Senhor Jesus Cristo para 
:toda a humanidade; 

Nesta nova ordem . ha de ocupar 
lugar preeminente o sacerdote. Ao 
ministro de Ueus cabe a difícil ta-
1·efa de solucionar. graves :problemas 
i:;ociàis. Com efeito, o graríde mal da 
sociedade moderna é o laicismo, Os· 
homens- se afastaram de Ueus, per
.deram a concjêncla do seu dest.lno 
sagrado!· msquecl)ram-se de. sua ele-

. :vaçfto à ordem sol.lrenaturaJ e pas
saràm a encarar tudo através do 
:prisma profano, leigo. A sociedade 
está a!astada de Jesus Cristo. 1i: pre
ciso recrlstla.ntza,Ja. Condt.tzl-la de 
n.oto à ordem sagráda da qual ela 
se afastou,. Nessa ordem .sagrada o 

COMPROMISSO 

Realizou-se, domingo ultimo; na 
Igrejã· de Nossa Senhora do Carmo, o 
solene compromisso de novas acistas da 
Juventude. Feminina Catolica. 

O enorme templo da rua Martinia
no de Carvalho ficou inteiramente to
mado pelas moças da Ação Catolica, 
que ali se reuniram para assistirem 
aquele tocante ato de amor e· fideli
dade a Nosso Senhor Jesus Cristo Réi. 
Cerca de oitenta jovens, voluntada
mente, por um compromisso, · diante 
do altar, de um modo todo. particu
lar se inscreveram como soldados des
sa milicia pacifica de Nosso. Senhor, 
Jesus Cristo, no intuito de pregarem 
·pelo exemplo e pela ação, exercendo, . 
do modo mais perfeito possível, o 
apostola do na familia e na sociedade. 

Recebeu o compromisso e, impoz o.; 
distintivos, S. Excia. Revma. o Snr. D. 
Ernesto de Paula DD. Bispo de Jaca
rézinho que, em seguida, dirigiu às 

· Imposição Oe Distintivos e Assembléa daA. C. 
De Campinas em louvor a · Cristo Rei 

· Realizou-se a, 30 de Outubro, na Ca
kdral, a solene imposição dos distin
tivos dOB estaghtrlos aprova.dos, da vl
s!nha c!dadé de Campinas: 

Assemblea - · SOb a presldencla do 
. Exme. 6' Revmo. Snr BÍspo Diocesa,no 
houve a assembléà. .anuai da A. e .. no 
dia · 31 p. p., às 20 horas, no sa!ã!) 
nobre ao· ~lube Camp!nelro, bondosa
mente cedido, pela, sua, Diretoria. Foi 
obedecido o seguinte. pro1,1rama; 

1 - Abertw·a da Sessão pelo Assis-
lente. -Geral. · 

:a - Hino Diocesano, pelo orfeon da. 
.J. F. C, 

. 3 - saudação ao Exmo. e Revmo. 
Snr. Bispo Diocesano, por uma Jiclsta. 

4 - eants: "Magniflcnt". 
6 - Leitura de um telegrama do 

'.r,xmo, e Revmo. · Snr. Nuncio Aposto
llco. 

- .,, 6 - Discurso do Revmo. snr. Padre 
. :Agnelo Ross1 ent homenagem P.O Santl' 
'.Padre - ,o Papa. 

7 - Hino do Papa, 
· · 8 - .. Encerramento, pelo Exmo, e 
Révmo. snr. · Bispo O!ocei,ano D. Pau-

. lo de TarS<i Campo3. · 
9 - fiino à Crlst.Í Rei, 
AO encen•ar a ressão, que durou 41i 

rrinuto3, o Exmo. e Revir.o .. Snr- Bispo 
· Diocesano, pronunciou pa!avrae de 
orientação. i, conceitos ta.IS, rete1entes a 
vida. da A, Catol:ca e seus membros,· 
que tamenta.moJ e conoi.co toda a as
sistencta. não ter1:1n ta.qutgra.ta.eo i:.ias 
!!)rotundas , bela, fta~es. 
. s. Exda. come~ou íellcltando os Sa

c-,rdotes, r~l:!il.>~a-> e leigos pelo bOm 
'·a.ndomento da A. CBfoltca. na Diocese 
a julgar pelo que via '"".la. 

. A Açílo Catolica, ak. 3. f':.:cla., tem · 
! eom<i seu 'escopo !~1 aµvstolado, eata é 

a cara~ristica da A. e., em virtude do 
mandato que recebe da hierarquia ecle-
siMtica. ·· · · 

Esse mandato lhe dá um poder pecu
liar, para o apostolado e portanto, gran
de honra e missão nobre. Participante 
do apostolado nterarqutco, a A. e,, de• 
ve agir Mb a lncond1.:!onal direção da 
hierarquia da Igreja, à q,ual serve, co
mo auxlllar, na ~'.1.lvação das . almas. 

fl uma honra, confinuou s. Excia., 
porem, é tambem um · perigo. Sim, por
que o apoJtolado empolga. E, de.sre_ en• 
tuslasmo, pode o apostolo se esquecer 
àe si mesmo e santificando. os demais 
prejudicar-se ou mesmo pertler-se . 

Era o receio de São Paulo.· -- DaJ o 
dever , que Incumbe a cada um de se 
santificar. 
· A força do Apostolado de Jesus Cristo 
não esta nas palavras, 9,5tas, até os ln· 
créos as tem e retumbantes, mas, sim 
na graça de Deus, e esta, serã tasto 
IllJ!.1s abundante 1uanto mais santa for. 
o apo~tolo, Santtnque-se, disse s. 
Excia., a, nossa querida. A. Catol!ca e 

· seu trabal)lo será pejad1, de frutos s~
brenatura!.s e e.bundante a messe do 
Senhor. 

O Cura D' Ars reoomendava a um 
Paro110 que se mortlf!ca.,;se até derramar 
sangue e ~eria seus paroquianos· 3é san
tificarem. 

l!: <\ santidade Individual que reco
mendamos, aos bons elementos da nossa 
"2tnpre querida .A. Catoltca, e, quando 
prouver a Deus, os frutos cobrirão a 
arvore t'ecunda de um apostolado san- · 
to, em prol das almas, 

Ergamos nos;as vistns f não as encer
remos nos Pobres c-irculos de competi• 
ções sociais· passag,\·as e efemeras. S. 
Excla.., ir, acguh·, deu A bença~ 

jovens piedosas exortações, incitan- .· 
do-as a serem memprós disciplinados 
·e operosos no exercito-de-.Cristo Rei. 

Encerrou-se a cerimonia com a ben
ção · do S.s., Sacràmento. · · 

. IIOMENAGEM AO REVMO. SNR. 
CONEGO MAYER 

No salão .. paroquial anexo à Igreja 
de Nossa Senhorà do Carmo, àpÓS o 
compromisso, 'realizou-se. a homéná
gem, .promovida pela Juventude Femi
nina Catolica, ao Revmo,_ Cônego Dr. 
Antonio de Cilstro Mayer, DD. Assis
tente Gerá! da. Açãô . CatQlicà. Lê-se 
em outro local.· pormenorizada· noticia 
dessa · homenagem. · · 

FOLHINHAS 

Já se encontram na Sede l dispo·
sição 'dos interessados as belas Folhi
nhas da Juventude para 1944. 

Magnificàmente · impressas, contem 
uma belissima. coleção das principais 
Igrejas de Roma, entre .elas S. Louren
ço "fuori le nmra" danificada em par
te pelos horrbres da . presente guer.ra. 
Completam a fólhinha um nítido calen
dário com indicações uteis, alem de 

· piedosas exortações. 
Os pe_didos pode~ s~r dirigidos à. 

· Juventude. Feminina. Catolica, ·. rua 
Condessa de S. Joaquim,. 216 .que. tem 
o · maximo prazer de envia-las tanto 
para. a. Capital, conio para : o interior, 
ou para outros Estados do. Brasi1 

' CAMPANHA DE_ ~ATAL,.. 

Para o- Í,roximo Natal, a Juventu• 
de oferece presépios de cartolina é de 
mádefra compensada· bem: como ·a co.: 
lefanea . de . poesias e canções de Natal 
"Natal na. Igreja ... Natal no lar ... " 
editada pela Juventude. 

' . . 
FEST~ DE NATAL DA J, O, C. F, 

As jocistas, neste . ano,. vão solenizar 
o Natal de Jesus com um bém orga
nizádo prôgrarilá oferecido aos· seus I 

pais, em. dia, local -e hora oportuna-
mente divulgados. · · 

HORÀ - SANTA 

No ptoximo ·domingo,. 21, na Igre
ja de· ~ta. Ifigenia, sede da Adoração 
Perpetua, realizar-se-á' a Horá Santá 
habitual dá. Juventude. Para maior fa
cilidade das acistas, ficaram estabele
cidos· dóis horarios facultativos: às • 

· 14,30 e às 18;4_5 ~. 

J Instituto Moderno 
PRAÇA DA SE: N:O i63 

SÃO PAULO --
Fundado em 1917 . 

DAC'I'lLOGRAFIA. 
TAQUIGRAFIA 

O Melhor Ensino 
Pelo ,LUelhor · Prego_ . 

··como. ·., .ª.':Isr.ª~.1 ;á~.~a~õc~ . ê.os t.r.ª .. 1>a.Í~~~ d~s: p. c,v. º .. s. : ~~. j~.·-itos.-1 · 
.ao sett .jugo, -: _os bens cfa ,:terra~ dlgntdades, · constderaçao so-- -
cial, intelígencfa, ·, córaçãó; ·· a propri~ Igreja, · tódas, .·· is:. creatut:ts · 
me,foram dadas c01110 outros tantos'meios de. santi!ka:ção, como 
auxilio nà observanéia dá lei· Divina • .. Etjledit illiai rqionis •n;.: 
tium, et lab,ores . popilli>runi:' pé>sÍederunt, ut ~stodiàn~~ .. jú~tíficâ
tioneá. ejus '.êt letem eju requiran.t (E d~u~lhes as terras dos 
gentios e d_elfrutaram o, i:rabàlho ·de oµtros po:vO~, para q.ue guar-: 
· <lassem os·'seus mandamentos e busd,ssem a sua lei:) .. ·Ps. · 104, 45. 

.cô~ceairaçât{•a,iâi~em\Ribeirão. Preto ~ Retiros -
Anivêriarfantes· nutres ~ rtevo . Diretor da .e. M~ dt . 

.. Ginásio .doEstadéJ ...,.'â Reimo.'CônegttMacêdo e o Revillo, · · 
. ·_ Péi pédro· Fasenig, ·agracla~os pelo, ~Sànto Padre. · . 

Nq mom:ento em: ,que><l ~ J~r Mà:
rià:no ~ê .esta Mariana Co!Unà; , lá .lon • 

·. ge. eni Ribeirão Preto muitas :centenas 
de " c,o'ngrega;ddk. reuntdos, · ca,ntàln' P 

· glo;iiif cie Nossa, -~- ~ntwiniit: e· B;e 
.&ni tiivlno · Fi!llÓ, na. Concentra,çãO 
(juÍ,_ a;. Diocese; de. Rtbéirão. Pretq realifà. 

. ' ne· São Paulo · seguiu uma brtllran

cooperem cada dià ·mais, com ~eu t~
dicionar .acata,ment.o e humilde &Ubm1s-. 
sál) às. norinàs e.· direções. lia Hierarqaja~ 
na D!LA'l'AÇÃO. DO . REIN() DE DEUS 

. 0 contado d!· nos·saa:hna e do 'iibss0':9'rpo,, ~o nog-sô'Cspifito 
.e do nosso'coraçao com as cousas e· pe~soas;do·mundq,-as _rela
ções· de amizade, os.· deveré-s . sócia.is, ,a privação. ou· a posse dos 
b.ens tetr~nos .- tudo. em nós ha: de ser essenciaitri~nte' -orde~ 
nado ao desenvolvimento da. vida cristi,. titdo se ha de' eu~a~ 
mínhar para. Deu1; -.glórfficadô.: 11a sai:ltidaae· da nossa t-id;t..iE$$a~ 
e não_ outra, ha.'. d~,ser a nqss"a·.proprfa glor~a· éfefüciçlàde', ·que; 
não precisa·11do Deus 1 do nosso amor .e serviço, ,deixa-n-"ós' entre
t_anto- a honra e.a venfofa de.o amar e servir, · 

- te· -comÍ,(iyá. .. dÍi 'cerca de _ 100 . Congre
giÍdO!f,. dJJS' quats . 20 ·pertencmi .acJ' bri,. 

. e difundam- ·cada vez ~s abundante-,. 
:m~nte a VIDA CRISTA NOS INDlVl• 
·ouos, · nas familias, e na sociedade, 
seguindo . sempre as, liradlelonais verda
dér e prtncipioi ca,tollcos; QUE .tf~CA 
SE MUDAM, senão que: _permanecem 
irnutaveilf com ó varlltr dos ·temvoa e. 
dá$ cousas." 

D.,D~arte 

C A t H E D~R A P.E·T fl-1, 

ESPIRITUALIDADE · TOJ AUTARIA 

vo· cõro. da FetleràçãO- . 
Alem destes,. muito:; -outr.os. Oongre

. gados aêguiram poi' _conta. prop$;. d'e 
· a<>rte que . a~r _dos pesares,· · Isto. é; RETiltOS 

dh dificulda:ctes :d~ tran~rtu oriundas 
da. situação· cie gue_rra,' a tío~ad!'edera- Aprovei~rido. as excelentes. ocuiões 

· çã:() estará .·bem. repres:entada; 'bastan- proporcionadaS pelos feriados cle~_ .. m& .. · 
d<J, a,liaf, -Pl!,ra. . 1sso; ter seguido .. o. · : foram realizados· retiros éspi.rltuais em 
nosso. ca,ro· blretor, o ,lnca11$!9l ~-- Baruet! ··e ·no ·Có!egio São Luiz,· ~ti-· 
Agoat~bo . Mendlcute.. . . . . nad~ a ·Presidentes\ e membros de Di• 

Estas concentrâções Mariana,s .s~ '.ele ret<)ria, . 
Ulll· ere1to salUt,,;r. e .extraordfuarlo: '1,- Os retiros. feitos; com granel.e pieda.: 
dobram: o . nosso entusiasmo ·peia; causa füt: ~ . aproveitamento, produziram oü~ 

Vimos ·da ufüma vez como o San- da a .energia sobrenatural na- Igre- Mahana, fluma. demonatraçãp.:publlcii · mos ·{rutos. ~ue a . F~deração · 0P!)l't1111a-
to Padre Pio XII censurou em. sua· ja e nos 'seus· membros; . pois·· que; da. 'nossa f~; ~iscu~~~ prôbtenias d~ mente· comunicará a todos ,oi Congre• 
encicli!Ja '':Mystici Corpori_s Cllris- como diz- o.Sálmisfa,. "a graçà e·a Jntereaa&· eoletivo t- ,indi\tldUat áti:a,vez. gado,-, graçasaoesplritocomºqúe m;i:e~ 
ti»; àos que, haralharido com dci'utri- . glo1ia· ·dá-la-á- o Senhor". Contudo ' das· tt!SeB exa:mfuadas dúranté M Sés- tirantêii sé ai>reseJ)taràm ê tambem, f!S• 
nas -impi,ude;ntes e. indiscreta·s o · o perseverar constántemente· nas' sões· -edif!c, m.' e atraem noviis almas - peéla!mente, gri.éas; a excelente -ªtua-

. =r; Nosso Senhor; __ que eontá;Ladas ção · dos dois ·pregadores~ . R. P, Jôs€ prin. e. ipio do Co. rpo Jl!istic.o, · afastou ob.ras de santidade, o ·progredir fer- .,.. · ri). · p n. 1te· Ma ,., peio· l1<ll!SO · entwwwno, ·vêm cerrar fi~ Danti. c:Barué · e R. . "a r, r ... ux 
muitos, .fiéis da éonsideraç~o deste , vorosamente · na raça e na virtude, lelru.- conosco, . (Coteg!o: Sã.Ó- ~uiz), ambos Jei;uita~. 
misterio, tornádo para eles ·'COmÓ o 'o . esfôr~ár-se generosaments ·. por O c.u1t.o· público, coletivo, é uma.,ma- Nesté momento· :um tei;oeiré retiró es• 
:J'rÍltc> .do paraíso, "belo mas proibi. atingir O Vertice da ·perfeição Cl'ÍS• nl!estàção ·O~tigatotia. da nOSSfl fê, .co• tá se realizando em Ba.rueri; :e podemos 
do",. e ind,uziu outros à: gra;ve peri• tã, enfim o. excitar, na.'medida. do mó nos ensina.a. nossa. sarttt,doutriJ;la; adlalttai- que com grandes 'frutos, ,gra-. 
s·o de erro, afastando:os dl!) verda- possivel, çs' 'proximos a ·co~segu_i-Ia, DellS,. Nó&SI) Senhor; não ',deve ser· .;ido- ças a~ ·1nca.nsavél' _trabalho. de 'seu· pre• 
de. Por isso escreveu o Papa a· en.- tlid<, isto não <júer () · ceJeste Espi- · l'ado ti revérene!_adó; soment:e'. no ·.reco• gador o ·R •. P. ~bOuQ8.'l. · 
ticlica/ e.m '.quêstão,, P.a:ra.. ·. p~emu·nir 1·ito .r~liza.-Jo;_.Se·-ê·-~-hpmeDl: nãO. f&Z :' lhimellto ·pµti®l~r. ~de n~ almís. · · - · · , · 
os catolicos: "Estas verd'ades, ,Vt?·. dia a dia, eom ener .. gia e .. diligenefa.,. o ·reoolhimênto;". ,o. >,soiamento s!lo ANIVERS.\RIANTES, ILtJSTRES 

f .,, . . . . "'•nAoo;.r'""' quando. cuida.inÓs · .. P_àrtf .. cu- . . . . . . .. ·neraveis Irmãos,· se os 1ei.s as' com- o· .qu·e· e·st1. ."' .. ·n_ su·a··ma:-".. f'Os· '-"~,·n. · .. nvv.-A .,_ · ª u.. ~ .,.,,,.... ! · •~.,. ·· · •-·· •••n:do cui Festejaratn _seu. :aniversario . natal:c!()· .preendc.i•.em .. e reco.rd. ~re. m. bem.· e di- f' · · d" • d' S t •-b · armen~u nodSl\&l!.w, .... ,. CI~ · --· ·-.. 1é1os. 1y1nos,, isse · â.n o ~ ro• · da.moa de no.<; ·~perféiçoar,. t.t>ínõ" o; fa:- · neste. quinzena. s.. Exci!l,. Revma. D. 
ligentem,ente, _ajuda-los-ão, a a.cante- sio, nâó se fazem ~Qs'-dorm'entés, mas. temós nos santo& e_.piedóSOS: Exercicfos Atico, DD. ·Arcébilll)O d~ Curitiba. e . 
'lal'.-se dos enps a que expõe a in- aos obse:rva.nte-s"-. , Se' '.neste nossô E$plrltuáis .... oi retirós. - · em c,ue, -~ Mohs: Dr .. Manuel Pedro. da Cunh! Cin-: . 
;estig-ação deste clifücil assunto, corpo mortal os m~mbros'.se·desen~ ·s\lenclG e a. .·~ditação-.imperam, po:s- ti-a, pD.;Réitor do SemlnariocentJ.•ar 
,1uando _feita a )laprieho, CQmo ai- , Volvem e ·robustece~ com" Oie:terCÍ• São; obriga;torios. - ' . . . . do lpirànga. . . . 

· f - · d • • · · · · . A 26 de Outubro ultimo, tambem .fés• guns a azcm, nao sem ·g1•an e pe- cio .quotidiano. mmto .:.-il1a1s s .. em.-du• MaS'., p_ará afirmarmos o, .nosso. amo_r · · · ' tejoU ~ a:ntversarto n_atâllcl .. O. S; Ex. ci!I •. rigo· para a _fé catolica e perturba· vida -~ucede. ô- mesmcn10 Cor,po: so- ·a. Deu.,, para. (lemonstra.nnõs ·.que o ReY111a. D. Idill, Soares, Do •. , Bl.spo de 
· ções das alinas". · ·eia.! de'.Cristo/cujós membros:.gqzam . ·a.llll!mos s:obre··todos e sobre.tudo-, qual- · · , 

É triste, ~.as é ve1:dade; o Papa . de. liberdade, concieneja e modo: pro-' quet' telnpo tf qullJquer lugar· são oti- sa;:-5: ilustres· Prel.àdcis e, Federaçifo 
o afirmou: ha pesMàs que investí-- prfo de àgir;- Por isso o que disse:· ma,·oé~li<f de O fazermoa.: :eipeclal- a.pr~entou.seus cumprimentos p0r·ln··. 

. ·v· . · . · . . méntfí quando o faztmoo pul:1llcamente, teimeil!o do. R. P. Diretor. · gam eaprichosamentl!, isto é, ao sa- " . ivô,' não já. eu;. mas; Cristo· vive ''""'ra .. que ·toctos sa111am liue,.· .ma.ia· dQ' 
li d . . .. l" . - ·. " · - d "d ,,_ Tambem f-,1 cumprimentado pela. _-Fe- . or. . e suas 1nc rnaçoes,' um assun• em _mim , es5e. mesmo nao uv1 º· u quiL -u· "'ª ·obri ..... ~ .'"ft ... é para nóá, uma · · · '"' ~ deração Marij!.na o ·. R. ·· ,Mons. Castro · 
to já de si difioil. E com isto, lón- afirmar: "A s~a graça ( de Deu$) honra. it:1sígne ~mos .Ctlstãos.:- ' M&yer na passagem do aniveri;arto ile 
ge de proinoverém a edificação das nãó foi enr ntitn estsinlf mas· traba- Quítndo, p0i.;; n~ mant(está9ão C0-: sua ordenação ·sacerdota4. 
almas,. constroem edifícios de fa.17·. !hei mais que todos 'eles .se, bem que letiva Aquele ·q~e é ,a razão unlc,a· cl<f A tão ilustres an!vefaar!a,ntes a Fe- . 
SOS sist_emas, argamassados com 'n'ão êll, "mas- 'a, gi·àça: qe Deus-·,cOIUÍ:• noss:, ser, Aquàlé que é ut)ll~- n03sa. deraçã.o .cla.S Co~gregaçõe$ Marianas re• . 
aquelas .fabülas,· de. : .. ,que ,±'a)a ·: Sã, --0 20". ·. fi: pois'.evi'de .. n. t.·e,,·. ·.qlié eom. : e~. • unfoà .PONTÊ DE SÁLVAÇAO, .f feita n. ovii, seus Cl!llÍpl'imentos e iprese. nta.. seu· 

~ ·:sob • egtde, · !nspltação .é'·· dire-ção: 'de' · · 
Paulo: ,"Porque-.'virá tempo· em que tas falsa.~ ;doutrinas _o ·misterio: de, NOSS'A Mil.E SÀNTISSIMA RAINHA-· SalvéMa.rial 
mu'itqs não suportarão a· sã- doutri• que tratamos· não ·se, utiliza para. · nó UNlVERSO, então :esia:·manlfes-

. . Jt" )' - ··· · . 't · ··· 't ) d · fi'' · ·NOVO DIRETOR DE CQNGREGAÇAO na, mas. mu ip rnarao. para .s1 m·es• provei o (!S]Jm ua os eis, mas taf)ões _ a;vulta,m, P01'11.tle' NOIIS& ·Senh<>-. ..,, . · . 
tres conforme os Sells .. desejos, pelo . converte-sé- em triste causa da s~ rii. ê o CAMINHO MAIS CURTO, MAIS ·. . · · · · · . ' 

· d · E f. - · · · ., · · - u .,. · · : Designado. por· .. s. , .Excl.a. Revma .. o · "r.·ur1 o de. o.uvir., . ' .. a astarao_ c.s.. ru1na··. . . SEGUR .. o·E o MAIS·.· BRIL .. nANT ... · """· · ·· 
1' - .,,. • Snr, Vlgari~ Capitular, v Revmo. · Cô-
ou vidos da vevdarle, e· os '_aplicàrâo Esfa "-quiétismo" consiste, como ra. 'chegarmos ·à, nossa. meta final: O· ·nego Pat.ilo Rolim L<lw'e.iro ·acaba de 
às fabulas" • (2 Tiiµ. IV, 3-4) Ora, - touo "quietismo"~ em condenar a.-re- Divino cora4lo c1t, JéSUS. . · . tomar posse no cargo de. Diretor .da 
-Os erros misturados àli''-verdades do · · t · · · · ·, E'stas at!Ylciacte.s Ma;rianas oorresi»n- Con.;,,.,;.,;,,.çã.o. M.atiana ·.d"º a1un.._ do . ~is enc1a positiva é tenaz ·ao peca<,o dera liós· désejos da no.'iSa. santa Igre- .,.-,.... "" = 
CorIJo Misticoi parecem deriva,r .do e todo esforço pessoal e pos1.tivo ua Ja,·_ dõ nosso m. ufto 11-m. ad.o·, e verte. r.ad.o Ginasló do Estacio em subsfituiçãa· aO'· 
""· te · · · ····- ·,d ·· ·, d ·AI"' ·, · pra.ntêa. do. ~adre Nelso .. n .tã.o~Pr.ematu- ·_ Sv,;mn : . · ,aqu_1siçao e· v1rtu. es.. . ias~ e ·nes~ soberano Pimtific., Pio ·xu, '"'e numa · , · · · -.- ra,lnénte desa'parecido no tragico .de-. r•com 'efcit.o,· nã.o faltam alga. ns tas. duas· coisas·,que se resume nos- carta Aposto!ic,. de 21 de. Janeiro de · ·· sastre .de aviação, _ · "Ue, })or· não. , considerarem bastan- sa Côfaborar.ão · com a; _·gra,.a; t-.ver- 193a JWim se expr~a.: ·~o& n08SOS 

.., ~ · . Ao Ilustre Chanceler do Arcebl.spado temente_ que São Pau.lo falava nes- dade que . 11., model'lla tend. encia mais vivos desejos sãó. que e.,ta.s. P6-
. · "d tir . apresenta.mos n9SOOs votos de feliZ ges-ta matcría. .s6. por .metaforas, nem "quietista"' não se diz: abertitmeu- léstras de Pie ade (os re os), e al)OII~· tão 8 _ pedimos a Nossa senhora que O . 

distinguirem, . como é. 11,bsoliltamente te contraria·· à . nóssa cólabÓraçãô t()fudo crlstãô crésçam .-Caí:la !lia. Ínllls, abençoe em mais esta. sua proflcua. 
neee~sario, os sentidos· particulares ·.ccint a gráça, interpi'e. ta de:.·tal cada di& tn~is se robusteçam numi atividade. intima. ·e proiunda vida · aobrenaturàl, 

· e. p1'oprios · dos. termos · de corpo fi. modo esta col~borai;ão1 que, praii-
. sico, moral, místico, ir1tr'oduzem uma :eamente, a., anula: Para' ela, .esta. 
falsa 11oção de unidade, afirúuwdo colaborai;~o se · 1·ei:1uzhia a _.oferecer-
que o. Redentor e os 1ilern1Jr~s da mos nossas eitergias ,psiquieas .e fí. 
Igreja formam uma_ pessoa fisiea, sica~. como, .objeto para o trabalho 
ao passo que atribuem aos homens da· gr3.lla, sem' r10nh11ma · intcrferen-
pro1>riedades divinas,· faze_m Cristo· eia de nossà·_ parte '.no ·sentido. de' 
Senhor nosso sujeito· a.· erros . e à orientar tais energias par.a secundar 
humana ínclinação para o mal. A o ,trabalho da. gra~a. Esta orienta-
tais fa)sidaues ópÕem-S~ à fé Cll,tO~ !;âO ·raciona) dag energias é conside-
]ica. e os ensinamentos dos Sarítos 1·ada, ' pelo quietism9, c<;>mo sub. 
Padres; mas opõem-se iguali:nente jetivismo; que -impecj.e nossa tran-
o;pensamento e a l_etra do Âpost~lo. suhjetiviza~íío nó. H'pnemna, e tolhe 
das Gentes, que se bem une Cristo a . polariza1:ão · expontanea destas 
e o seu Cõrpo mistíeo eóm uma união .· mesmas e11ergias · rio fluxo- d·a vidá 
a:dmiravel, contudo contrapõe-nos divina; que uos vem do Pai, peló· 
um ao · outí·o como Esp.oso e Espo· Cristo, . no Espírito. Em outras pa,.. 
sa." · lavras, _tal oriental}ão;· isto é,. o; es-

0 Papa ~ muito claro e explicito: forço positivo pela santifiçação, ·foia-
as expressões usadas por Siio .Pau-.. obstar .a ••purtsia:'', a manifesta-

· lo para definir e descrever. o C9rpo ~iio. da. vida diviraa. no mundo cl'fa
Mistico são puramente metaforieas. do, iria . arrancar ·o homein do.· pia~ 
Deste erro · ae interpretação bibliea., 110-, esca.tologfoo de· vidà intensa, e . 
consistente em consiqerar. o Corpo· atira-lo ao plano· <la te!llporaJidade. 
211istieo epmo,' um corp!) fisieo, n'as- Que restà,. pÕis, · de .nossa colabora
cem logicamente uma.· porção de ou-,,. ~o 't . · Colabgràri_âmos, na. obra· dá 
tros erros graves -e estranhos •. Em . sa11tific.a!lâo no mesmo sentido_ em 
primeiro';lugar, a atrjbuição aos ho- · que ,um Wolo colabot•a para,a cons~ 
mens de propriedade$ div.inas,, e; Jo. tr.Íl!)âo de .amá casa. :t evidente 
go · em seguida, a 'à,tribuiçâ\> a J_e· que .não pode haver santificaéâo · 
sus · Cri!lto de propriedades. exclu- sem objeto'· santificado. · Mas é 
sivainente humanás, táis sejâni a. in- claro;qne_a colaboriÍção com a_gra-· 
clinação ao mal e·. a falibilidade·t o. ça.. é m~ito mais do . que isso. De 
que se . compreende · perfeitàme~te, qualque1· modo, o moderno qufotis-
pois um corpo físico, ddtado. de. uni. mo luta. contra o· pecado e. ·· o 
dade essencial e substancis1:I, tem esforço pela santificação; e assim 
todo ele as mesmas propriédades. qileil'a oú não queir~, · é "qufotis- · 
Ora, alem disso, num corpo.,. desta: mo"' do mi:is pnr<r quilate. 
natureza; as partes. n_ãp devem ter Para ·o.·qníeti~mo hodierno o·_ qúe 
individnalida-de propria, mas devl'm ha de mau no pecad6 é o subjetivís~· 
integrar-se perfoit.amente na. irtdi- m:ó,-, a :IÍ.1to-afümaçíh da petsonali-
vidualidade' do todo; a· pa-rtê qne,- d ade, · a : gru;taçifo do·. homem em 
por acaso, se afirmas~!\ a si mesma , , torno de 'sí t:1oimo fugindo ao pia, 
e manüestasse o menor g~au tle auto- no/objetivô .'d1t "pat·Usia". '. .E as-

. nomia exister.cial estaria q:iebrando sim ttntq é Mojetivo o homem que. 
a unidade do todo. Por isso, Pio Xli, -peca por :nfirinal}ão , auto11om~ da . 
logo a spguir, afirma: . vônta!le, : córrÍÔ aquele que. fáz os . 

."Não menos ~ontl'ariô à ve1·da- l~im·cicios· ele Santo Inacjo, pois am-
de e perigoso é o erro rlaqueles que i)(IS !'lâo izualmepte antr~poc1entri-, 
da misterio~a união.,Je to!i:, .. u6s com cos, embora ·éom nma quàlifiêa~âo · 
Cristo pn tendem dedu.::ir ?im · ma.J nciderital diversa. Pelo cont.rario, 

, ·entend.id~ . ''quietmno", que, atrí- o pecad•l cometido peJe desborda
bue toda à yida ll~pí·.-itual dos fiéis inento . do "eros'', qill' d~troi a 
e tod~ ,o progresso na, virtude uni- . estrutura(:íio ,·acional da conduta_ in 
ciamente à açãá do E~pidto. Santo, 'dividual,· é chamado "exinanitio tn 
excluindo ,ou' meMs;irer.ando 11 ~o?- Christo mortµo", pois élea ideijti, 
rcspondeneia () eo!:f:Jor~çãó que de- fü,a;rn saoiilegamente a, situa<;ão _·do 
vemos prestar-lhe. ,Ninguém -·pode boinem venoido. humilharlo. ames•· 
nl'gar qúe. o divino ~]spirito de ('ris~ q;1inba<lo -pelo pe<-ado com· 11 morte 
tQ ! ª uuica fo_ryte donde (fol'i_,a to- de Jcsu~ ·c~'.i~tº; pois· estª 9!iPÇ~.i, 

.,..,,.-

de- pMado; [Ónge de ser uma âttto
afirnlaçã~ indivídual, é pelo con• 
trarfo. uma· ~estruíção' do subjétívis
mo pela experiencía ·da abje1:ão.- O 
honiém, então, 11ãó deve rejeitar es-

. tu,, abejção, inquietando-se, rebuscan
do a '-consciencia, procurando lim- . 
par-êe de sua· miseria, mas deve 
aceita-la resignadamente. ,Assim, 
despido: de séu subjetivismo,-ele es
tará preparado para absorver~se no 
"pneuma". 

Como. um corolario geral de tudo 
isto, ó . neo-quietisino afitma' que 
a· humani<lade moderna, emulsiona
da pelo individualismo subjetivista, 
tem fome de vida. Os homens são 
c9mó meinliros dcsayt,ieuta,dos, que: 
não pode)ll · cdar bem enquanto não · 
se artieulal'em· ao seu corpo. E es• 
te corpo é nada mais· nadá menos 
do que o. Corpo Misfüco de Jesus 
Cristo; desta 'forma, 'a nnião com o 

'Cod>o Mistfoo seria o Cómplemento 
naturà.l do homem, pois os ,mcm_brós 
dl! um· corpo fisico não são comple
tos na. sua natureza. f/las exig~m ó·. 
complemento· reciproco de todos>no 
mesmo organismo. · Eis outra fal• · 
sa ·consequencia de. ·se · eonsiderar- o 
Çorpo Mistfoo Uin corpo fisfoo;'. o 
Corpo Místico· 11 sobrenatural, 'for
mado· por vínculos , sohrcna turais, é 
o ~obrena'.tqral, não sendo i!e nenhum· 
módo devido à natureza. pode 
ape1•feiçoa.-la, más não pode com~ 
pleta-là, em. ·sentido p°l'Oprio. · Mas 
o rieo-quieiism() . vai . adiante . e· 
afirma que a tendencia liloclerna .. pa
ra os regimes totalitarios , não. 6 se• 
não arri sueedaneo <la tendencia dá 
humanidade· p!ira articular-se no 
Corpo Mistioo. Por •J.nde se vê que 
ele _considerá o Co1'p()· l\fistieo uiµa. 
espe~ie de totalitarismo autentia. 
'CO e perfeito. E' tll\SÍm, de um erro 
miistico, vai-se ter a. uma abcr.ração 
politíca. Os erros confümados por 
Pio xn não siio apenas pernicÍO$OS· 
à vi.da espirituai, são t.amhem pemi
ciosos à vida social, pelo aniqnila
inento · profundo do indhiduo; · em· 
nhm..e ' do: combate ao ri!ÜÍ>Jetivismo. 

. Felizmente Pio X:H dissipoµ es
tes sonhos doentios, confornie jã 
v,imos, .e cn, rorme · ninda vereºmos; 

. eom a graça dç Qe_Hs, ~ Rróximo 
~u~~ --·. 

O CONEGO. MAC'-..:DO E O• PE; 
FUSENIG AORAmADOS 

. 1 • 
Por recente decisão de S .. s.- .Pio XI!, 

acabam de aer ·ag1·aclados o· R. Cônego 
Macedo (conhecid!Í;sil:'10 . locutor oficial 
do IV Cougi-eMO Eucaxist!co) com o ti, 
tulo -de ." Pl·ela<io domestico" e o R. :pe, -
Pedro Fmenlg com o titulo de· "Cáma
reír0: Secreto" de s. · Santld~de. AÓ.s dois . 
distintos. Prelados, tão Jl!Stamen~ agra
ciado-',. apr~ntamos 81, nossas. vivu -ie:. 
licitações. . · · 

«Em Defesa da Ação Catollca>) 
Continuam a suceder-se · as mani· 

Jestações dé aplauso 'por motivei da 
publicação do livro "Em Defesa da 
Ação Càtolica'' da. autoria do ili. 
Plinio,, Corrêa de Oliveira. 

Da correspondei1cia rcc~liida pelo 
autor, transcre,·emos aqui alguns tó-

. picos:·· · 
Dé S. K~cia. i-tevma., o sr. D. Joa, 

· quiri) Domingues de Oliveira, Arce
bispo Mt'tropoli_(ano de f'lorianopolis: · 

"E.uno. e caro Dr., · . , 
.Apraz~me agradece'r.lhe a of ei-

· ta, ·ª seu tempo, ,de seu precioso li
vro - •• Km Ul1fosa da Ação Cato
lica" - com amaveJ dedfoatoria. 

Para recomenda-lo, bastaria.. a pa
lavra, altamcn te- autorizada do esmo. 
sr. Nuncio Apostolico. Essa palavra. 
e competencia de seu ilustre e .con
sagrado Autor,· .. que sempre viveu 
na. Ação- Catolica e cuja pena está 
inteiramente ao· scrvic;:o ela S1mta 
lgteja." 

. Cougra[ulo-me, pois, pela pulílica• 
. ção de se~ til!; oportuno ·tmbalho,. e 

pelo:1 serviços que •Íe certamente 
PL'6Stou e está destinado a prestar, 
em partic:.llar a··quem, nesta- grato 
e1ísejo, Sf! r,rofos.,a, c01;1 5:ncerós vo-
tQS e especia 1 a preto, · 

de V. Exda., 
servo em J. c. 
Joaquim, Arcebispo . de Florian~ 

polis". 

IMPRESSOS?. 
Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO S. A. 

Rua do Seniinario, ~99 

/ 
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14 DE NOVEMBRO 

Moveii Panoal Bianta ·, Sa_nla -Gertrudes 
. , ' ·. . . ··" ' . 

ESTABELECIDO DESDE 1.892 
A MAIQR. ORGANISAÇÃO . BRASILEIRA 

EM 
FABRICO E VENDAS DE MOVE.IS 

MOVEIS- TAPETES - CORTINAS 
Avenida Rangel Pestana ·1.646. a 

- SÃO PAULQ -
·1~610· 

E- V A N -G E L H o. 

LEALDADE 
VI.GESlMO SEGUNDO 'DOMINGO DE;POIS DE 1:'E:-NTECC>STE& 

(S, Mateua, cap, ·22; vra, 1-15) 

Naquele tempo, retirando-se concel'taram oa., Fal'lseua em comum sc.bre O · 

rnodo de apanhar .a JQua ~m uma falta na1- auàs 'palavras; E· é.nviam aos seus 
disclpulo11 com os Her-odianos, para lf!e dizer: "Mestr~; sàbemoa que ~s iteras, 
e ensinas !léveru o caminho de Deu&, e não teríf. cuidado• de colai nenhuma, 
p_ois que não olhas àa pessoas dos hom~na: .dJ~noà, pois, qué te pàr,ece:. ~- u: 
cito dar o tributo a Cesar, ou não? - .Coni,11cene10, po-rem, ·Jc:1u1 a mallcla .d.êlt:s, 
respondeu~ "Porque me tentais, hlp;ocrità!S:? mô~tr.ai,me a moeda.do tributo.~ 
E el!!'s: lhe al)l'esentaram _um dínhelro,c -· 01-,e-fhe ,!esua: "De quem e· esta 
imagem e a inscrição? - Responderam·llte: "D.e ,C11sar".:.. Então ·1nes d~~; 
"Daí, pois, a Ceaàr o que 6 de Cesar; .e às cous_as. 'qu'I são de Deus, dal:as- .a-
Qcu5••. ' 

COM EN T A.R·I O 

Não dissera Jesui; a0.3 seus di~ci· 
pulos, 01·deu1md0Jbes a s1mpliclrl:i· 
de: "Seja tua.palavra: sim, sim; não, 
não ?0 E como e·uião agora usa de 
um slibterfúg!o· 1,1,ira· não· responder 
diretamente à qu1:1,;tà11 proposta pe, 
los fariseus ··e llerodlanos? Não pai·'l
_cer!a mais nobre, mais legltlmo. 
mai~ -correto, ID<).1$ lêai -responder su
peciortnent1:1 pela afirmativa. ou pela 
negativa. conformi? a verdade, atn>s
tando · multo embora as iracnnctias do 
povo, Óú de Cesàr? uecldidamente 
não s.e compreende este procedimen
to do üivino Mestre! 

!diotlc.e· maia · ridícula: O, necesi;àr•o 
. é euvorver o,. preceito de t-Iosso se-· 
uhor q11e .- manda que· nossa Pa.lavra'. 
seja sempre ''.IÍim, sim; não, r,io", 
nas expreS'Sões qué 1n().ls concorrá!u 
para a exaltaç;fo ·da. Santa lgreJa.. e 
a salva1:ão ·das. :dmaa.· Em Ollttàs pa..: 
lavra'â. nossô apos~lado ·.deve· sem-

. pre tisar. metoi !(citas;, -ÍlljlS. todos OS . 
meios Ucl~os. , . . · · 

· E meios !leitos eão todos ~q.ueres 
que aão · faltam à verdade. El ~ tão 
Cá.cfl não ratrar à verdade; Basta·. não 
menUr nunea, 

Vista_ noturna· da. Basílica de São ·Pedro, cuja dedicação se comemora no proximo 
dia 18, tunta.mente com a consagração da Bo.si!ica de S:ío Pa:llo 

"' . . 
ES!ebeu1 na &xonia, fel o berço da· 

, Santa· Ge1-trudes, e ,:e sua irmã, San
ta Mechêi!des, ambas abade~s. 

Cóm cinco anos, foi intérnada no 
convento de Monjas B8nedltlnas de 
RodcLsdorl', como éntão crà habito. 
TÉ1rminada a sua ·educação,, não mais 

:qulz Gertrndez abandonar o co_nvento, e· 
com: licença ele seus pais entrou parn 
a ó,dem, .Vindo a. 51:r abadesaa. ele onde 
fora aluna. 

· Conío era .de bo;n tom, Sta: Gertru
des conhecia perfeitamente o latim, o 
que _lhe' permitiu um estudo fac!! da Bi
b!ia- Estudando e orando, santa Ger-

, trudes a.vançáva. celere no conhcc!inen
t,o, e amor de De\1$. Alma proruncíamen-. 
te contemplativa, a.. sua ocupação pr4,
dileta era meditar a sagrada. Paixão. 
Quando falava às religiosas s~brc a 
Crucifixão ou o Sacramento da. . Eu-. 
ca.risLia, fazia-o com taI)ta em11ção que. 

· multa.s ihoravam eomo·vidas. 
F'ol a primeira grande reveladora ela 

devoção a ·:,ração de Jesus. 
~us_ não dota· uma almr Inutilmen

te .. Esta alma tão repleta de graça e· 
tãó fiel na correspondencla. réC?b~u 
alrn:la ma.is, ~ ,rque já, tinha. muito .. 
~nt.a Gertrudes era favorecida com 
.êontinuoa extases, e o amor divin) era 
.como o sublltrato de todas as ações de 
sua vida. Nada de estranhar que o mun-

do enquanto tal nada mais slgnificasse 
para uma alma abrasada de amor. T5-
doo _os dias castigava o szu co,·p, e s2 
privava. de tudo o que lhe parecesse 
um tr;>ptço à sua uniã,o . com Deus. 
Sendo sua. serva fiel. era. hur.ülde e 
mansa. Em si só· via imperfeiçiies, e as 
combatia paciente. porque Deus, as to
lerava tambem. Constai,temente repe
tia: "Um' dos maiores milagres ca Bon
dade divina, é tolerar-me Ela. 3-lncin. 
neste mundo". 

Como abadei;sa, ela era a serva de 
sua~ m,nj~s. 

Entretanto cngaúa-se quem pensar 
qu~ a sua vid. de união com Deus fà
.zia-a negligenciar os seu~ encargos ter
restrea. Nunca .se esquec:à que em re
Úgiosa e superiora. Não só fazia os . ser
viços mais humildes que tomava a seu 
cargo, cJmo exigia o mesmo das-.mon• 
Jas. 

· lntlm~.mcnte llgadJ ao seu amor por 
Deus, erá o seu a.mor por Maria Sant!s
sima. constantemente tambem dirigia• 
lhe orações chelar de confiança, Tarn
bom. se entregava às orações ~las al
mas d;> purga.torlo; porque dellas muito 
se. compadecia. 

· Santa G"rtrude.s tinha ·. un1a. grande 
pniocupação: compareéer diante de 
Deus com a inocencia batismal. 

Eis uma argninentação que Veuil
lot atribuiria certamente a Monsieur 
Coquelet. ~lonsiétir Coquetet é um 
rapaz lnlellgenre, que, se e11con1ra 
em todas as e1·as. e em toaos os cct: 
li1as. Amigo do prog!'esso, ele adora 
todas 11./'1 grandes Invenções ~tasia
se diante rio Rádio, admira a grande 
Imprensa. ma1·avllha·se rllante dos ora 
dores ·que. talam multo· e dizem poil• 
co, vene·ra · e. ~espeitlil q11a.Jq11er· Mon
sieur Chose qüe por' ai'venha a stfr: 
glr. Seu forte é· a lealdade. Uutólfoo 
com restrições.- não ha virtude que 
ele mais. prese do que a palavra frnn
ca. o. cumprimento do dever. ·a flde
lida<le aOS contratos. ' ::lua pala Yr;l 

segue à. risca o IJlvange!llo: "Sim, 
sim"; "não; riào". 

A LISTA MACABRA DOS CAMPOS 

Constan:.emente era- ela an·ebata.da. 
ao Thabor ou ao Gethsemani, e ambos 
<JS exta.ses ela recebia: alegre, pois eram 
;\ reallz:lçáo · do "seja feita. a vossa· 
vontade". 

Gert1udes escreveu as revelações que 
Deus, !he fez:

1
_A,o lado dos livros de. san

ta Tcreza, o "Mensageiro do Divino · 
A11,1or" talvez seja uma. das obra.5 ma:s: OE CONCf NTRACÃO NA . POlONIA 

Se fosse- . runcfonario público, 
. estárta. no· rol dos que· cel'to jomal\s· 
ta cl asslficou eu tre . os má.rtires. 

Pois bem, 1\tonsleur Cuquelet. aão 
·· compreende as sinuosidades dé que 

se serviu· o· Uivlno 1\lestre nesta, <·o
rno em :outras rei<postas, aos escriba~. 
fárls_eus, herodianos. toda.,a c:111,;se de 
hlpócritas. de se1,1 · tempo. 8is porque 
ele . Julga o ~;vangelho tnco1upléto, 
iotperteito; els porque ele tem re.~
frições que razer ao Ca101ic1smo l~is 
1>orque ele abu1ii1na de -morie ao~ t:a• 
tóliCÔs que r1ize111 apostolado com 
inteligência,· e ·aâo.,expf>em suas !Ja
teri<1-s · ao _al·vo dus tiros certeiros ·,:o 
inimigo, - ,. Não valeria mais a pe. 
11a morrer martir'/ Ao menos se :,sa!• 
· raria, a 1ealila,1e. e até os in11111gos 
pl·estariam sua .tuHneuair.em' a uma 
qualidade. lá.o. slmpâtic:ll! ., 

- . Não,· i\lonsi-eur t.:oquetet; não é
pl·eciso ser assim tão estlipicto par,L 
ser católico. Mais. li; preciso absolu
tam.Einte m\o sei' estúpido para ser 
apôs-tolo. ·Pois. que não é tácil aliar 
a · sitnpllclúa<le da pomba à astúcia 
·lia serpente. Nào se tolllando cuida-

. <lo com est:1 IÍltinfa q1mli<tacte. a pes-
soa pode terminar no cinismo 111111s 
revoltante; cmno a· mà comprisensão 
daquela. , primeira tem como (Ilha a 

O m'ovimento ,polonês clandestino' 
transmitiu um -relatol'fo detalba,lo 
Sóbre os campos ·ae couêcnlnt{í'íÔIIJe. 
m~ie~ na ·Púfo.nia, que podem scnli
vididos em divel'SO grupos, como se
gue: 

1. Campos de seleç~o - Os. po
loneses i;;iio r1rn1etidos para aquefos · 
ca'mpos por breve cspac;o de ternf)O. 
at'.i111 rle sereru ,s1Jg1·1:gados, ·antes de 
sc1'em exp1!didos · flllr& os campos da. 
couceutrac;iio· ot'<lii1;11ios, São eonhe
ddos os Ú(1mes · dos 9 campos desse 
teor. 

~- Oampoe de concentra.çâo pro
pri:tmente ditos - Ha de _tal e~pe
cie :.!-1 campos nu Polonia, CUJO::l 1,0-
mes são (iiJüh.ecidos, e 13' · no IIeic·h, 
onde· se ach,i lll prhíoueiros grande 
tlllmcro de pulnncses, 

a. .Camilos. de trabalhos forçados 
- 4\ pdr1(:ipfo. ll.ouv~ enormes cam
pos de coni:eutrac;ão organizados es
pe<lialmente para os caíup()neses. De
pois de aigu111 Lemt,o, ,erüretat1lo, · 
afim de inc.rcmeirhr o terro1:; os 
Rlemães resLrihginim em nieno1·ps 
distritos, · ôs earrlpos. de concentr.a
i;ão, para can1po11cses, eon~'ervarido 
alem· desses, os nlaiOl'es, ~~rn fins 
·de do~1,1mbro de ,1942, h.avia mais de. 
tiU desses peêjnt!nos campos ,cm fn11-
1:ãd. ' 

4. Oa.mpos de concentração para 
judeus ~ ·Estes, mais pr1lpdam1m
te poderiam 'ser cha:m1tdós: "Campos 

A CRISE DO LIVRE JUlZO 
(Radi_() Vaticano, 13-8-43, em fran

CéS parà ·a FTani,a). 
Não ·poderemos dizer que o. espil:itr, 

.dos hori1ens foi 11,1bínetido ·ª tlm'il 
. guerra total pa~a Impedi-los de rccu
.sárem seu crmcilrs~ às empresas e ar,s 
. sistemas tjue 'destroem a pessoc1 h·J-
1nana? Foram boroliardeados de for~ 
111ulas e dP palavras A prop.aaar<da· 
unilateral invadiu-'os de todos os ia
d0o$ O homem iii nâri tem o di!'eito de 
julgar por si proprio. 

Pobre espírito ~umano. crias ter a1-
glllTI :direito a- poi, ·ti-mesmo iuhiares 
ai cousas e os acontecimentos e 9 pên
sares por teorins. Desengana-te: no 
que te- diz respeito. o '3inal de Pl'0• 
i;resso .-.não é a~smnires as tua~ res-

. ponsabilldade~ <lt> homt-m . ma:; -ece, 
beres dn~ilmente -ie · for11 o oue afi've 
fai:er· o fundo e a · forma do teu pen
samento - se na realidade :áinda ~e 
trita de, algum pensamento e não dt 
capa . ên1:i:madora de um instinto de
sencádeado. 

N~o · compreendéi:. ainda o segrede 
das, ·verdade~ suéês~ivas. mas. prcci~
S!S acreditar nPle; meu ami~o- ~ ver
dade . se faz. mo<lificànrln-·•1. É bem 
verdade. aos ·pnurn!I o· .-spirítrJ ',um,i. 
no,· palmilhandn o caminho do oro• 
gresso, foi d~pojadn . d!!' todr, o apa• 
relh~mE'ntó de .livre iuizo, de apn,
ciação · pessoal. que lhP ~ão necessario, 
para que ele $eia ele mesmo. 
· se; às vezes, na derro<'ada unlw•r
sal.. há alguns quê resistem e se con
se-rvam firmes. t1inguem se dh "º tr11-
ba)lio de' persm,di-los - o que, tdiis, 

· seria- µnpossivel, por falta de meios -
IIWI tmPll•DOJ la QI IWP.11 ia 

terror .. E vimqs surgir,.do nosso mu·i~ · 
. do do. seculo XX que :pretende . réuo
. var a face dá . tetta, processos que as 
grandes perseguições· dos primeiros 
seculos da lgrej11 não ultrapassaram. 
Tudo quanto podin;er,empregado-para 
destruir os .ultimes esté!'tqres do. espí
rito' pela tortura dos . corpos. tudo . foi 
posto em· ação; e a· lista daquele& tjuc 
foram culpados de querer falar como 
se fala entre, hoinens, dizendo. aquilo 
que se pensa e discutindo 'de ·hvmf.m 
para homem os interesses ·da ,comuni
dade humana,· essa· llsta, consta" de 
inumetos. Poder-~e-ia' escr~ver como 
cabeçalho: morto ps,r Incompatibilida-
de de Ópinião: : · , . 

- Não há· duvida que .ª terra parece 
, . haver traido- ,os· homens .. Mas são ape-

nas a'parencias: Foram. os homéns-que 
traíram· a te~i-a, querendo ser. a ull.i
ma palavr.i tudo. Será. pois, pre::hm, 
antes de tudo. mar com uma delicade
za semelhante à ·qut se usa com um 
doente. grave, tentat conqui8tar e~ie, 
espirito doenté, tentar elevá-lo um 
pouco acimé do espetaculo <le~o!Á'dor 
que lhe .:parece nos horizontes ~t.uals. 
Ser.i preciso persuac;li-lo" com . rJr,i;,1r9 . 
qu•r há uma out·,, m:meirA dP faz,,, 
viver á ·SUII intP.lfger;oia e que ela te'11 
perspectiva~ muito mais sl!dutórac 
que as apreser,tadas pelos plmmma 
barulhentos fJ idiotàs dariut dP baflm 
Será préciso procurar ,O caminho mais 
propicio para peneiràr nessa pessr,a · 
trabalhada pela brutalidade e desilu
são, Será preciso procurar o camlnh(1 
pl\r:Í nPle fazer. oenet.r;1r " vPrr!ar!P.. 
expllcadi, tão livremente aos homens 
t,or Cristo e' com tamanho re~P.eito 
IÜ 1J1!1'1iãtlrdlú 11111 lida',---

···-·-·: ______ :· ------~-------..< . 1 

da 'l\[orte", pois assassrn1os oti1 mas
sa· são perpetra<los dentro <lele:,, Fm 
dos metodos do exlerminio prefr1·i. · 
do pdo-,;· a lem:ics. são as "Cama ra~ 
de liaz'', como tamhrm a. CXCCll(;:ÍO 

coleti~a po1· eletrocuçiio e· por u1c
trnlhaílora. 

5. Campos de concentração .para. 
Sacerdotes - Apesar dos Padres 
serem· cou~tante111entc i11tern;i,lo!:i 
etu campos de .concentração comuns,. 
os ale111iieB nfo tnrrlaram a estale, 
temw ca111pos de coneentração para 
o Clero. ~ahe-se que existcw os S(!· 
guiute:s campos dessa especie: ém 
Bojanowo, pc1·to de Hawicz; Kons
tantynôw, perto de Lodz; e um ter• 

· ccir-o cm Gda:sk, alem de variu:; 
ouúos no Reich. 

G. Campos de conceutra.ção para 
mulheres - Ha éspccialmente um 
grando' campo .. para nrnlbere:; em 
Havenshruc:k, na Alemanha, para 
o qual têm sido en víadas muitas po
lonesas. b:xbtem tambe1u ~i!ê:çúes 
fo1niuinas cm todos os ontro,;i cam· 
pos jit mencionados. As· religiosas 
siw . de preferencia internaclâs nos 
dam1>os de Bojanowo e Constauty
uów. 

7. Campos de propagação racial 
- Em Helenowo, perto· de Lodz e 
muitos outrof, principalmente na 
Alenlanha. Os nomes são descoube· 
cidcs. 

8. Campos .de concentra.çã.o pan . 
crianças - O terrorismo alemão ·rc· 
lativo às Cl'iançus começou logo nos 
primeiros dias ·da ocupa~ão e tem 
crescido sem cessar. Os alemães e~~ 
tão remeteu do a:s criani;as, poloru;is~s 
para os a~~im chamados "E:siabélc, 
cimentos de !<;duca.ção Alemã", den
tro do Heich, afim (!e germanizar a 
infancia. As crianças, uma vez.reme. 
tidas para estes campos, são cuida
dosàmente selecionadas, sendo que 
somente as robustas são escolhidas. 
As crianças fra11zinas · são aliat1ilo· 
nadas sem cuidados e muitas' ,•eY.es 

· siio t"C1netida~ aos campos de con
centração para serem nüH'tas; 

Precisa de impressos? 
Oficinas gráfi<'as do 
LBGIUNARIO S. A. 

Uua do Semi na rio, 

TANAGRAN 
Otlmo tortifi<'ante 
feminino exclusl
v,unente. temlnino 
Mêrce de <AU~ hor• 
m-,nto, esoP<'i11i~ 
l'11n:i1?ran refuve
ne.!!<'e !l mulher. 
J'anat(ran 6 o re
médio tndiraclo em 

ti.,dos os casos · de q bal.írne,nto. 
ruiza~ orecores envPlhPr.imrnto · 
orPni:i1t1rn. rJihPIM hr11nN•J an. 
tes do fpo,pn F.m toda! u 

drogartas, 

perfeitas sobre Teologia Mistlca. 1 

o· ano de 1334 trouxe-lhe a: tão de
sejada· união com . siu Divino Esposo, 
E1·a a reallz.ação de suas- pa1avras:. "Di
zei-me entr10 com a vof.sa melodiosa · 
\'C1 cs!ao pala.vra~r que· soa1·ã~ como doe 
ce harmonia: "Vê, o Esposo já vem; lc-· 
vanta.-te e Clllaça-tc com Ele estreita• 
nientc. Goza as del!cla.s -néctareas que 
manam de c,ntemplação ele seu sem• 
biante, radiante de esplendores eter- · 

nos. , . 
Na. semana entranté encontram-se ti.o 

Calrnda1·10. Liturgico Rom!IM às seguin
te::; comemorações: 

s. Josafat (14 de novembro): Josafat 
Kunccwltcz ent;')u ª°"' ~O anos de Ida
de para a Ordem de .São Basi!io. En· 
carregadçÍ, . apesar . de sua pouca id,ade, 
do governo do · moste!1,o do· Bitene, foi 
pouco depois elevado .à dígnida&: de Ar
quimandrita de Vilma e, finalmente, 
eleito Arce!iiispo de Polot6k. · Atacaelo 
pelos cismatlcos, colheu a palma elo · 
martir;o em 1623. · 

s. Grcgorio, o Taumaturgo' (17 de 
novembi-o): nasceú em Neocesaria., no 
Pont,J, cerca do ano 200, e foi :Bispo de 
sue cidade nata( .. Ent1·e <Ís grandes. mi• 
l:igreli que fe;;, de3~aca-se o c!e ter ~!ao 
ob;::clecido por uma montanha. à. qual on
dcnarn. quCl iccuasse . para. dàr lugar à 
construção de uma igreja. Faleceu cm 
276. 

Dedicação tias Baslllcas d(IS ss. Pedro 
o Paulo <18 de novembro): A Igreja de 
São' Pedro se eleva sobre o local do cir
co de Nero, e sob seu à1tar-m(lr repou. 
sam os restos sagrad03 do Princlpe. dos 
Apostolas, o que a tornou, Juntamepte 
com São João de Latrão, o centi·o do 
mundo -,rlstão. A Basillca. de São Paulô, 
situada na outra. ex~remldade da Cl• 
, dade Eterna, tendo sido quasl comple
tamente de~truida po1· Ulll Incêndio em 
1823, foi recoustruida com · uma matmi~ 
fênc!a extraordinária pelos. Soberanos 
. Pontlflces Gregorlo XVI e Pio IX, que 
a consagrou em 10 de · dezembro . de 
1854. Foi tambem Pio ·IX que Insti
tuiu, esta fe&ta, reunindo os aniversá
rios elas duas dedicações .na data pri
mitiva. de 18, de novembro. 

Santa ::msabeth (19. de., 11ovembro): 
filha.. de André, _Rei da Hungria. !oi 
dada em . ü:iaméno ao -Sandgrave da 
Tui-ina-i.i.. Luiz. l'I(. Sua vida toi admira
veL tanto na corte ducal quanto nit. 
casa religiosa. · a que se t·ecolheu depÓ~· 
de viuva. Moi-reu aos 24 ano.s, em 1231. 

S. FcU~: de Valois (20 de novembro): 
membro oá familia' de Valois que mais 
tarde ocupou. o · ti-ono da França, ins
tituiu com São João da Mi.tlla a Ordem 
dos Trlnitarlos para o re·gate doa ca·· 
ttvos. O ne1,ho1· de Chatmon lhes dooÚ 
um lugar chamado Cerfrol, onde eles 
fundaram o mosteiro que foi a casa.

. mãe da · Oleiem. S, . Felix faleceu em 
1212. 

f f.i.,,"'4" ....... u:tt.- Cli 't:'..':~,,r~.n;;! 
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O PAPA E OS PRISIONEIROS 
BRITANICOS . , 

Três soldados brltanicos que tugi
·ram do Hospital Celio d-e Roma para 
o Vaticano estão· a caminho da Ingla, 
terra, tendo sido_ trocados · por três 
prisioneirós ttàliílnos. Passaram por 

A ORGANIZAtAO DA JUVENTIIDE 
CATOLlCA INGLESA 

Lisboa. · · 
Antes de deixarem Roma tiveram 

uma audiência com o Papa, que ca· 
rlnhosam!lnte os abençoou, suas' fa
milias e sua "querida pátria". 

Os homens · são o sargento preto 
Willlam Cook, das vizinhanças· ele 
Leeds e. que· dl.2;em ser o único ,:a
tólico dos três. É paraquedista. do 
Primeiro . Exército e . toi . aprisionado 
na Tunfsia em _Z-4 de novembro do 
airo passado. Os outros .são o chefe 
de esquadrilha Viiicent MéAuley, de 
Toronto, e o sar:gento aviador Fre
deriek Nigtlngale, de Chórley, que 
se•utiiizaram de seus paraquedas du· 
rante uma' incursão sobre Turim 110 

dia 1.0 de dézembrÓ. 
Os três diss-eram que· foram trata• 

dos de maneira: '!admiravel" no Va
ticano. · 

O chefe da. esquadrilha McAuley 
às sim decreve a ·visita. ao Papa; 
· "Entramos numa-imensa;sala ador• 

·nada de tapeçarias, · com o. éncar1·e. 
gado dos negócios brltanicos, Mr: 
Hugh . Montgomery, e no momento 
em que ·o Papa entrava, escoltado 
pelos . guardag suiços, · nos ajoelha
mos, e 'Mr. Montgomei-y nos apre· 
sentóu. DeUa:Jnos o anel do. Pap·a e 
este, estendendo a mão, disse: "Mi• 
nha benção para vós, vossas fami• 
lias, e bençãos especiais para vossa 
quor:cla pátria". . 

F a t·o u ·no ·s bondosamente, <li· 
zendo que .se sentia feliz por reccber
Ilos nq Vaticano, e pergu11tando se 
llaviamos sido bem tratados". - (Do 
Catholic Tilnes", 11' de Junho de 
1~43), 

f.JJ;K a,; t•~OJ'At.i/Ut O 

•• LE<; 1 < >NA RI" .. 
.I? Ot:Vl!:H OE 1'000S 
C)S O&J()C.l(,08 

Mais de 2.200 jovens católicos da 
Arquidiocese de Westminster se rea· 
n!ram no dia 6 de junho no "Stoll 
Theatre", em Londres, para ouvi, 
rem a leitura de uma Carta da Ju· 
vent.ude que, elaborada por seus pró· 
prios representantes, será.. o guia de 
seus estudos, trabalhos e aspirações. 

Estabelece as nocões cristãs d.e 
Familia, de Estado, Relações Inter-. 
nacionais, Trabalho, Educação e .La• 
zer. 

A Carta é o fruto .de sete · coufe· 
rêucias realizadas pela. Juventude Ca,. 
tôlica em diferentes centros ela Ar· 
quidiocese, uas quals · os pontos nela 
propostos foram debatidos e escla-
1·ecldos. Dessas rwniões, escolhe
ram-se 3~ pessoas para formar uma 
comissão que elaborou a Carta. 

1<,01·malmente p1·omulgada na reu
nião do dia 6 por seis 01·adores, cada 
um responsavel por um determinado 
assunto, a finalidade da Carta é ,;;er 
um breviario de estudo para .os gru, 
pos de jo-Vens de toda a Arquidiocese 

· e (lar unidade a seus objetivo.s e coe, 
são e impulso cômum a suas açõ~i;. 

A 1·eunião se reallzou ...,.. assim co• 
mo as conferênci.as preparatórias -
sob os auspícios da Associação da 
Juventude Católica de Westminster, 
organizada. pelo Cardeal Hinslcy em 
outubro do ano passado. 

Tal foi o inte1·esse que· despertou 
que todas as entradas foram logo 
dlstribulclas em cinco dias. · 

Coin exceção de alguns poucos con· 
vidados - todos pessoas inte1·essadas 
pelo movimento da· juventude -,. à · 
audJéncia se compunha exclusiva
mente de jovens, moças e rapazes de 
menos de 20 anos, ou de pouco mais. 

O único orador adulto foi o presi
dente da Associação, Fr. T. J. Fitll• 
Gerald, que abriu a sessão com al' 
gumas rápidas palavras e encerrou 
os trabalhos. 

Fr. FitzGerald leu um telegrama 

OURO CAU'l'ELA~ UU MUNTI!. Í.>lr ~OL!ORRO 
- JOtAl:i USADAS E BRII.HANTJ<;s -
C11mpro pagando o~ m•·lhore~ prPços. 

ltu11 l\lvar\!11 Penteiulo. W3, 
l! andar - lel- 3. 1no - DEL MONACO 

FEDERA{ÃO MARIANA FEMININA 
Visitá coletiva· à Nossa Senhora da Paz 

Em cum1>rimento a .uma tradição, 
qlíe é tambem com;elho· do :Manual 
das I!,ilba.s de MaL·ia, a i,,edo::..c, :.o en, 
cefrá o aíio · mariano 1>romov, ,. üo pa• 

· ra o próximo · domingo, .dia ~1, 11ma 
· visita coletiYa ao santuário cl1;: No:;
sa Senhora- da Paz;. São fins dessa 
v:sita pedil· à Maria Satitissima p~!a 

. paz untversa.l e intensificar o .espf. 
rito máriano, unindo cada vez muis 
as Jovens, sob o estandarte da. VIL'· 
gem. 
· O prÕgrama. para essa visita esta 

assim organiz11,do:' · 
· Formatura na Praça João. l\Ien· 

des (atrás da Catedral eú1 constru
ção), às ·7,15 lioras; 

Parti.da às 7,30 em ponto; 
Missa e Comu.nhão às 8 horas. na 

Igreja de Nossa Senhora da Paz, à 
rua- Gl:cêrlo, 224; 

Café,·)ogo após ã Sant.aMi~sa, gen, 
tilmente oferecido pela Pia União das 
Filhas de Maria .de Nossa Senhora 
da Paz. . · 

Ass.el'nbléla geréll, .às 10 horas; 
Para essa grande concentração as 

Filhas (le Mada' devem comparecer,__ 
de uniforme completo. 

BOLSA DOM JOSt GASPAR 

Prossegue, com entusiasmo, a cam: 
pauha das !!'ilhas de 'Ma.ria, em ra,or 
da Bolsa D. Jollé Gaspar. Eutre os 

. do?)-atlvos receb:dos, depois dá 'últl· 
ma puhlic_ação, figura o da Pia Untão 
das :Filhas de Maria de Saüto .Auge, 
lo. 'Essas piedosas moças, atenden· 
elo ao apelo Jeito pela l<,e<leraçM, 
puzeram em prática Ulila sugestão 
apresentada, logo no Início do movi• 
mento: a eçonomia de U:m tostão, dU· 
1:ante um mês. 1iJ assim ou. economi• 
sanda ou angaria,ndo donativo coi·· 
respondente, enviou ·a Pia Unlâo de 
Santo Angelo, coniposta de· 73 ruem• 
bros, a i111portancia de 220 · cruzeiros, 
para a B_oisa "P, José Gaspar". ll.e· 
cébemos, aln.da, outros dônatlvos que 
rep_rese11tam q · frnto dos . sacrlflcios 
e da generosidade das !>"ilhas de iila• 
rià: Pia União de São . Ràfael, iíOO 
áuzelros; Pia ·União do Cambuc!, 
218; Pia União dé Vila Pompéia, 212; 
Pia União de. Nossa Sétihora · de i:la
lette, 78,QO; Pia União d.e Santana, 
590. Com essas novas cóutr.buições 
a Bolsa "D. Jmié Gaspar•• já. possua 
18.724 cruzeiros e .10 centavos. Aguar· 
dl):moi; . ail.lda outros donàtivos para 
perfazermos ·a imtmrtanéla. de 30,000 · 
crazeiros que irão co'iJstltuir a Bol· 
l:ia. para a Jormàção . permanente de . 
um Sacerdote, · 

ADORAÇÃO PERPETUA 

Durante· a Semana de Cristo·R~!. 
tlveràm as !<,ilhas de Maria o seu dia 
de adoi•ação ao Santíssimo Sacramon• 
to, no sábdo, 31,de out11bro. O movi• 
menta desse dia 'registou um total 
de l.661 adoradoras, pertencentes a 
94 Pias Uniões. Excluidas as Pias 
Uniões do Interior da Arquidiocese 
que estão, . naturalmente, dispensa· 
das dessa obrigação, a maioria das 
assoc!açôeb de Filhas. de Maria curo., 
pre esse dever de prestar, mensai· 
m~nte, seu culto de adoração a Je, 
sus Sacramentado, participando da 
Adoração Perpetua que a Arquidio
cese faz a Nosso Senhor, na Igreja 
de Santa lflgênla. lil com prazer que 
verificamos· o acrescimo de Pias 
Uniões nesse movlmento, esperando 
que as poucas que ainda não tem re-

• 

presentantes o façam de~tro em bre• 
ni, r_ea!!za:1do, assim, urn ardente 
de~ejo de nosso saudoso· .Arceb:spo, 

FEDERAÇÃO MARIANA D~ 
CAMPINAS. 

Realizou-se. ~-o domingo passado, 
Ullla eoncentra,;ão de ~,ilhas de Ma
ria da Dioce8e de Campinas, tendo 
se reunido na vtzlnlfa cidade, cerca 
de Z,000 jovens marianas. Compare· 
ceram delegações de. quasl- todas a$ 

c!elades da Diocese,· acompanhadas 
de seus respectivos D!re'tores. A .. Jfe, 
d eraçii.D de São Paulo fez-se repre· 
sentar por membros de sua Dlreto.ria. 

Às 11 horas, foi celebrado o Santo 
Sacriflcio da Missa, na Catedral, ln• 
teiramente o'cnpada pelas .l•'ilhas de 
Maria, nos seus uniformes brancos. 

Às 14 horas, no Teatro Mun!c1pal, 
rcaLzou-se uma gra1rde assembléia 
mariana, presidida por s. Excta. 
Revma: D. Paulo <le· Tarso Campos. 
Ocuparam lugar ao lado de S Excia 
todos os sacerdotes presentes, Foi 
execu_tado interessante progra111a (lUe 
re\·elou como se pode aliar .o fino 
gosto artlstico à piedade. Através do 
relatôrio apresentado pela. pres!d,ú1, 
te <la F'ederaçào Srta. Ruth Vilela. 
pudemos verificar as àt!vldades ma• 
rianas em Campinas, sendo digno de 
louvor o movimento da Federação des, 
sa Diocese que tem· por Diretor o 
Exmo. Mons. Moura, 

A assembléia foi encerrarla · pelo 
IDxmo. e Revmo. D. Paulo· de Tarso 
Campos que deu a palavra de or· ' 
del1! às .li'ilhas de Maria: esttido C:e 
religião e prâtica da cari'dade em 
suas múltiplas formas. ' 

Após a assembléia, desfilaram ns 
!<,ilhas de J\Iarla, pelas ruas · da ci
dade, dando, con10 habitualmente, 
urna nota de piedosa alegria,, pelas 
vias por onde passavam, 

CURSO GRATUITO OE OATILO, 
GRAFIA . 

As Filhas de M_aria que desêjarem 
insc~ever,se no Curso de- Datilograffa, 
gentilmente oferecido à Federação 
pela Academia· Mariana, deverão cll· 
rigir•se à . nossa Sede à Praça 1Ja 
Sé, 47, lo.0 andar, munidas de uma 
apresentação do Dh'etor ou da Pre· 
stdente da Pia União. 

EM DEFESA OA AÇÃO CATOLICA 

'l'endo recebido uma circular tio 
Revmo. Diretor da Confederação ('a. 
tólica, Cônego Dr. Antônio de C~s
tro MàYer,. na· qual s. Revm<\'.· se 
re~ere à utilidade· da leitura da obra 
com o título acima, da au.toria do 
Dr. Piln!o Corrêa de Oliveira. a Di· 
reteria da ~'eileraçâo est4 recomen. 
danel? a. aquisição desse livro para 
as Bibliotecas das Pi~s Uniões, pola 
reconhece que o mesmo "promoverá 
a causa da Ação Católica e raro um 
grande bem às 'almas", como afir
mou o _IDxmo. e Revmo. Sr. Núncio 
Apostólico. 

FALECIMENTO 

Registou-se a 5 de. no_vembro, n?s
t.a capital, ? t'alecimento jla Exma. 
sr~. °.· Maria Roberto, mãe d() nollso 
ca1iss1mo ürretor Pe. Dr. mduardo 
Hoherto. A ~'ederaçÃo lier.-se repre
sentar nos fu_n1rais da veneranda 
senhora. recornenrtancto·a às orações 
d~ t~_das as . ~'!lhas rle Maria, Por 
ocas1ao do 30.º d!a, fará. oelehrar, 
missa, em local e hora oportunamen
te anunciados. 

Encadernação de . luxo? 
Oficinas gráficas do 
LEGIONARIO S. ·A. 

Rua Ífo Semir.~do. 19~ 

do Cardeal .f,Jaglione em que o !1api 
concedia uma .Bênção Apostólica es• 
peciál ·a todos cs componentes. da 
reunião. · 

A CARTA 

Baseia;se a Carta na."! encíclicas pa• 
pais. Citemos alguns de seus itens. 

Félmílla 

Compete ao Estado encorajar tudrj 
aquilo que auxilia a vida da fatllilia 
e Úão o que a. embai·açà, e repelir e 
combater tudo o que ataca e não 
ampara os direitos, da: familia. A Ju, 
ventude Católica, repudia, portanto, 
o divórcio, a limitação da natalidade, 
a ingerênc!a ilegal 110 pátrio podei: 
relativo à educação dos filhos e- -
salvo circunstancias anormais - o 
t1·abalho compulsório áe mulheres 
casadas na indústria. 

Encara com reservas todas as lar• 
mas · de assistência social que subs• 
tituem a autoridade legítima do che, 
fe da familia pela autoridade esta• 
tal, Exige' um sistema de alojamen~ 
milias, saJârios adequados para sus~ 
to que assegure larés pará as fa
teuta-las, escola.s que mlnistrém lns•· 
trução conveniente aos pais e bené• 
fica aos tllhos, 

Estado 

A Juventude Católica repudia 011 
dois extremos do totalitarismo e da' 
individualismo. Afirma que o bem 
público só pode ser assegúr!ldo pel~ 
reconhecimento, por um lado, elos di· 
1·eitos pessoais que cumpre ao Es, 
ta do p rnteger · e, por outro lado, rle,1 
obrl$ações · sociais, que competem 
ao cidadão. 

A autoridade de todos os' gover• 
· nos vem · ele Deus Todo-Poderoso, 
Aquilo que é moralmente errado nuni 
ca pode ser socialmente certo, 

Relações internacionais. 

A Juventude Católica declara dedi• 
car-se ao Ideal de paz e de coopera· 
ção amigavel entre as. nações, fm:ida... 
da na moralidade e justiça interna
cionais. Repudia a doutrina ·vil e sem 
Deus · da "raça e do· sangue" mas · 
indiferente às· diferenças de côr, ra'. 
fraternidade do homem que se baseia 
na Paternid_ade de Deus. A Juven
tude Católica tem a· convicção cta , 
que a frii.temidade internacional só 
se poderá' ·realiz'àr na prática quan· 
do as nações aceitarem a cultura 
comum, baseada . numa noção filosó, 
fica, moral e 1·ellgiosa c~mum. 

·comércio, -lndllstria · e Trabaiho 

A Juveútude Católica .iidge G(indi, 
ções aceita veis para . todos os tra· 
balhadores; salário mínimo, horár:o 
de trabalho r~zoavel, meios adequa
dos. para variar, sempre que passivei, 
o processo rotineiro da produção em 
massá .destruidora da alma, ventila· 
ção suficiente e instalações sanitá
rra em todos os locais dó trabalho, 
A Juventude ·católica .exige que "se
ja restaurado o senso de uma vaca,· 
ção divina no trabalho diário· do ho• 
wen". 

Educac;ão 

A Juventude C.::ato11ca at1rma que 
· a finalidade da educação é prep~rar 
o ·homem. - corpo e alma - para o 
trabalho da vida e não meramente 
para uma vfd~ de trabalho. O pre, 
paro físico e a (armação moral são, 
portanto, tão essenciais a uma ver, 
dadeira educação quanto .o desenvol
vimento inteleétual: e como a reli
gião é essencial a uma completa for· 
mação moral, a Juventude Calólica 
repudia todo \slsten1a educacional 
que se não baseie sobre um funda,. 
men to religioso· sólido com a · aten• 
ção devida às crenças conclenc!osas 
de filhos e seus pais. A responsa)lili, 
d;i,de desses uttimos· para; Isto não 
pode legalmente .ser usurpada pelo 
Estado. · 

A Juventude Católica assevera que 
é uma_ ·negação da· igualdade .de opor
tunidade . fazer acompanhar o ofere· 
cimento de fac!lldarles educacionais 
de condições que a couciência aos 
Jilhos e seus pais não pode aceitar. 

Liizer 

O lazer · é necessário para tecrear • 
o corpo, a mente e a alma. A Juven, 
tude Cat.õl!ca · exige, portanto, mato, 
res oportunidades para. alguns mó• 
11;1entos de instruçft.o em seus respec, 
t1vos empregos durante as horas de 
.trabalho, deixando. tempo livre para 
recreios sociais, culturais e físicos e 
atividades educacionais. · 

~PA.REL 110$1 
pnrnCHÂeCAFR 
modernos,. elegantes, 
é111 desenho~ originais 
Nacionais e extrangeiros 
l 1~(lt11n· _.e, ad{t'u.iri<loa 
la11t'li~"' ern l O f"fIª' 
m,m~aa.pelo ••l'larto .Swive". 

·1.,... ......... ~::ll 

.Hua 2-l de Maio, nQ,90-S Paulo 
----- _'!J,>j"!'J;. 
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TELEGRAMAS DO RIO 
NOTICIAS. MILITARES 

ESCOLA . FREPARATORIA J)E C.\• 
DETES EM SAO F.A.~LO 

RIO,· (Asàpress) - ·pof um ato as
illinado · pelo Ministro. da Guerra, foi 
:fi:irado · enl duzentos·. e. c(nconeta o 
numero de alunos na ·Escola Prepara
toria de Sã.o Paulo, durante a ano 
vindouro. J:i'icàu, tan1.be1n. autorizada 
a ti:ansferencia dos alunos qu~ cut·· 
san1 o, .terceiro ano· n.a.s escolas con .. 
generes de Porto Al!~re e li'ortaleza, 
para esta. caDital. • 

CEN'l'RO. UE IN.'s'l'RUÇAO 1':A 
. AERONA.ll'l'l(.)A 
tno, (Asapress). · ...... ·Por uma por

taria, o ·Ministro. c;laA.eronautica creou 
um Centro de. Instrtíção na. Aeronau
tica, que terã.;a flna,lldade de selecio
nar e prepar,tr os •eandldados á m'l
tricula nos cursos das escolas de 
avlacão dos Estad•ps Unidos. 

DISPJ,JN'SA.' A PEDIDO 
RIO, (AsapresA. - O ministro da 

Aeronautlca dl,Jl>ensou, a pedido, o 
coropel.aviado1/ Ptlnio· Paulino· de 
Oliveira:· da C','mlssão que vinha ex~
cendo nas obras de construção ,la 
base aérea Ide <::um bica; para a. qual 

· foi .· nomea,do a· 2a· de Agosto do ano 
fÍndo; .r . .. 

. ENTR,t;JGA DE OBIHGAÇõES DE 
. ·GUIJ11tRA. 

nio,i (Asapress, - O chefe do ~s
tà.bel4tolmento de Ltundos da La R<>• 
~lã~1 'Mili.tar,. avisou: às unidades ad
min3strátiYas, qÚ& no per·loclo de 10 a 
20 ,·aes'tes mês, s~tá. feia a enrega.. ,las 
''Q'brigaçqes de Guerra" concedidas no 
pi inieiro ·semestre do corrente ano, 
)"; : <.;OlllA~DO DO C, 1', O, R. 
/ RlO, (Ksapres.s) -, As~.ünirá. o co
'mandi> do (.)enti,o de P1·eparacão dos 
·Oficia.is da,· Reserva o eoronel Edgat -
dino· Aze,..;;,do· iríto. · em 'substituição ao 
coronel/Brasiliano· iFréfre, ·nomeado 
para ~'comando da.·~uarnlcão de Ba
gé. A cedmonla da, pos.se terá. lugar 
ama,nhã. · . 
~UGUltADA ,A SEUE. DO CLUBE 

i . . . ... .·!IIII,J'l'AR . 
· RIO, (Asapressi· .,... Oecorreu corn 

1J;ra.·niJe · t,r_Üharitlsm'o. a · lna U!;UI ª~''° 
,da· ttova sede do .Clube Milit.tr, estan• 
,do. ·pres.e1Hes altas 'aut·oridades, Pres
·to:i·as 'honras de. estilo. o corpo <los 
:Dragões· da tnéfependencla. O coronel 
•Carlos Dourado. leu o discurso, .-m 
:nome do general Melra Vasconcelos, 
Pr.esld.ente do .üJµbe Milltat. 

· VIRA l'A-1.tA l'lltÀSSUJ\lJNGA A 
' IJ)S(;OLA. VOS Al<'ON SOS 

' Rro,' (Asa'press) - A l,;scola de 
~eroúatittcâ ·vae',.' dei.Xar os A fonsos, 
,o ttadicionar Camll(i dos Afonsos, on• 
.ae se ·originou· a ·av!acâo no 8rasil, 
·-transferindo•se ·para. Plrassun un;;a, 
:no Estado de São auto. O projeto Jú 

estã. prono e aprovado. Assi.m, de_ft• 
t;C:. em breve_ erá inicio a consruçã·o 
da fuura l!;scola, numa 1·egião das 
mais saudaveis do pafs, e tambem · a 
mais adequada ao fim a que se d_es
tin·a, segundo o parecer da comissão 
de oficiais aviadores, encarregada. ele 
estudar o assunto, por deliberação 
do ministro -'Salgado Filho. - A mu
dança se im!)õe, principalmente por
que as Instalações do Campo ,los 
Afonsos não satisfazem ás necessi• 
dades atuais, resultantes do afluxo 
de candidatos aó oficialato. da avia
ção militar. Procurou-se atender a 
essa situação, erguendo-se novos edi• 
ficios, fazendo-se adaptações, am
pliando-se o campo de pouso e au~ 
meutando-se uma das pistas para ,o 
dobro do seu comprimento. 

Tmnsferlda a Escola para São Pau
lo,. nada do ·que Col feito e está ainda 
isendo feito se perderá. No Campo dos 
Afonsos serâ. instalada unia Base Aé
rea, Sem a construção dos novos _edi
fícios, o numero de alunos, -de 30 que 
era quando foi creado o Ministe_rio 
da Aetonautlca, não poderia chegar 
ia.mais, como agora, a 600,. sem. espa·ço 
onde alojá-los. A escola nãó .. pocleria. 
ficar limitada na sua expressiio, e dai. 
a presteza com que ficou decidida· pe-. 
lo ministro Sa!ga!lo l!'ilho a execução 
·de tais. melhoramentos lnadlavels, 

As ob.ras no can1po foram determi
nadas pelo interesse do vôo, cujas ho. 
ras aumêntaram .ext.raordinarlamente,.~ 
assim como tambem é hoje rriuito 
maior o numéro de a Viões em1)rega .. 
·dos na Instrução dos cadetes. A. to• 
das essas considerações, devem-se li• 
~ar a nature2a dos terrenos adjacen• ·. 
tes e problerrias de ordem atmosfeti• 
ca e climatérica, A Escola dê Piras• 
sununga, pelas suas pÍ·o1,ori:ões, ;aerâ · 
uma das mais grandiosas realizações 
no setor da Aeroriautlca. Compreen- · 
dérá uma série de edifícios nos. quais 
serão instalados o Comando, o Cassi .. 
110 dos cadetes do Ar, o. Serviço' de 
-Saude; qllar,tels ptil'a os cadetes e ·pa
ra as praças, Casslno-Glnaslo de· sar
gentos e soldados, uma Central Ele.-. 
tt·ica, ·· cinema e ,outras div.ersõ\ls, 

Varios hangares para os 1.o, 2.o e 
3.o estagias· completam o cO'njunto .. A 
1':scola de Pirassununga terá., ainda, 
qllatro pesclnas, um parque, um es
tadio e um tuch de tiro. 
LrIXADA E!ll :::: ANOS A IDADE lllA• 

XUIA PAttA O O. l'. o. R, DO All 
l{IU, (Asa1>ress) - O ministro· da 

Àeronauticat acaba de fixar -en1 -23 
anos, a' Idade máxima para a matri
cula dos candidatos ao C. P. O. H. do 
Ar, 

1 N O T A s. ECO NO M I C AS 
ATJMENTb.DO O · SALARIO MINIMO 

' RIO, (~a:pr~) -· O · decreto assl· 
:nado pelo · Presidente da Republica e 
·quQ:·se refere ao aumento _, salario mi· 
nlino. mensai r. u, difé~entes regiões d0 
.Pais. a . vigorar de l.o de Dezembro do 
·cocren.te ano, determina os, seguintes sa-
la.rios . minimos: . 

n:.,naus, 260 cruzeiros; outras loca
!lidades do AI zonas, 210. cruzeiros. 

· Beiém, 240 cr1,1zé11·os, ._ out1·as localida
·d~ · do · Pará, 19? cruzeiros. 

· Terezina, 200 cruzeiros; demais loca· 
lidlades do Plaut 170 cruzeiros. 
, )i:ortateza, 240 . cruzeiros; outras loca· 
1lciades do . cearâ., 195 cruzeiros, 
da.des , cio , Ceará, 195 cruzeiros. 

Nat;i,l, 215 cruzeiro.:;, outi:as Uocali- . 
€la~ d!> Rio Granda do Norte, 170 
cruzeiros. 

João Pessoa e adjaccncias, . 240 cru· 
:zeh·oo, outr..s localidades da Pa.railJa, 
170· cruzeiros. . 

!\lace.lo; 21!) cruzeiros, outras ,ocaliua· 
lidades do· Alagoas; 170 cruzeiroo. 

Aracajú, 210. cruzeiro.s,. ou~ra.s iocali
dades , de sergipe, 170 cruzeit·os. 

Salvador e adjaéenclas, 240 cruzeiros. 
outras loua.lidades mahl proximas, :no 

:crute!ros; ... ma.is. dktantcs, 195. cruze.";,;, 
dema!.s localidades baián:,s, I 7U cru• 
eeiros. . · . . 

· Belo Horizonte, : adja~enclas, ,·ic 
·cr.u:..eiros, demáls lotaJtdades de tvlll•Jó 
Geraís; · 210 cruzeiros. 
. Vitoria, ~(iO cl'l!ze!ros, dtmal.s !Ola· 
'!.idades 'do ~tado . de Espiritv ciantJ, 
195 cruzeiros. 

Niteroi, Sã.o Gonçalo o Nova Is-uas
sú··.· 320 ·. cruz.eii;os;. ·'inun!clpios .1~11u1v,s. 
245 cruzeiros;·. demais ·. !L,cafüia<l~ a,. 

, Estado· do Rio, 180 cruzeiros. 
. Distrito 1''ede1·al, -~l:sO ·. cruw1ros. 
São Pa.uhi · e adJare11c1a.s, :; êJ cruz..·i· 

1·os; ~amp!nas, 320 cr.uzea·o~; locan:H
des 'Vizinhas, 275 cruzeiros; t!ema~ lo· 
ca.lídades· do Estado de São Paulo, Hb 
'crtxzelros. 
í' Curit.iba, 29(, rruzeiros; (ocalidad~s VI• 
'z:inhas, · 260 ·cruzeiros, 

Florjarto!):l'lis e adJacenc!as, 270 rn:· 
-zeiró.s: JocaJtdades vizinhas, 245 cruzei• 
i·os; dema!s localidades de Santa Cata
rina 235 cruzeiro-•. 

l'~rto· Alegre, 320 cl'llzecros; dema1~ 
'toc;i.Íidades do Hio Grande do Sul, 260 
~ruzéiros. . 

óoiania e cidades margt:1a1S da es
trada. de ferro de Uolaz, 240 cruzerros; 
ctern:i1s . localidades de . Golaz, 180 cru· 
ze!ros. • . . . 

Gulabã ... 240 cruzeiros,; localldades v1-
zlnllas, 290 çruzeiros; tiema!.s localida· 
des c1e· Mato Gr• H,, iO crc1zeiroo 

'.ferritoiio do Acre. 27U cruzeiros. 
, Tcrl'itotio do Amapá, 195 cruzeiros. 

Tcrritorio · tio . Rio Branco, 210 cru· 
'teiros. .. . . . . 

Tcrritorio do Guapore, uuaiara-m1· 
1·im e ·Alto Madeira, 2YU ... ,azc1ros; de
mais· 1ocalidadés 210 cruzeiros. 

Terrltorlo · de· l'onta-: rã, munlciplQ.5 
c~ntral.s, 290 cruz.eiros; dem.i:às locali· 
dades 180 cruz.eiras. 

TerrÍtorio do lguassú, Foz do lgua.s· 

1 

r Ruo 

l 

s::; 260 cruzeiros; Chapecó, 235 cruzei" · 
ros; demais loca!lqades, 210 crureiros, 

,Terl'itorlo de Fernando de Noronha, 
180 cruzeiros. 

SALARIO -.~ CO!llPENSAÇÃO . 
,- l, (Asapress) - O prés!dente. da 

Republic., assinou decreto, instituindo 
o salario de compen~::ção aos trabalha
dores adultos, sem dlstinçãc· i;le· sexo, 
por dla . normàl de trabalho, que . wtJ 
qualQucr forma perce~a remuneração, 
cujo valor se ache compreendidO-'entre 
o salat'i0 mintmo - .como llmi~ .!nfe• 
rior - e o dobro do sala.ri minlmo ern 
vi,...c:· na. respectiva •1-. ou região,, co·
mo limite de salário· superior. 
CRIADO. O f .;RVIÇO DE ABASTECI• 
IUENTO DE CARNE, LEITE,· MAN• 

TEIGA l. SAL 
RIO, ·(Asapres.s) - O ministro ,João 

Mb<'l"u, coordenador da · Mobll!zaç'HI 
F'conomica, assinou uma pórtaria. 
criando o Si:rviço dt: A_ba.steclmento de 
carne, leite, .manteiga., 1.al, farinha· de 
tl-i;;o e derivados. ficando . subortlina
doG a esse orgão os varloo ser,·içoo da· 
Coordenação Executiva do leite .e o 
lnstitJJto Nacional do sal. O Cllefe dcs
s._ tdei·viço _terá a autonomia necessaria 
uara !l cumprimento de sua missão. e 
submeterá ao Coordenador a· regula• 
!!lentarão que julgar m·dlspensavel, ·Por 
o-1trr, ata. o :l,finlstro João Alberto Ucl• 
meou o. comalldante· .,;,manl· do Amaral 
P~ixoto. para excercer as funçQel! de_ 
chrre do eer"lço. de Aba.stecimento de 
c:irnc, leite, nianteiga, sal, farinha de 
trig:> e derivados. 
SEfü\ lNDEN.MOO O TRANSPOR1'E 

. DE TRIGO 
RIO, (Asapre~s, - O Ministerio da 

Agricultura. ,·esolveu .ndenizar · as ~ei:
pcza., feitas . µor particulares com <,a 
t ran~portes de trigo em grão das sa
iras de 41 e 42, devendo os tntere.;.,t,• 
dos se dirigir. à tiscallzação do comc.·
clo de ra1·i11lllls. 

CRIÂUO NO\'O ORGAO 
RIO. (Asaµrcu) - Noticia-se :w.sta. 

capital a. criação de um novo otgáo. 
Tratá-se do Conselho Nacional da Po• 
lítica Industrial a· Comercial, <1:.te s~
rá presidido JJClo mmlStro do . l'raviiuu 
J mtegrado pelos. representant,,s da il:
dustr1á , do comercio. 

1., IJ0Nütl.l<..1Sl'.>U UI!: EC01'10M..IA 
J.-UU 1AsapressJ - Sera .m,taJadci • 

nc.sLa bavitiil, aluda no co1Ten~ ·mes, o 
Plllneu·u Cuugri:s~ci de · i:;~-onu1111d., no 
q uai wmarâ"u parte oo 1·eprew1,tantt~ 
dv com,;rc10 e .:la industria dt: todo o 
t'als. Desst> conci.ase ·. esperam-se llUl\lC· 
rosos benet1c10b para as cJa;;:;eó 1 ,ro
dutvras do PalS. 

l!; ... ·1u~'lu J MPO~'l'O SOBRE 
A CARNE 

ttlü,- . (Asapre&SJ. - . u Presi•JP.nte da 
R,;µulluca ao~u,ou um ae,, eto·lci.. e~;
Lmgu111ao u unµosto sobre a can,e, a 
que se ,·i:tere o artigo 41 do decreto 
Jeg16lat1vo 121, 

l'ARA SULU<.:1.0NAR A CRISI:. . 
;A vAmrn 

RIO, (Asapre:;sJ ,- O Comandante 
Amaral Peixoto, urmou um, acurou pa
l'a a sol uçáo da ci·ise da cai·ne, i:,aseado 
n,s seguiutes punto; l.OJ· - auulli;ii.o 
, ,mµ1eLa ae Luao.:, vi> !retcs terruv1a• · 
rlus, i.i.JJ - . alJullt;ão du unpoSL\.l e~,·. 
oi auu t,Jelu L'rch:,lura <>Vl>ie a eum1,;;,.a. 
<l" µruuut.v 110 tl.10, .s.uJ - cuntrlne w, 
.:s .. rita e de tuaa a .:;untabiJ1a;.a~ ,··us 
thgor1t1cus; 4.01 - pruJüJçào da. ei.
µona,áv da c.irne· 11u Srasll <.:eat~·a.:, 
até qu<: a snu.,,;i.o se nunua11.w; ô.o) 
- tJUll!(•'º dos lrlgtJrllJ.COS -,ue .na.o 
tornecei·cm a carnt uece:;saria . .,,u·a ,,, 
ttio, ,.)deuao ura1· mwewao1r de am, 
cJUnar' durant<:: u 1apsu do tempo que 
.• Cuun:euaçau entcnde~·. · 
t'EI'l'IU l',1ú.t1.l\U l'I\RA SAPA'1'01S 

l'Ul'lJ LAR.t;S 
RlU. (Ao.a!Jrc.s;;J , - l!;stá p1\11Li1da ~ 

t'all110âçào Cle .aµ<ttú:, <lió ,;uta e.a tt11·
·L'acha, dura,,Lt ,odu " ;,e1·1u-1., ~ni qut 
, ,u·ar a. ~uena, sendo· µdrnuLICIO apeukl;
;) .iwu1egu ô.a uonacna l>rlllU1aQl,. !.~, 
ai~rcatas Qi:, ,,eni~. l!;m tace tl« ,;t<.l'i,~· 
tia dtl calÇl1CIO, u C.:uu.:,e111u r·.,u,ra, e~ 
uun,ei cm E;xu:nur e~ta c~tuClanau a 
[."l&StlllllClatJl:l . Ja uuµ1iinLa,çav de um 
te1t10 padrao IJt•ra oo saµato& puµula · 
res, alim dt: qu,i o ~bn, puoisa ;amt•<'l11 
ai.dar ca1çaC10 u sr. Jaltllt' ~bn1li!l0 
sa., · presidente do Sindicato da ~ndc1s 
tri.i. de • <.:alçados, talando a. ei;s,,, , es· 
pe;,i;<> " um vespertlnu, disse que· a· me
,Hda do Curu;eJl,o rr·•recerà. cornplt>to 
"-POio d"-· cla,'xle. A ~~.;uir 1·efere-S\€ á 
li,kuJdade · ios t,-an~porte.s. dizendo qu!: 
\·.,mo~ "llMmE'nclas do exterior. e orlr,ci· 
na,lm1>nL1> do Canadá e dos l!:~1a"1,s :Jnl, 
ao~ P faz n,ençiio a um entro PMl?le
··,1a ,que vem erico11tra11do a tndustrta a,, 

sapatos, que ê a. fa.!ta de trabalhadores 
espec!a.llzados. Finalizando. a su:i. ~ntre
vi.sta. diz o .. presidente ,do Si11dicaJ'o da 
Industria. de Calçado.s: - "tare.mo, tc;
do o possível para produzir o m,i.ls 1 a
pidamente · o tipo padrão de calça.dos 

. populares, que o Conselho do Comer
cio Exterior deliberar iinplantii,r em 
nosso Pais". 

FRACOS e. 
AN~MICOS 

.TOMEM 

~nho · Creasolada 
"SILVEIRA" 

\) 

Para· terminar o Paiacio da 
Fazenda 

RIO, (Asapress) - O presi<lente 
da Republica, assinou um decret.o-lei ' 
a.brindo, pelo l\finlsterio da .l!'az~n
da, o cr.edlto especial <le 7.~:;o.ooo,oo 
cruzeiros; para as despesas finais do 
novo·· edifício do . referido minlstCrlO. 

Passivei de demissão por 
abandono do cargo 

RIO, (Asapress) - O DASP deci
diu, · en1 u1n 1Jroce$SO~ que o fato <le 
um funelonario · pedir demissão · do 
empregÓ não autorisa o abandono do 
s~rvi~o publico, ficàndo o mesmo 
passi vel de demissão por abandono 
do cargo,· se. o fizer. 

Novas tabelas de salario 
adicional 

· RIO, (Asap'ress) - O -Presidente 
da. l~epubllca assinou d~ci:eto-lei, a
provando novas tabelas do salar,o a. 
dicional para a industria, as quais 
v1g'orarão Clur~111t.e 3 anos, a _ _'part11· 
de t.o do dezembro do corrente, u . sa • 
lar(o a.d,cional é extensivo a todo 
cmpt•egntlo adulto, sem· distin~ão ue 
sexo, qlle, s_ol> <Jut,uruer ro1·n1a. de.-re
munora<;:ão, tral.>a.JÍt., ém empresa cu 
organiz.a<;:ãO· de'.tra.nst)_()rte ou col11un1-
.caçâo _inclusi~e· às de carater ui·bano. 

Veleiro português , 
lUO, (Asapress) - Apôs 50 dias 

de viag·cm chegou ao porto. desta· ca
pHn,l · o. vclCiro português º~~oz CfO · 
Douro" .. que procede do .Porto, cbn
du;zindo me:rcadorias di\'e1·sas e · ,. , • 
nhos. 0 veleiro é coman<1at10· p·eJo 
capitào João: Fernand.,;s r.l:.tno Agua
lusa· e a sua trÍpulação " composta d"· veteranos, pescador~n portugue
ses de bacail1au nas aguas de ·'J'erra 
·Kova e Gr,oenlandia. ü "Fo~ do .Dou
ro" foi navio· es~ola e fol comr,rado 
J>Ô'r · atmadores port uguesés, por se 
encontrar desarmaclo pelos 1'stados 
l."nldns·.em ,·istà ela J>:UP.rra. Esse bar-

. có . desloca 3.400 tonelndns. 

Seguiu para Belo .. Horizonte 
R10' ,(Asapress) ~ Scs·ulu para 

Belo-.Hol'izonte o governador llene• 
dito . Valadares., que se encontrava 

· 11esta. capital. o embar'que do g·over
na'dor mh1efro Co! . bas_tante ccrncorri• 
elo, notandO•l!(' ·entre os presentes al
tas _autoridade·s, jornaHstas e atpigoe. 

Para matricula nos cursos 
de ensino de· musica 

nío. (,\,.sai>ress) - o ll[lni~tro da 
Bduçação resolvei! que· pará efeito 
de matricula t\os cursos:de ensino <le 

· musica, considerar-se-a, · equivalente 
a.o certificado de ·concfosão da ,Quinta 
serle do e.urso. fundamental •. o: certi· 
ficado de licença · ginasial nós ter• 
mbs dá legislação vigente no ensino 
secuildarió •. 

· Estão sujeitos. ao desconto· 
para· obrigações de _guerra 
.. RIO, (Asà.!)ress) - Oe acordo· dm, 
a decisão tomada p~.Jo llliúlstro Mar
condes ,f'il ho. todos os memb-,os <to• 
Con$élhos Administrativos estão s_u
jeltos ao desconto· de 3 · por. cento Jla

.,ra as Obrigações de Guerra. 

Visitará os poços ·de Sergi= 
. pe e Baia 

HIO. (Asapress) -.O novo l'1·esl
<'iente dó' Conselho Nacional do l'e
t!"oleo, coronel João Carlos t;arreto, 
visitará os poços petrolireros dê ser-

. gtpe e !:laia. 

Faleceu o Dr .. Anes Dias 
Rlü, (Asapress) - ·com a ldaéi't> r1e 

õO ano$, ·raleceu, e1n sua. resiuen.:tu. 
,-, prO't', UeitOr.Anes Dias, um dos mais 
brilhantes cienth;tas nacionais. 

U l'1•or. Heitor Anes· l>ias re1>re
sentou o •Brasil ·em varios congressos 
de.·Medicina. 

Deixou- uma obra clenÚl'ica de· oito 
volumes a qual alcançou trin_ta ec11-
ções. 

Arrancadas as arvores e 
refugios da Av~ Rio Bránco 

.RIO, <Asápress) - A avenida ltlo 
Branco ·encontrasse completamente 
desimpedida, pois foram arrancados 
tod1t.s as arvores e refugios centrã.Js, 
o que dá UlllH impressão de maior 
J:'-1'!\\'Ura l!lSsa' modifica1;áo ·ve1u ue• 
nerlc,.,., o transito. em vista do 1ha1or 
aµrov'eitarnento de sua area. 

Primeiro secretario 
embaixada lusa 

da 

RIO. ( Asapressl .- o ::,nr. Cuiz 
.locge· ''Costa, primeiro secretario ela 
J~m•,aii,;ada de Portugal, seg·ulu, com 
destino ao seu pais, depMs de ter v1-
sitádo· Ó• ll:FitarlM: Umdns. 1:1ras11, ciir
le e Arg-enlftia. o Sn1•. Luiz ,JorJ.;e 
Costa '.vai rlar conta· a,·() seú g.ove11r10 
d:1.11; 6nt.revtstaS que m~nteve cnm os 
Chefes rios ll,stados. que visitou. 

Governador do Territorio 
de üuaporé 

lllO, <Asapress1 _ ·o 'maJ<>r Ai'ol· 
sio Ferreira foi nomeado Uovernador 
do '!'erritorlÓ de GuApo1·é. · O major 
Alolslo ~'erretra · tomou posse dia J 

no .Paht.c!<• d~ Monroe. 

Presente de um mapa de 
ginasticá ao Presidente· 
RIO, tAsapres;,) - U sr .. UwalM• 

l>thts· MagHlnáee, conhecJC!o protesso, 
de li\'lllasl'fca pelo raa10, esteve no' 
.Patac1o do \,;atete. acómJJi-tJJl1aao r.e 
um grupo_-:. de i.;1n~stas .s.eus 11Junc,:-;. 
pa1'>.1 fH-Zer r1 1:10 r rt'!f,P-1 fh·· uw tlrn pa o, 
~:úaa~ttca e ,1e urmt Í11~n~,.,~~in da sau· 

·,1a<,lào ao presidente \l;>.rgas. · 

• Renda da Central 
H!O, IAsa1>ress1 - A i'<!nda 1ndu~ 

trlá.l da Centra·! do t;rasll, · 1trre,,11oa 
dei no .. dht 8 ·do C(')rreute,·:Hllnti;iu' i, 

tmportanc!a d" C1'$ l.'<161.on 000.~l', 
ou· seja Crl ~tr,.it4.0o -~ t_nats lJUt:i; eJtt 
data lgu1t1 ,10 ann l,)a1ts1t<10. 

N11.quelti rnesml\ _rtt'à n1,1ssAr:::1n1 oe1a~ · 
1>or1.Jo1efa.s da. est11cân IJ, l'.,dro Jt 
para amt,aicar,. nacla. mPnos <le 1a& 04• 
passageiros com diversos destinos 

!.. E G I O N. A Ir I O 

Regressou 
do 

. o Embaixador 
Mexko 

RIO, (Asapress) - ·Procedente de 
Buenos AlrPs e viajando por. ,,1a 
aerea, chegou · a ·esta capital o l:lnr. 
José Maria · D'AYila, · embaixador do 
MeJ<ic<>-.· 

Congresso · dos Conselhos 
Administrativos 

RIO, (Asa1>ress) - l'~eallzou-se dia 
10 a. Sessão de abertura-do <.:ongresso 
dos ·Conselhos Administrativos dos 
Estados, convocado pelo Ministro da 
Justiça. · 

reoram apresentadas 143. · proposl
~ões abrangehdo numerosos· proble
mas intimamente 'ligados à. adminis
tração dos· Estados e que serã.o en-· 
tregues a quatro. Comissões, já. d'es!• 

·gnadas. ·Encontram-se no Rio todos 
os delegados ao congresso, cuja ln•· 
talação foi às 10 horas, no Monroe, 
e · se revestiu de cara ter solene_., con
tando com a 11resença de altas perso. 
nalidades do mundo oficial. 

A Sessão ·inaugural foi presidida, 
pelo l\Unistro Interino da Justiça, sr, 
Marcondes Irllhr, ' 

Desencalhado o vapor 
HCapelà" · 

RIO, (Asapress) _ o Interventor 
· ~layuard Gomes; presentemente no 

Rio de .Janeiro, recebeu ·o seguinte 
telegrama ele sua terra.: '"l'enho a, 
11;rata· satisfação q_e corriunic'i'r a V. 
Excia, ciue foram coroados de exlto. 
os trabalhos· de desencalhe dó na,·io 
"Capela", q-ue acaba de chegar ao 
porto de ,Aracajú, entre as demons
tra~ões de alegria. do povo. a) Jo·ão 
Be;;erra;. ~ecretario da lnterventoria", 

Sinal do fim proximo da 
guerra 

r::io, . (Asapress) .;.,._ :Kas. rodas co• 
rner.ciarias,. en1 face da. redução do 
pt•oço de custo das. p~ças de automo• 
veis, interpreta-se este fato, como 
uma. prova segura da aproximação do, 
fim ela guerra. 

Rodovia Rio=Baia 
nIO, (Asapress)··-. D.e acordo com 

o· plano rodovia.rio .. 1>ara 1944,. apr8• 
zen ta do ao titular .da Vlaçã.o, já. se 
encontra .na sua .fase final, a metade 
da rodovia ligando o Rio de 'Janeiro 
il. Bafa. · 

Consolidação das Leis 
Trabalhistas . 

rao, (Asapress)· - Entrou, dia 10, 
em Yigor a, Consol ldaçll.o. das Leis do 

1 'l'rabaJho, a qual determina entre ou
tras cousas· ,9brlgatoriedade da Cai'• 
teira Profissiona I para o _exerclclo 
dé · qualquer emprego.; fer~as ~ob a
viso previo para os trabalhadores ru• 
rais; redução do horario de trabat110 
nas minas; <Jlle ·passará a.. ser de. 6 
horas; proibição do traba.l~o noturno 
para mulheres e crjanças; a, gorgeta 
11ilo poderá. ,ser computada como nr
<lenado, e o ho~ario pa.ra o.s profissio
nais de Imprensa, que ser~ de cinc::o 
hol'as,. Sobre a eidgencia· da Carteira. 
Profissional para o ei«ircicio das ·d!• 
vêrsas· profissões, o referido Codígo 
con.diciona, UOS· Estados, à posterior 
deliberacão do Ministro do _'l'rabalho, 
a, · flxaçã.o de p:ázo para a referida 

· exigencia. ' 

A saude publica no · Pará 
RIO, (AsaJHess) ._·.O Pr.of. He,ral• 

elo Maciel; ein · e11trevista concedl~a a,· 
u ll1 vespértlno, declarou_ cjue até .. as 
sulfamilamldas te_m. sido Ineficazes 
no combate ·-à .fila:(ioee.- .w que,. se-. 
·g·urrdo des.J>~cho~ recebidos .4e Helem 
os círculos 1ncrlicos locais·· mostram• 
fe alarmado! côin· o atime·nto dessa 
enfermidade entrê a' popula~·ão .. 

Áté .hoje, t.ernún:ou dizendo o clen• 
ti'sta. o ·coh1bate a esse. mal .,consfste· 
no · extermlnio dos mosquitos trans• 
1nissores, não havendo n1edican1e11t-0B 
especificos para a. doença, 

Escola de Especialistas em 
Aeronauticij 

RIO, (Asap1·ess) - Jã está ·sendo 
tri,.n.sportada pelos ares a. J:4:scol"a de 
Aeronautica_, que vai .d_e. i\iiun1i para 
São Pauio. Pt·ocedente ciaciueia Cida• 
cle americana chegou o primeiro qua• 
clt-i-moto; com a primei1'a. parte do 
material da ·Escola de Especialistas, 
a qual será instalada proviS0l'ialllell· 
te no Edifício ·c1a lmigragão, de acor
do cóm os entendimentos havidos en
tre· o Ministro da Aeronautica e o 
Inte,wentor Fernando Costa. t'eJo 
1nesmo avião viajou o snr. John .t-qa. 
dle, que veiu estudar com o Mims, 
tro Salgado L':ilho o próblema em, to. 
dos os seus detalhes·, tendo assinado 
contrato. razão 11ela qual. reg_ressa 
agora para to1·nar realldà.cíe · a . pre• 
1,aração , em larga escala de espec1a
lista.s da Força Aerea Brasl!êlra. 

Ação da , _Policia 
motoristas 

contra· 

JHO, (.\sapress) f'rossegu·e a 
campanha morallzacto·i·a da . pot1c1a 
contra varlos e.1emeu tos que .,stao 
comprometen<.lo a classe rios 1riot·or1s
tas ., trocadores de onl l>us. A turma 
de secretas em aÇào deteve nove mo
toristas1 q.ue se. recusaram a. trans· .. 
portar passa gel ros e troca dores, por 
não se apresentarem· devidamente as. 
seiados par" ,tratarem com o 11Ubl1co. 

Palacio da Faienda· 
.RIO, < Asaf)ress) - . F'oi. lmiugura,10 

no Qia 10 o L>~lac1u da ti,azeucta, ttJO·· 
uumento a1·quitetontco _qlla · tlunr~.· ,a 
engenharia: ná.c1onaJ .t!·· .t(U'::' ê u~1 aes 
maiores CdIficios 1lia Ar11erIcH_ ~o ::Sul~ 

A area ·util do ed1fic(o é maior q·ua 
·a area · <la · A ve'nida H.io. l:lranco ·:e 
comportH 8ete mil t'unci<>narlos. 'l'em 
4.905 1>0rta,; e · !anelas e ·· os lto_s _.ae 
eletricidHde, Uh -t:)mJ;rogado_s. da.r1am 
para lh;ar estH capital ·a t'etror>o
lis. · A ~ne"rg·Ja et~t-rlc-a, acI:esc1(1a _aa. 
uecess~ ria foq,:a j,.-ti'H os elevaor>i-t:~. e 
fia cerea rle · 1. ruu.OUU I< llowaLIS, ,sen• 
do a de. t'eLrnw,110 · 1100.uuu-, A mu
da.nQa das 1nstalaÇ_ôes .-do !\1Jut:5t~-no 
iniciada 110 dia 14 de corrente, ter· 
minará tto dia ~ de Janeiro pro.umo. 

Iniciadas as obras 
l··UU, lrisauf"e~S) - L•'orar.n. llÜ_Chl· 

,1a.s os ohras de constI U\:Ú:'' do ~dHJ· 
!IO da· 1:1.,1m1n1:Stra.\;aU do tlOVÚ .. ~OI ,v 
t··1,>·i-etital, tJ u~ o ti11:1r·v 1~0 1i jt.Tt.:,1:3tu • t!" 
,Hlruster10 dtt Ag'ricuítura esl_à. es.ta-· 
otlttiX}t:fi<IO n::t Halx·a,üi l' luru.JU~.Ji;sf:S., 

us. Ag-rnuomos des1g~uu1oa par·a lt• 

C:H.>mi,a.uhar o an<J>1.1Uento d.O~- tra.ot"t.-. 
ttios . 1 utor 1wt1Hfu U:u 111rtitur ao ~e,·· 
viç·,1 1:1't1nes1.MJ t.JU~ o inIcto tia_N uOrH~ 
rto t,cllt1ctu urH1C10H1 ollt:Jt1ec~u. 8_ IO• , 
1:»üs.-11.;à.o urt,vvuuerit H ~~, H t., ... .fet.H'1a .; 
eslá. de_ acorao c:orn O· µlljno:· 11e 'll'J\e·· 
11r1lhos e-m .1fn,h:1mento no· K1n. f,O rlff 

r111f0Viti Hlo--~Ão l-'1-1ulo: 

São Paulo, 14 de Novembro de 1943 
. ' ' 8 . • __ ...;. _________ , ________ -·-··· ·--. 

Exposto à visija publica 
: liro, ( Asapress) - A partir .ºde 11 
o Pàlácio do .111misterio da .l!'azen
cta está, . exposto A .:isitaGão publica, 

,ria ·torma. do horario organizado pela 
· sua. ··direção. 

. . . 
Aprovados os Ccnvenios de 
. Estátistka/ municipal 
RIO, (Asa.press) ~ O .Pres.iclente 

da Republica assinou · um decreto a
JJrQ.Yando e r'atificando os Convenios 
Nacionais. de Estatística, ,Munlci1ia1, 
rea.úza'cios entre a ·união·· e os go
·vernos estaduais .. e do Territorio do 
Acre· e dos municli>los. De acordo 
àcor.do .,.·com, o decreto; os Convenios 
Mmiiclpai,:_ entrarão em vigor na 
clata, de sua publicação, 

Tempestade 
RIO, (Asap1'cssJ - Durante a noi

te de 10, a -esta~ão da Central do Bra
sil na Serra do · Mar foi atrnglda 
por uma. gran<le tempestade. Ern Be-· 
!em Coram arranc~dos dois 1><>sfos da 
red!:I ae1iea, recentemente inã:ugura
<1a, os quais foram atingidos por 
íaiséas eletricas. E1n consequeni:a o 
transito ficou .Jnlerrompido, assim 
_corno as comunicações· telegraficas. 

Centenario da morte · do Pe •. 
Feijó 

Grandes solenidades assinalaram · o 
aniversario da. morte d.o Padre D~ogo 
Antonio Feijó, As 10 hora., foi celebra
de, . ml8sa. na. Igreja de Sãó FJ:anclsco, 
~~ndo, em seguida, os .seus despojos 
tl'ansportado.:; para a. erlpta. da catedral 
nova, onde foram lnhwna.dos de!lniti'-

. vamenté. O cortejo üeêorreµ . )J:r · meio 
de grande pompa, tendo ccmpr.rcc.i_do 
formações militares em tra.je de gran- . 
de gala. 

* * "' 
Em comemoração ao primeiro cente

na.rio da. m~rte co Padre· Diogo Antonio 
Feijó, transcorrido a lO do cor1;ente, o 
l'.íuseu do Ipiranga. :naug:.n·ou uma ex
posição de autografos .e arUgos · pubU
cados pelos jornais de epoca sobre o 
MinlStrn do ImperiJ e sobre <;> Regente. 
quando da menoridade de· Pedro II,,. no 
período de 1833-37. Essa solenidade te
ve lugar · às 14 horas, 110 salão no'\ire 
do Mustu, 

.Aumento 
nas 

de vencimentos ' 
autarquias 

Exportagão de açucar para a 
Argentina · 

I:JO, (Asapress) - As autarqui!ls 
são adotar, pará. seus runc1011ar1os, 
as mesmas bases Dara o ·aumento 11& 
vencimentos que vigorarão para o 
funcionalismo publico, de "1'ordo, 
e,tiâs, eom o criterio anter1onnente 
aprovado. veio 1>residente da Hepu
blica: O Instituto dos. Comerctar1os, 
por ·intermedio do seu J>residente, e o 
Sr. Aderbal Novais, presidente do 
Instituto dos ·sancarlos, declararam 
c1ue vão ser t1neci1atamente r.orrnH'!as 
as medidas ln_iciais para a ado~áo 
cJaque]aS Pl'OYirletciaS nos respePt,• 
vos Institutos. 

/t1issa em comemoração ao 
dia do Armistiéio 

RIO. (Asapress) - A colonia fran
cesa mandou rezar missa solene na 
Igreja_ da Cru~· dos Militares, em co· 
n1emoração do dcá do armlsticlo. 

Ao áto rel1g-1oso co1nµart=<:~I·a rn. J..? .. 
dos os corpos diploma tt,,ns das K'!a
<;ões Unidas. e o Sr. Jutes t.Jonqi-1, 
representante do Comité ~·rancês. ae 
. .Liberta.ç;ão. 

O aumento aos 
extranumerarios 

RIO, (Asapress) - -E a seguinte 
a tabela de aumento rios t'unctonà• 
ri_ns niensalistits: 

· ue 150 cruzeiros t)ara os t'Jue 1;a
nha111 até 65u cru~eiros; de io cru
zeil'O:S para os que ganhàm ,1e. trn-1· a 
1.100 c,·uz.; de iou c1'uz. para ns que 

·gánhám de l.4UJ a ~.900 cruz.; de· .400 
cruz. oar'a o~ que ganhah1 de 2.!WJ 
a ;,l.400 cruz;; de 500 cruz. tiara os que 
ganham de .·.401 . em fllante. 

O· aumerito- dos venu1me11tos f'le ex
tra.-nullierar·ius d1a.'1:istas ser~ oe -b 
cruze.1ros .quul'l_do. pt>rceberem ~ atê ::,t, 

_cru~eif'os P0r dja;, de· -8 · cruze1ro~ 
c1ua:ndV.~ tt ,Hã.ria ,for sui>.er1or- a .'°h 
àru·~eiro.s. se-ndo o ·salárlo ma,umo 
UiarÍii ·.do .... xlra,uumerar10 <J1ar1s1~ 
de 40 cruzeiros: 

Ha verà ·nova~ gT;1t1fica<;ôee. mensa1~ 
para 4UellJ J?;:-t11ha at_é 650 c.JUé ser·_a (14.:• 

5u ··ct·uze1ros; µara t1U~JU ganha ~h,• 
7UU a 1.auo sera tle eoo cruze1rn•: 
para ~uem ga n'n,i ,1., !.i,ou a 1.~1>0 
~i:,rà. ,1~ ~ou crui.t,IJ" urs. 

:::ierá. à1u<1~ th.slllu.1_dn para os ser• 
v·1dore~· ..::1vls ·a.µ1,;:;~ulê1dc,:s. e µess1,a1 
t,lll d1.::;1,ún'11Jlltdttde ltê:i . Ur.1iau, o· 1·~~1-

1ue do .tHtl.ar1t,1 dt, uú.1i111a,-J:1 razao_ Ut, 

., · ct·c..o~t:tJrU:ii uú,ot1aJ::; vor: c1~LJ~nderJ·tt:: 
,4u~- t:iter~u- ctHuH.:ltnat:Jt.18 os tunos me: 
UOt'~s de i.J auos ~ o$ fU hos I O VaJ·1t11\!-

1h:1:, q~-à_l~Ut,r. h1.tHle. l~'ise s°H Jàr1,, na<, 
~orrera. UU:all-'U~t (hHJ,"::onLo t:!lfl - tot h-a • 
11om811t-,· EiHtan,to ·suK~lto ao 1mt•of!· 

LO i-~., reuda. . _. , 
us. istttv1dort!S nIYts avosenti:t<JQs t 

o t,)8Sl!lOàl't>tu ·e11s1,1onrn111rta<1e, tle~n, 
e,~dui•1os <103 Deru,f!C!OS do abono la
,111l1;tr 

o Instituto do Açucar e do Alcoot, 
desta capttal, enviou aos jornats uma 
nota, em 1i!§posta a uma noticia pu
blicada por um jornal local, ·o qtiàl di
zia que o relêrido instituto estava auto-· 
j·izado a exportar para a Argentin{l. 
· 300.000 sacas de açucar. E comentava 
extranho que se verificassem tais · ex-
1:m'tações no momento em que os estados 
do sfü carecem de tal produto. 

Alega o Instituto do Açucar· e do Al
coll, que. se os Estados do sul· carec;em; 
atualmente. deste produto, não é por
que tal produto acha-se esemo nas 
praças do norte. ond~ grande _quantidade 
deste produto encontra-se à disposição 
dos compt,1-dores., brasileiros; tal ca.ren
cia Justifica-se Wlica.mente peJa. · fa.lta 
de traJ]sporte. 

.Alega o referido Instituto. que. o ac.u
car. a ser expo•tado para a Argentfna 
é justamente o excedente do que· se 
acha. rigorooarJ1ente resen·ado -para o. 
consumo int.errio do 110550 Pais, que 
o trans0?rte de tal mercadoi'l.a será 
feito peJI' propria frota a.rgentlná. ·,des
de os. portos de origem. 

Bençfu das ~1padas dos 
aspirantes · 

Realizou-se na Basllica. · de São Ben
Lo, às nove hora:, da manhã do C11a 
9, . a cerimonia da oenção das espadas 
dos novos .. aspirantes a oficial. 4ÍJe do~· 
mingo prestaram iuramento à Bandeira 
Nacional. Oficiou essa ~erlmonlj reli-. 
giooa. .o Bispo de Bot.ucatu e a elã com-~ 
1>areceram os oficlai.s do Centl" - de 
Preparação dos Oficiais da . Re.se1-va, 
os aspirantes. e numerosas famtlw. 
que encller:.m ltteralmentt o templo 
catollco. 

Casa do Jornalista,. 
. Rca.lizar~re-á ,,o dia l5 do éo,rerite ti. 

lançamento da r:x•Jra Cundamimtal da 
casa· do Jo.na11sr.a que. será er'.:fl<'a· 
da.. num t<>rru,o doado r>el~ oo,•errÍo 

. . 
ure_ru,a. . . . 

A r,crlmor,i.a r,ontará co.m a presença· 
do Es~ado à /\.ssoetação Pauu~ta de lm• . 
do . Sr. tnter\rf'rtot Fecteri,c .. : deven~r;, 
comparecer · à mesma uma . delegação .df 
t >rnat~as carioca.,, · chefta"°- ·pelo · sr,, 
liP.ri,...rt · Mos<>s. 
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Demissão de .. Secretarios. do 
t Governo paulista 

. >: secret;ria da interventoria re
dçral, distribuiu, .. ontem, a .seguinte 
r::ota: · . 

O sr. interventor federal Fernando 
Costa, logo após o seu regresso da Ca
pital reú'niu· em seu· gabinete, ,no Pa
lacio dos . Campos· Elíseos; os· senho~ 
res drs. Ab~lardo Vergueiro :Cesar, 
secretàrfo C:â Justiça íf Negocios In
tniores; TheotÓnio. Monteiro ·de Bar
ros Filho, r,icret~rio · dá Educação e 
Saude Publica, e Luiz .Anhaia- Mello, 
secretaria da Viação e ·Obras Publi
cas •. 

Os secrcta1·ios presentes, dentrô de 
µm espirito de grnnde corcfialidade, 

. solicitaram exoner.ação de suas respec
tivas'ºpastas, Í-eitez:ando· coritud.o a sua· 
sdidariedade ao 'presidente da. Repu
b.Jtca e· ao sr. interventor federal nrs-," 
tá hora tão necessaria. à . união nacio-

·nal. · ·.- · . · . 

O senhor i~\rvehtor: federal, cprice
dendo as "exóne1·ações solicita:das, 
a,.~adeceu os: relevantes se,rVÍÇ()S pres
fados ao Estàdo pelos: sééretarios dc
missionarios e. afirmou. que continua
rá ã contar com. a ,dedicaçãQ de .seus 
antigos· auxiliares ,p_aif.i qualquer cola
boração que seja 'do interesse do Es-

~go . em seguida esteve ~~ .. Palacio 
dhs Campos Elíseós' o sr. dr; Coriola-. 

· nc de ·. 'Góes. secrcitario · .da· Segurança\ 
tPublica, en)companhia do major Vici
r,- de Mello. superintendente dá 01'
dem Política e Social; solicitarido de 
s. excia. a éxónei·ação1 do cargo que 
exerce. 

O sr. interventor federal ·aceitou· o . 
pedido,· agradecendo ·• a colaboração 
prestada à à!lllinistração. desde ó: ini
cio de ·seu governo· p~o:. dr. Coriolano 
de Góes. · 

.A· ATIJUUE DOS . AU4JJOS 'E• 
. ·_''. 'A DOS NAZISTA] 

Seguindo~se a afirmath,15 -·seme
lha ntes pelo Presidente >Rooseve Jt, a 
declaração recente do general' Ale
xai1der, . chefe das operações aliadas 
na ltalia. de· que 'os Aliados compre
endem perfeitamente "a imensa impor
tàocia moral de· Roma". e de~eiam 
poupar;.(he qualquer dano. indo ao 
ponto de cercá~la para tomar· a _cidade 
sem atnque. frontal, mai,e ainda acen
tua o fato ·c1.e que enquanto as cou
sas estiverem sob o- seu controle. os 
aliados se 'lc·ham realmente 'lncioso, 
por não .envolver a Cidade. · Sanfa 
em · qualquer batalha F,nauanlo isto. 
torná-se. claro qúe. naquela~ areai. em 
que os nazistas e a · nova Republica 
Fascista· dominam, o· espírito nazista 

. de antagonismo ê .[greiá está em evi
dencia. O chefe do partido. ·Farinacci, 
está novamente com suas velhas ma• 
nhas de àtacar'o Cle•o. e são frf'qUeJl• 
tes . no .Norte da Italía as prisões· de 
Sacerdote~ por denunciarem as . tor
turas infligidas aos i11rleus é o~ ~aq11es 
p1·aticados. pelos aemães, O Emo. 
Cardeal Schüste1 \iulgou n·ecessar;o 
publicar uma Carfa Pastoràl em aue 
ameaçava de excom11nhão aqllelef aue 
por 11.mganca privad:, ou ,Pr>li!lca rlf!• 
nu'.nciassem pessoa~ inorEmtes ao no
vo regiine tâscistH. e em, consequen
cia_ .;'isso . sofreu. dizem alguns dete1.'l
ção, não '1avendo duvida. no entan• to .. que· sofreu graves vexames pes• 
soais:. Entrementes. i:iara · desnortear 
1),1 catolioos sol ,·e a atitude· da. lgre
ia, os ale!T'/1es espalha~am not.idaf de 
que a Açâô, ·catolica e outras orga
niia1;.'ies .aderiram·. à nova Republka 
Fasc:ista. noticia, essas que mE>nsagHÍs 
de Zurich declaram. ser "despri;ividas 
de quala11er · verdade, sendo. simples 
_ .. ropagandi· frali::11" 
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D R • A R A U J .O L:·O P E ·S: 
DOR DE .- CABEÇA PRISAO. DE - VENTRE 

Ne11rasten!à ..;_ Nervosismo - Melancotta. - Depres,~o·nervo,~\~ À~
gustia. '.""" Palpitações ~ Ge.nlo lrrasclvel - CHORO - Tuberculose. -
Doe,nças do pulmão, dos rllll!, do· CORA(l!O dós Intestinos - Magréze.' 
- Obesidade -. Enxaquecas, - Tontura - Peso na cabeça - 'Diabete -

,R,EUMATISMO - Digestões dlflceis - Pregqtça - Mao hálito - Póll• ·· 
tadas ... Arrepios - Pal!dês. - 'ULCERAS' UO · EST01'4AGO E 00 OUO• 
DENO 

(SEM_ OPERAÇÃÓ) . 
· MOLESTlAS NEHVOSAS' E.MENTAIS . . , 

Ant.ea tio qualquer operação, mesmo a ,simples .extração total dos dentes; · 
· visite. a 

, CLINICA · MEDICA ·NEURO•P:IQUIA_TRICA 
ltUA · MA~CONI, 131 • - 8.º SALAS :806/5/4 
Consultas das, 11,30 às 19 - Sabacloa· 8 àa · tz · 

Fones: . 4~22~8 e 4-9.788 -o- ~ão Paulo ,, 

lEAlR OS E· C I NlM.A S 
PRO.GRAM·AS ·Dt HOJE 

PRIMEIROS EXIBI,DORES, 
. . ' . ' ' ,· ·' 

A.(,HAMBRA - 'Olhos acusadores, com Frank Ora.ven. - R. . 
· Ao ,levll,lltar :do pano, 110m Ida Lup!ne,. -- AMC. . . - . . .... 

AM' PAL4C10 - .Quem é o.culpado, com. Bud Abbott, .. -:. A, ., . 
BANDEIRAN'l'~S - Uma noite lnesquecfvel, com l.iofetta Yoll,llf, ..,.. AJ{C'. 
lPlfiANGA - <:>riglnal .pecaqo, com,.Jean Arthur. - P,,,. · 
ME1lRO·.- uma.caventura em ,Paris; com John Wa.yne. ..- R,. 
OPERA - O ·encontro em Londres, com Michele Morga.n. - · A. 
•PEDRO li- - Matuto. esperto. com-,Albert Oekker, -. R. . 
. ·•. Os Mac :Querins êle Brooklin,, com William- Bendlx, - .AP.4 
lU7'Z·~·Seµlpre em meu coração, com .Qlorta. W!lrreJ.. ~ -R. -

SEGUNDO,S El(IBIDORSS 

·AMERICA .- Fruta· cobiçada, com ·ola.na. Barmnore. - Al'A. 
· Surgirá a aurora, com .Rfl.lph R!cha.rdl!on._ - AMC. 

ASTORIA' '- Nosso barco, nossa. alma, com Noel Cow.ar~. - AM.C, 
./lVENIDA-., Aquela mulller, com Edwar4 ~bson. - ~-

. O se$fedo · do morto, com Denis Morgan. , · 
BABll.ONIA·,- Que pernas, com _Jln» Falkemburg._ - AP A. 

· .:Me.n!a musical, coni. Leon Errol.. - APA. 
BRASIL ,.;_ Cairo, .com Jeanette. Mao Don11,ld, - APA, . 
· · . Cls mal intenclona.doa, com os lrm~os Rltz, ..,.. APA. 
BlMZ _PObITEAMA - '.Moleque 4'1ão, com .o_rande Othelo. -- APA. 

: . Ursadas e pernadas, com Charlle Mac Arthy. - APA. . 
BRôADW AY ~ ~rmll.os. etn armas.com Alla.n >La.dd. :,... R. , •.. 
CAMBUCI. - A tnçi'ivel: $11za.na, com Gtngers-Roger& · - AP A;: 
·. ,MU!lieres· com azas, com Anna. "Neagle ...... APA. . . . : · . 
CA.PITôLiq, ,.:.:: o conde de Monte Cristó, com RQbert ·0o11_11,t. - ,it. 

Então ca3a. óu não casa, com Harold :Pea.ry ..... APA. ' . 
Ç4RLO.S:,GOME$" - Navio com, O.ZllS, eóm,.John ClemêD.t3,·-- A/A: 

·. ·O 5.o mandamento; com Charles Bickford. -- li, , 
CASA VERDE :.... Corações palpltantes, .. com John M!l(l Browu.· - AMO. 
· ' r,J!:edlcô prls!Qnefro, com Walter· Connoly. -- 4P;A; · , i ·.· · 

CIN$MUNDI ... Aliança de a.ço, com Jqe! M~c ,Crea, - APA.. , · . 
, Tio inesperado,' com Anne S\'llrley, - APA. ·· · · B 

· COLISEU "'"'A incrlvcl Suzana, coiµ G!nger Rogers. - AP,i. 
De càrtola e calças· 11stadas, com Mlckey Rooney: - .ff,4. 

CQ~OMI!ó '-. Branca selvagem, com Maria Monte~. ,.;. R. 
Punhal assassino, com Chester Moq-1s. - Af!A. 

cor,,qN -, Serena.ta. mexicana, com Jea;nne Autry. - A. 
Orquldea. da. Ilusão, com Mtrtlla.Legrand. - APA. 

CRUZEIRO - Cairo; com Jeanette ·Ma.e Donald, _;_ APA, 
· Traquina enamorada.,. com Gloria Jean,,:... APA. 

• ESPERI4 .,... Juventude de hoje, com Dennls O'Keefe. - APA. 
Ma.r!nhelros. de agua doce, com Bud A.bot. - A. 
o crime do correio -de Lyon,com Pierre Blanchalld. - R, 

· FENIX ...:. sete dll!,S de licença, com Vf~oor Ma.ture; - R.. · 
cavalheiros da galhofa, com l;lud Abl,ot, ..;., A, 

GLORIA - Ca{;ablanca, com Humphrey Boggart, - n. 
, HOLLYWOOD -, De ca.rt,ola. e ealças .lista.dar,, com· Mlckey Roo:oey. - Ar A. 

Trem do diabo, com V~ Heflln. - AMQ. · f 
IDEAL '-.Seu unico a,mor, com .Alan l!axter, - APA. 

Minha· namora.da. (avorlta, com Victor Mature.·- .n. 
! ... Comboio. t.~~satl~ntlco, com Bruce J3entiett. ·"."".' AM,C,. . ... 
zms- Emboscada em alto mar. com Ge9rge Mlll'PhY, ,.,. AMC 

Redenção· de um bandido, com Charles Starret. ;_ .,ÍP 4, 
Rivais da tr~pa, com Brlan Donlevy:· - APA, · · 

· LUX: ---Eu conheci essa mulher, com Liberta.d La.marque . ..- R 
- Marujo intrépido, com Spencer· Tr-1!-CY, - B. 

· MARCONI - Demonlos do ceu, com Erro_! Flyn ..... A. 
· ·Ji'!lb,os qe brio, co!ll Jackle Cooper . .,.,, APA, 

· MODERNO - .Samba. em Berlim, com Olrclnha. .. Batlst.a. - D 
Rivais da tropa, com Br!an Donlevy, ,.;.. APA. 
Embosca.da em alto ma.r, com George Murphy. - ~MO. 

.OBERDAN .,... Serei,a.ta azuJ. com· George Montgomery. ·- R. 
Forrobodó em alto' ma,r, com Lupe Velez.·- APA. 

ODEON (Sala. azul) - Cbetnlks, com Virglnia Gilmore.:- APA, 
· Vltori\l, rio dese1·to, filme natural. - AMC. · 

Sala. ·vermelha - Tana-n o vingador, com Johnny. Welsmuller. ·- Al'A, -
Um pequeno errp, com Joan Bennet, - APA... • .. 

. OLIMPJA,-:- Correspondente !enomeno, com Bob Hope. - B. 
. Mulheres com azas, com Anne Neagle. :... AP A. 
· ·PARAIZO ~.Ba.ncando a. grani!na, com Arthur La.ke. - A. ,.,,. 

Raio de sol, com Deana Durbin. - A. 
PARAMOUNT ·- o cisne negro, com Tyrone Power. ,... D, 

Vivemos ás pressas, com Lyn Bari. - AMO. 
PARA'fODQ,S ,.... A deus meu amor, com Rosal!nd Russel. .... R. 

c;apltulou sorrindo, com Allan · Ladd. - 11.. 
-PAULISTA..- E a vida.continua, com Ronald OOlma.n. - APA. 

Os mal lntenc!onadoa, com os.irmãos Ritz. - APA, 
'PAUL~$TANO-:- Casablanca., com HUI!1Phrey Boggaft. - B •. ' 

· · Barqueiro do Volga, com Sta.n La.urel. ·- APA. 
PENHA - Jornada de pavor, com Orson Welles. - APA. 
· Romeu e Julieta., com Leslle Howarél. - R. 
P1RA1'1NINGA.-.Nolte sem lua, com Sir Ceclrlc Hardwick.·- AP.l. 

_. Falso delcgádo, com. Tim Holt,. - AMC. 
RECREIO (Centro) -- O traidor da tribu,com Bob Stee~e. -:- AMO. 
REORE/O (Lapa) - Fala Manilha. com Lloyd Nolan. -APA, 

· Marujo lntrepldo, com Spencer Tracy. -· B. 
. REX - E um· avião não regressou, com Gad•F'rey Tearly. - .uJC. 

Duas semanas de prazer, com Blng Crosby ..... A. 
RI.AL'!O - Erà. uma .lua de mel, com Oa.ry Graot. - .R. 

, Samba em Berlim, com Dirclnha Ba.t~ta, - D. 
ROiAL - . Moleque Tl~o, coin Grande Otbelo. -, AP.t •. 

Vivemos ás pressas, co1n Lyn Bar!. - AMO. 
ROSARIO - Noite de pecado, com Charles Boyer. ,- .R, 
R,O;;{J --Monstro das trevas, Lon Chaney. - R. 

Hotel do norte, com- Annabela. -· M- , 
SANTA CECILIA - Adeus meu amor, com l'!.osalind Russel. - 1'. 

,Jlap!tulou sorrindo, com Allan Lad. - R. 
SA.í{TA HELENA - Barragem de fogo, com Richard Dlx .. - AMC. 

Pol!tlca de·sàia.s, com Roscoe Ka.rns. - A. · · , • 
SAN'1'O ANTONIO - ·E a vida continua., com Ronald Colman. - Al'A, 

. F;ll,rol dos.·esplas,·com James Ora.lg. '-·.APA;· ·. · · · 
. S,lO J,1EN-TO - Espiões do eiito; com John Barrymore. - A, 

Mocidade do barulho, com Ray Mac Donald. - 0APA. 
·sAo· ÇAÉT ANO - Eu. conheci· essa mulher. com Liberta.d Lamarque. - R. 

· Farol dos espias, com James Cralg - APA. , . , 
8/Cô .CARLOS - Renuncia de amor, com· Llbertad Lamarque. ~ APA. 

· · Nàmoradlnhos da !uzarca, com Gloria Jean. -,- APA.. · 
SAO GERALDO ...;, Nick Carter nas nuvens, com Walter :Pldgeon. -- APA. 

Bôemios errantes, com Spencer Tracy. - APA. 
. sAb,JOS:t - como é trista recordar, com Liberta.d La.marque ..... APA 

_ A.guias de fogo, com Presoon. Footer. - AMC. · 
SAO LUIZ - Piratas do prado, CO!ll Tim Holt. - AMO. 

Sombra ·c1a morte, com Ralph Belamy. - APA, • . • 
SAO PAULO - Palitão Oriental, com-Gene Tlemey, - B. 

Surgirá a. aµrora, com Ralpb Richárdson. - AMC. 
SAô PEDRO.- Paixão oriental, com Gene Tlemey, - R. 

Coragem de mUlher, com Marguer~te Chapma.nn. ..- AP A. 
UNIVERSO - Branca selvagem, com John Hall, - :R. 
. . Pµnhal assassino, com Cbester Morrls. - APA. 
VILA PRUDENTE.- Um encontro com o!alcão, com George-SIUldcni. - :Al'A. ' 

EXPLlCAÇOES DAS COT AÇôES 

A. - ACEITA VEL - Filme que pode ser visto por tódo11, em\lore; sen1 · pro• 
· velto morá!. 
B._.,... BOM - Filme que pode ser visto por todos· com Proveito moral. 
AMC. - AC~TAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelei enredo 
BPA. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser \1Sto com proveito 

· morai tão somente po1· adultos. . · '· 
. ou cenas pode . l!Y'Pres!!lona.r o publ!co tnrantll. . . - . . 

' 'A.PA. ":"'. ACEITA VEL PARA ADULTOS. ~ i,'Ume que pode ~er vilito ~ão 
· somente por adu:toõ embora sem proveito moral. . . · · .. 

R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo· ou cenas deve ser, eatrl\;a.mente · 
. reservado a pessoas d-, iol!da for~a.çâo mora.! e religiosa. _ . . . 
D. - DESACONSELHADO - FUme que pela grnve ·1nconvenienc.la do· enredo 

. ou cenas,. deve ser evitado por qu~lquer Pllbllco. •· 
14. ·- MAU - Filme prejttri:c1a1 para qualquer publico. 

NOTA: - E' Importante qÚe o espectador não se contente com a-simples cota-
. · ção do filme ou da. peça de te:itro, ma.s que procure conhroer · pelo· 

menos a.lguns deta.lheS' da critica Isto just1flea.rá -uma ·cotação que 
afirmada sem nenhum comentario. podei!< 11a.recer tnjusta; e 30• 
bretudo. com a.. leitura de uma analise que "põe"em relevó ·os ele
mentós bons e maus do filme~ espectador Pouco ·a 'pouco, educará 
sua· conciencla e aprenderá a. Jul • r por si· mesme os c,utros fl'mes 
que. lhe forem apresenti:dos. · · , __ , .. _. ________________________________ _ 

(f_QdO. Católico Deve Ler o LEtilONARIO 

LEGIONARIO -- 7..., 

'Notíc i-as dos, Estados PDLONIA MARTIR 
·-s A N'TA e A'T,ARIH ·A 

JIJ.ODlFICAUO O _ HORARlO DAS 
' REl'AR'l'IÇOES .1•unLIOAS 

. , Fl,OR!A,NOPO~IS, 'tAsiwretis) - O 
Sr. lnterventor Federal baixou de• 

- ereto,· modificando o horário, das _re- . 
pa.rtigões publicas estaduais,_. !'assa- .. 

· rã.o. elas a funclom•r· em ·dolir perlo• 
deis: das 9 às. 12·ttoras e das U às 17 
horas .. Esta modiflca~ào entrara. em 
-vigor a. ·partir· de 1-6,. do .. corrente. 

P'A R AI B.A 
,· _, . . ... '':" ':- · .. 

- a,,tlumlnaçlo do 'cra11d~ ·~tmbolo cta. 
vitoria, · · 
l!JSPll:ClALIST4 EM 4-v,cu~runA 
-. FORTALEZA, (Asapress) - .1!:sta. 
sendo ·esperada· nesta cll,pltal o· tecnt· 
co norte•am11rlclino .Pedltt, especlalts· 
·ta em avicultura, ·que· vem reau~ar 
estudos de. broma.tolo1tla. Esse tecnl• 
co visitará os dlve,rsos a.vlario• çea.• 
rense11; 

B A--1'· A 
. OI'tG.i\liÍZACAO DA J>Ol,lCIA 

JUDICI.\IUA. 

ItlWIMO DO Q.U.\l)RO 
• TERRITORIAL' ' 

·.ro.\O .PESSOA,. • (Âsa:press) . - A 
· • Comlssã.o· · Rev~orla do. quadro terrt• 

tortaÍ entregou ao . Intérveit(or )!'e• 
dFal .as . conclusqes ·de_ SE)~ traba1t10, 
pelas ctuáis tlca. a Paralba · 1,ub-cllvt• 
d_ida. ém .32. 1~n1nlclpiÓs, _., · 

· : SÀL-VAi:>OR, (AsapresÍ,>° _; O Se• 
cretúlo de Seguranga. nomeou uma 

····Comlss11.o eomí)ostâ ·d.e ·Delegados es
pecia_l!zados ·,é,. ba,cha,1·eis ém direi to, 
· afim de '· apresentar· o ante-projeto 
de organlzacão da policia ,udlcÍaria, 
prevendo· a ·carreira; pro!lsslonal·'re• 

, J\!Ud'),MO, de nO]}le OS munlclplOS de 
LaranjeJras, So~cdll,d~, J3011j to, , BsjH· 
rito ·santo, l~ab,aiana e Santa. Lilzla; 
qúe passarãô: a_ chamár-se; respectl~ 
va,mente Lagoa .Nova, - Incíiànopollp<, · 
!b)porura, . Póntais, llta'gu_a1·1: õ:la.bui;1 
ti- 'l'abaina. , 

G. o 1 ~· s 
1;0. cci:r<i'RESSO EC~~~,nco 

' DO ' OES'I'I!i ' ' í 
'GÓtMnA; . tAsaptess) ~ .,l{eaU:rar• 

se-á. e\'11 Anapoils, .. úo prhíclpló do 
proximó_ 'ario;, o Prt111elrQ · ·congresso 
Economico. do Oeste Bras11etro. Nesse . 
co1íc1ave serã.o . dlscutjdós; entre ÓÚ• 
tios assun·tos ·-de gràllda' in1i>'orta11clá, 
O. da abertura de Vias de. J)Onlunicà• 
ç~o,. <iue , ligarão 'este 'Esta.d<> ao <le 
Mato Gros~ô. · ' · ' · · 

RI O GRANDE. 'ocL SUL 
.... F' . 

DO,U PERSPECTIVÁS 'P~RA. o 
. 'l'{UGO JUOGRA~Df;NSE 

POR'l'O . ;\L~G!{$, . .. (Asa.press) -
Alem d_a não obrlg'atõdedqd~ da. ,mis~ 
tura da raspa. de mandloci . para a 
fl\brlcàção do pão naclonali outras 
't>oas. pcrs11ectívas su,·i;;em ',,ara O trl• 
gó rlograndcnse. Os molnj,o~ gâucllO$ 
l')L'OP.Uzeram co·mprar toda a 11ro<;111ça.o 
deste, 'produto, · ào .1>rec;ci · .dEf· 63· . cru• 
:.~1ros por saco,· pqgip1do, ··portanto, 
onze ·cruz_elros a -m11-is so\,lre,·o 1>reo11 
estit,bele'cjqo, Pelo Servl~o d~ >lª!~call• . 
zação . do Cornerclo :de· .. !-'l•rinqas, 

l'AR-A. REl'ltlmR 'Q.U,\l,Q,UElt, 
. EXCESSO . DAS . A U'fOlUDADES 
' ' ' '. - l'()l,lCIAJ_~-'' ,,, > ' -

P'1!:l:i'o AJ.,,l!.ülUll, lAsa1>re~s) - o 
chefe. "de' rollci_a do . l'~lo Ui'ii.nde do 
Sul vem toniq_n.<)o todas. li.!>· pfovi4~n
clas, 1:<>m ·energi_,í.,' ?IQ sen t/cjo · de re• 
pÍ'l~lr quà.lq4cr excesso:' das autori• 
dà.d~s do inter!or do ·JJ:sta.<lo,. 110 cOll• 
duzfrem iliquer!t'ois _policiais. · 
A.ÍíXJLÍO 41tGi!JN'l'INO PARA: CQltl• 
BATEU A EPIDEMIA NOS RJ!,BA• 

NHOS BOVINOS 
.PORTó ALEGJ:UJ, (Asaprçss) - As 

anunciadás exposições bovll\as · de· pa.r• 
te do sul do Estado foram suspensas 
em ·eon~equencla _da epidemia que ora 
se acha grassando nos rebanhos bOVI• 
nos deste Estado, 

.Acabá. de chegar a esta ·ca1lltal o 
tecnJco Sllvfo Torres, envla.\lo do _go• 
veriío argentino, a-!lm•de ajudar a. 
c,;imbat,;,r este n1al. . · · · · 

· ferente .á especialidade e visando ·evf. 
tar que os cargos de ·delegados no 
ln fel'!or sejam entresues a pssoa.e lei• 
ga's o.u- n1_Ultares obrigados a se atas• 
tarem da. caserna. 
IA.TE • D.E MÀDEIRA "Vll!ICONDE 

, . DE CAIR1'" 
SALVADOil., (A,sapress) - Fo1 ba

tid;1,, nota.- capital, a quilha . do -late 
de madeira·. "Ylseonde d<!! Ca.lríi", a. 
ser con'l!truldo nos estaleiros da· Av. 
Gequltlala, :tendo, o Interventor l<'e~ 
dtra_l presld14<1 a cerimonia, 
. REPRES!5AO CONTRA. O ·Al,CO• 

_ 'Ol,l!!iMO , 
SALVADOR, .(;\saprelõi;) - l!lncon• 

tra~se· nesta ca.p!t1tl ·o dr, Ro't>·erval 
Cordeiro·· de -l<'arla, diretor do ·i.ervl~_o 
t-;'M\Oflal <!e Flsoa,ll'~ação da. Med!c1-· 
na. Falando A re·portae:em . decI11-rou 
que ·o r.overno federal. tomará. ener• 
gtcas medidas de repreésão contra o 
alcoo!lsm·ó, ilendo deUclos· 03 ebrlos 
éontuma~es, · qualquer que seja, a-, sua 
categorl11, !IOCl;il, Aoresc<il)tóu, a.Inda, 
-o diretor do _Serviço Nacional .de 1''lt:· 
ca.liza9ão da '?>telclna' que ,1erâ. restrin
gi<la a venrla. . da, aguarde11te, e,;Un• 
gu\ndo•Sil com as chan:t!f.dáa "batidas" 
e •1plngas"··· · , . · 

"Ol'Í'OCENTÓS MlL CRUZEIJtOS 
. S,-\LVADOR, (Asa.pre~s). -;+- o. !n

teventor- Federal, general Pinto Alel
:i<o,: abriu um creditó i.speclal de· 
800.000 cru;elros, para ·pagamento da 
coléção de arte Gols Calmon; adqut• 
'rida pelo g_o-ver110 do . Estado, 

RIO, GRANDE· DO NORTE 
TJ\A~$PQ~Tf~ VltUANOS 

NATA!.,, (Asapress) - A dtreça,o 
dá Companhia l<,orç:i, e Luz desta ca. 
p1ta1,'· envl_ou uma· carta ao lntérven•, 

· tor $'edera.l _ do· !!:'s'ta.do, declarando 
hawr aquela 'companhia aberto nulo 
dà. clausula cóntr11-'ttia1 · proibitiva . 4a. 
cQnsessã.o de. licença: par transporus 
ui·i)anos, em J;-làtal, à outras peasoas 
ou empresas; Com Isso desapúeceu a. 
maior dlflculdad$ ex!su,nte' para a. 
solucã.o do dlfc!l problema. dos trans
portes u.rbanos desta. ~apitai. 

. DIVI!i/\0 1)0 ESTADO_ EM. 
DISTl\lTOS SANlT,'\.RlOS 

.. NATAL, (Asapress) ·~ o· Jnterven• 
tor. Fed!iral decretou a 'd!visli,o no' ES• 
ta.do de. 11ete. distritos sanltarios, 'para 
malar e(tciencla no.combate~· m11,larla. 
e outras epidemias. 

:ESTADO DO RIO 
AUMEN'fO DO PREÇO. DO l'_XO 
POH'l'O ALEGUE, (Asa.prese) 

:Houve ·um .aume11to 110 pr·eço do p:to, 
' DESOBSTRUÇAO DO Í'ORTO' '.Dl!Í S. 

'Jo.\o DA BAJtJU. . 
CAMPOS', (Asa.l)reslÍ} :-""'. Em Sf<O nésta capital, o_ qual· foi con-santldo 

'i>ela AssistencJa Hegl<,mal de <,;ooi'de
·nação. o aumento ê de 10 e ~o cen• 
ti1,vó~. por quilo, co)lfor,me o. tl\lO. (jo 

,J_oão_ ~11, :J3!1,r1·a.. ·s<irâe 1,n}c!a,4_os. ,:,s tra
, \lalhos .. de . desobstruc;ã.o. _ do, porto e 

· 1·eti!lc11,i;ã.o d.ô rio Para.l~a do Sut' • 
l\'OV A.· ·DIVJSAO A.DMlNISTRATIYA pã.Q. ' - ' 

UVRE A YENDA . J>IJ) SA~ 
POR'l'O ALEGRE, (Asapress) ..,. A 

A;slstencla Regloiial de· Çoordenatllo 
Fé~otveu liberar o, coiitrol~ da venda 
,10 sal' em todos .os· inunicpios · .deste . 
~:stádo, por mot!y,o de estarem estes 
munlclplos devid;m1erite' sllprldos Cla
que prod11to. 

CONSTRUÇAO UE.• BARCOS ,UE 
. MAD:i\:IRA 

POR'l'O ALJ,;GRE, (Asapress) 
Encontra-se · nesta capital o enge• 
nlleir<> l<'lorth, da. Laminação Naclónal 
4e Metal11, de ·S. Paulo, que vétu. es
tudar a possibllldade da construçao 
de barcos de ·madeira para o servic;o 
de cabotagem, 

CEAR A' 
NO DIA Ell QUE ROMA l"Olt 

UBERTADA 
~ORTALEZA, (Asabress) - O Co

mité Cearense L!bertaçn.q Democra• 
tica. construiu um grande V,· que' se• _ 
ra. . atlxado na Coluna da Horl!,, na. 
:?raça Ferrefr!L, desta capital, n·o dia· 
em que Roma for libertada, com a <'X• 
pulsão do.a nazistas da Cidade ]~ter
na, A f'refeitUL·a prometeu custear 

Nl'l'EROI. (Asapress) ...., li)ncontra• 
se ·en1 mios qo .Gov.erno -.Flum.tn.ense 
o · pr.eJeto re!erente a: nova divlsã.o 
admlnlstratlvtj, do _Estado do l{io, A 
terra !,lumlnense co_nta.rfl, de acorao_. 
com o projeto, 6'1 munlciplos. De:la• 
parecerá, o -municlplo de l:iãQ Sebas• 
tlão do Alto; e, serão crla~os.,os mu
hlcipiol! .\ie,. Cor~elro e_ Duque de CI).· 
;i.;ias, --'-' .. : 

1'-<lRQ.UE INDUS'l'RIAL 
Nl'l\l!JROI,- (Asapress) - Va.rias or

ga:11lza~ões estão sendo _Instala.das .no 
terrltorl.o .. num111·e~se,. a11rnentando, 

tllana:s de, alcool de mandloc·a. em -s. 
assim,, o- parque Industrial deste Es~ 
tado. Em breve serão:C lnstàlâdas dls. 
l<'ldells, Novii. Jguauó.,-,P~rtó_,aa·s Ca.i
;i.;as e Bom Jesus do. ltabapoana; jâ 
tendo. sido · aut,;>rlzada. a constru,:ão 
dos tldl!icios onde irão tuncionar es-· 
,;as lnd1;1strh1.• .. 

AMAZONAS 
CONGRESSO BRASILEIRO DE. 

. . ÉC()!.\'OMIA . 
?.IANAUS, . (Asapr-efss) - A Assr>

claçã.o Corneteia!' resolveu mandar 
uma. cÓmlssão a.o mo de· Janeiro para 

1 NOTICIAS DO INTERIOR 1 

s o u Z A s 
tvlOVIMENTO ESPIRITUA~ 

DA PAROQUIA 

Com· muita· piedade. devoção e boa 
frequencia solenizou-sé o- . mês <lo 
Santo Rosãrlo. Todas as noites re· 
zava-se O terço, "Ladainha de Nos· 
sa Senhora", Oração de S. José, e 
dava,se a benção com. o Santíssimo 
Sacramento. 

'Graças ao bom D0us; já termina,. 
ram,' as · obras de reforma· da nossa 
matriz e Casa Paroquial, na sua ,to, 
talidade. · · .· , 

Toda a reforma ,ficou a cargo do 
me.stre pintor Sr, Eduardo l<,ort de 
Campinas. 

A -C-Omissão nomeada pelo atual 
Vigário composta de homens de boa 
vontad~ e animados de espfrito re• 
ligioso e de sacrifício, angariou o 
dinheiro necessário, na tmportancia 
de Cr.$ 6.000,00, já em poder tlo 
empreiteiro. 

No dia 31 de' outubro,. antes da 
l\Iissa Paroquial, rodeado de dlver· 
sos paraninfos, . escolhidos_ entre . as 
·principais Jamili~s Sousapolenses, o 
Re.vmo .. Vigário bl;luzeu solenemente 
o sino, dando·l!ie o nome de Agosti· 
nho, !em homenagem a -Familia Gio•· 
mettl, que ·'tão · getierosamei)te ofe• 
receü. este precioso . presente' a nossa 
Matt·iz. 
. O . H.eVmo, Vi/lâl'io, elll brilllaute 

oração, . evocou el'as . passadas . pa1·a 
eX:plica.r a. 01·igen1 e fundigão ·do pri· 
melro sino, com palavras repassa• 
das de fé; e que calaram. fun<lo nos 
presentes. valorlsançjo ma1s. ainda a 
g:enerosa dádiva· da faillil!a Giomet,. 
ti, a quem agradeceu de todo o co, 
ração. por essa feliz, leinbrança. 

Agradeceu tambem a presença. üo1 
· paraninfos, que co_ncnrre1·an1 para o 

maior · brilho da sdtenld!tdC. 
Ato continuo começou à Missa Pa,, 

roaulaJ · 

CORDEi R·,.o 
:, , 

''DIA ESPIRITUAL DA CRIANÇA" 

Domingo, 10 dê outubro,. "Dia:' da 
Criança"; foi na nossa pàrõquia de 
Córdeiro, festlvàmen'te comemorado. 

Pela. manhã,. na Igreja. Matriz, so
lene. missa: com·· ca.ntlcos e g_rau1le 
comunhão geral das crianças_ da. nos, 
sa· vila, A nossa Matriz achava-se 
literalmente·_ repleta dà infancia cor
delrense, e ll;1contavel..foi o numero 
de comungantes que receberam Je
s11s .. Hostia em seus corações. 

Às 13 horas, lióuve solene· Bênção 
do SS. · Sact;i,mento,. sendo feita por· 
essa ocasião preces esµeclallil pela 
Intenção de S; Sa_ntldade o Papa e 
pot tod_as as crianças .do mundo, A 
segu,lr, na Sede. Social Católica ,hou• 
ve distribuição de ·doces; balas e pre
mlos a _todas as crla11ças presentes. 

À!S , ,18 'hora_s, déverla realiiàr-se 
un1a grande parada infantil, mas; irt· 
felizmente, ·a chuva que .caiu à tar· 
de não ,venu!tlu que· se desenvolves· 
se essa parte do programa, 

Para enterrar' esse dia de tantas 
alegrias e grat~a recordações, bou ve 
à noite, na Sede Social· Católica, uma 
sessão de .c!neina dedicada. especial• 
:rt1ente às crianças da 11,ossa vila,. a 
qual mult_o agradou a todas. 

,Ao nosso ,esr.orçado Vigário Pe, 
Antônio \Jan1Jonl, e''às 'dedlca;cj.as ca, 
tcqulslas dos Centi:os de Catecis!UO 
da uossa ··parõqqla'. devemos ·nõs, os 
católicos co'rdeirenses, u·ma das fes• 
tas mais lindas .presenciadas em 
Cord1,!ri;>. 

LER e PROPAGAR.O 

. ºLEGIONA~IO" 

• 

llô OEVER OE rooos 

i§ ºAlOJ.100~_ 

totnar parte no· Cong1·esso Brasil e Iro 
de Economia., a realizar-se -do dia -~U 
do corrente a 18 do mês vindouro. A 
referida comissão- apresentarâ ao 
Coprdenador da l\fobhlza,.-:ão' Econom!
ca. relatorlos em que é eJl'.posta a st• 
túaçã.o eéonomlca deste Estado e su. 
ge'rlrá medidas para soiuclonar as 
dificuldades que atualmente têm sur• 
gldo. 

SERVIÇOS ELE'fRlCOS 
lllANAUS, (Asapress) ~ CaUSO\J 

boa impressão, _agrada_ndo sobrema~ 
nelra ao p'ubllco, o resulta'do do tn• 
<1Uerlto mandado proceder, pela Intel'• 
ve11,torl;:t, ·sobre as eatisas que mot!Va. 
ra.m a: interrupção nos serviços elo• 
trlcos . do J,;stado. Depois de examt• 
nar ·detidame11te a qúestã:o, os dlvei-• 
so_s &ngulos apresentados pela Manáus 
Company, q11e em dois 'à.nos alcan• 
çou a majoraçiio de cerca de quarenta 
por. ceito_, nas taxas· de energias ele~ 
tricas, a co1ni~são non1e~da. · p·eto- uo;. 
,verno não vacila em concluir <1ue, 
,ie a falta' de .- energia decorreu em 
conse:cJnencla da. insuficlencla dá ·le• 
nha, cabe exclusivamente a Manaua 
T1:am&ays essa responsabilidade, 

PARANA' 
ACHA•SE EM CONVALESCENÇA. o' 
EX-)110; SR, BISPO DE RIBEIRJlO 

J>ll,ET(). · 
CUR.ITIBA, (As:tpress) - Acha.-~e . 

convaléscente de umà. enfermidade 
<!1.!é o aco1'\leteu Jogo após a sua che• 
gada a esta capital, o Bispo de n.1. 
belrl!,o I'ret\l, D. Alberto José .üon• 
ça)ve~, ' 

. FEDERAIJAO DAS INDUSTRIAS 
CURITl!3A, (Asapress) - Foi lns• 

talada,' !).esta capital; a Federação das 
Industrias i!o Paranfl, que se destina 
a congregar .e orientar as atividades 
indt.t,strlals do Esta,do. 

GRANDE INCENDIO 
CtrRITIBA, t'Asapress) - Vlolen• 

to ince1idio irro'mpldo num edl!c!CI, da 
Pra.ça Tira,dentes, propagou-se aos 
demais do quartélrão, só -não sendo 
destruldos diversos prediog graças aó 
trabalho desenvolvido pelos. heroicos 
soldados do fogo, que foram de um 
herois1110 e ·abnegação dignos de elo• 
glo. O edl!lclo onde !unci()na o matu
tino "Gazeta do Povo" -foi Isolado 
pelos · bombeiros, não -tendo sofrido 
n'<mhum estrago; O idlftt!o ondé ftJn. 
cionam as ''Casas Pernambucanas", sj 
tuâdo ao lado da Farma.c:la. Minerva, 
onde tevé Inicio o fOgo,,'teve grandes 
pi'(dulzos, -sendo as suas inercador!às 
tetlradás em' mui tos caniiqhões, o· 
~dlfjclo da Ji'arml!'.cla Minerva, to! 
completamente .destruldo pêiis · cha• 
mas. Uma, pensão situada proxtma 
t:i,mbem foi atingida pelo togci, . send·o 
retiradas do \lredio-sessenta ·.tamlllas 
que ali se encontravam hospeda,da:1. 
O lncendlo . foi um doe ma.tores j$, 

· reglst'rà./1.os. Durante os comba.tes· á's 
chamas t_lcaram · feridos ó Capitão 
João Melster Sobrinho, comandante 
do Corpo de Bombeiros: a tenente 
Luiz Mota, o sargento .Rodrigues· e 
doze solda.dos, ,que receberam feri• 
mentes .diversos; Varlas ambulâncias 
acorreram ao :local, tendo os bom
bel-ros usados mascaras contra r.ases, 

. às JAPONESES MALTRATAM 
OS SACERDOTES 

A situ;.ção. dos Padres i::atoliéos. <'m 
ti;rritorio japo~ês torno\l.~se .. 4esespe,• 

· rada, .. informa .. -O jor.ial catoiico lle 
l,onclres . ''Universo". "Com _ eleito, 

'contjnua .o: "Universe", ·Monsenhor J, 
·Hannan, diretor. australiano da • Mis
são J?ontificià e ·de Áuxilio · falando 
numa reunião em ,'\delaide,· advertiu 
que à proP9rção que os niponicos fo-
1em recuando, os· missionarias .ql.ie se 
.:ineõntrell! em seu poder serão trud-
1,iados. A proposito, sabe:•se que dos 
trinta. e dois ·vicariatos do sul do Pa-
c!fico,. subordi~ados à delegação api;s. 
tolica australiana, dezesséte ainda se 
acham éJn. territorio ocupadó- i:;elos 
jap<>neses. Alguns de seus missiona-. 
i-ios já foram assassinados, ·~epdo ·que 
·alguns foram fuzilados, outros, truci
dados a baioneta, e os· restantes, afo-
gados cm navios.prisão. ' 

Todavia, acrescentou Monsenhor 
Hannan; a~ maiores barbaridades ain
da estão 

I 
por serem cometidllb, pois 

quando -os, japoneses recuam procu
ram. vingar•se da gran_de antagonista 
do padeiro barbaro que é a Igreja .Ca
tolica. 

·EXEGUÇõES DE CATOLICOS 
NA ALEMANHA-

truôrrna cérta mensagem de Esto• 
colmo· que universitarips catolicos ,fo 

· cidades do sul . da Alemanha ~ão &ti• 
veis inimigos do regime ·nazistà, Mui
tos panfletos têm circulado, tendo si• 
do detidos initni.eros uriiversitarios em 
Munique; Stuttgart, · Freyburg, mm, 
Ço}onia,. Innsbruck,: sendo- que .cerca 
de cincoenta ·ou'·sesscnta pessoas' fo
ram enviadas para Dachau ou execu-
tada:s.1 · · 

O '.'LECIONAR'IO?' SIG· 
NIFICA BOA LEITURA 

E FORMÀÇAO 

A ABERTURA DO CONGRESSO DE 
PROFESSORES POLONESES 

EM LONDRES 

Com a presença do Presidente da 
Polonla Wladyslaw Rackiewicr., o 
CongrellSO de Professores Poloneses 
realizou a sua primeira sessão em 
Londres no dia 1.0 de Outubro, de 
1943, Monsenhor Z. Kaczynskl, Mi· 
nistro da Instrução, represent_ou o 
Governo Polonês e antes de abrir a 
sessão o Ilustre Prelado celebrou 
uma 'missa' na Catedral de West
minster em memória· dos professores 
poloneses que foram assassinados . 
pelo inimigo, e tanibem por aqueles 
que se encontram prisioneiros. O 
Presidente da Polonia dirigiu a. pa· 
lavra aô Congresso, pondo em relevo 
a importancia da missão do profes
sorado no _após guerra, dizEJndo: .. "As 
vossas filas tem dlmlnuido, é por is
so, aqueles que lerão a fortuna de 
regressar à Polonla empunhando o. 
fac)lci da educação, terão a seu car· 
go um trabalho ma is ard no · e mais 
intenso". o Presidente ~ambém .cha- -
mou a atenção para o fato de que a 
eswdla do professorado na Inglater
ra proporcionava-lhe . a excelente 

. oportunidade .:de estu.dar· o sistema 
e os métodos- de ensino daquele pats; 
O trabalhá do professor é de. grande 
responsabilidade porque ele é o mo
delador de almas e de carateres, o 
que é de iucalculavel importancla. 
para o futur_. da Nação. O Presider.
te concluiu dlzeudo que ao · regres• 
sarem à Polorila, _com a conclenc!a 
do seu dever cumprido, poderão tra
balhar com • renovado ardor na re
cónstrução da sua patrla. o Primei• 
.ro Ml~lstro Mikolajczyk, apresen~ 
tou então ao Congresso o seu plano 
de educação, fazendo ver a necess!· 
dadê de rapida atuação, Seria neces· 
sario · reedificar tudo· em uma- gera
ção, O futuro da Polonõia depende dis 

·to: · O Monsenllo.r Z. Kaczynskl, Mi
nistro polonês da Educação, tambem 
se dirigiu ao Congresso, esboçando 
o trabalho do governo polonês no 
campo da educação durante os últi 
mos anos e submeteu a apreciação· 
.dessa assembléia um programa de 
educação para depois da guerra. 

A PERSEGUIÇÃO OOS .JUDEUS 
NA POLONIA 

Um _ativo chefe do_ patriotico mo• 
vhuento subterraneo na· Polon!a, que 
chegou recentemente a Londres, des· 
creveu as perseguições alemãs nil. 
P_olonla, e em especial. os· crimes pra· 
tlcados nos Guetos ou . bairros -dos 
judeus. "Faltou a Dante multa ima
ginação ao· descrever os horrores do 
seu inferno. Se ·oante tivesse. assis• 
tido às cenas de terror alemão pra• 
tlcadas contra os jude11s, a sua des• 
crição do ln.terno teria sido mais lm'. 
11.ress!onante'. Tendo Cón$egu!do ga• 
nhar a confiança da Gestapo, fui tes• 
temunlla ocular da destruição do 
Gueto em Varsovla e estive presen, 
te · à execução dos judeus expulsos 
dos· guetos. Se descrevo estes fatos 
é com o desejo de fazer ver a:. que· 
ponto pode chegar a crueldade hu, 
mana ao desprender-se · dos prlncl• 
pios- morais e cristãos. l!l absoluta,. 
niente. certo. que mais de dois· mi• 
lhõ~s de judeus fol'am. assassinados 
na.. :Polonla da maneirá. mais .cruel e 
terdvel, Mais de seis m!I judeus 'fo, 
ram metidos em uiu comboio ,de ses; 
senta vagões de carga, o fundo dos 
·vagões tinha sido coberto com uma 
mistura de cal e cloroformio e ·como 
cada vagão não podia levar mais de 
cem :pessoas, l_llu!tas · outras foram 
atiradas pata cima das_ que já. esta
van:1 dentro. Feéhadas hermeticam·.an: 
te as tiortas, o comboio seguiu o.té 
ao campo e ai foi/ deixádo para dar 
tempo aos judeus :morrerem. Não po
demos sequer imaginar a maneira 
como esta gente pereceu, fechados e 
sufocados- nos vagões onde era illl• 
possível respltaNe. · Como · não . 11a,; 
via carros suficientes, este método 
de :execução não podia ser a.pHcado 
a todos os judeus.· 'Então os alemães 
construiram "campos .de morte" €S• 
pecla1s·, o maior. dos qua,is estava na 
vislnhança de 'freblinka, na linhá fer• 
rocarrU de ;Varsovla a Bialystok Es
te campo ·está. situado num bo;que, 
isolado e inacesslvel aos habitantes 
<la localidade, Foi construida · uma 
linha -· especial para ti·ansportar · os 
prisioneiros de Vars.ovla e de outras 
partes da Poloilia. No campo de Tre
blinka ha um e_dlficl0 especial com 
duas filelra11 de celas sem· janelas e 
cada uma tem uma tampa de ferro 
no lugar de p9rta. Mulheres·, crlan• 
ça.s e homens são .. encarcerados nes. 
tas celas onde são· infiltrados gases 
toxlcos por' um sistema especjalde 
canaJ.lzação. Qualquer forma de as- · 
sassluato em m;i.ssa .que a -engenho• 
s!dade 'criminosa alemã pode inventar 
é ~s11,da pelos· invasores. Tanto os. 
jud~us como eis polonesas teem . pe
recido aos milhares, vitimas da 
ocupação terrorista alemã. os· polo• 
. neses teem feito· os maximos esfor• 
ços para salvar e esconder os Ju• 
deus_ aos alemães. Infel!z;m·ente pu. 
clJ:mos salvar um numero muito li• 
mltado de judeus devido à,s condl~ 

ções a que a nação l)Olonesa foi re, 
duzlda, Frequentemente ouve-se di• 
zer _que os polonesas esconder~m fa
milias de judeus e dessa manl'.1ra ex· 
puseram-se. e às suas proprias _fa
milias, a serem !usilados caso tos
sem ãescobertos ", 

OS CADETES DE AVlAÇÃO MAIS 
JOVENS DA POLONIA SAUDADOS 
PELO COMANDANTE-EM-CHEFE 

POLONtS 

A bandeira da Fôrça Aérea Polo• 
nesa foi·. içada _na esçola de. cadetes 
aviadores· l)oloneses; durante um::i 
cerlmôni:1 realiz;ada com a presença 
ao General· Sosnkowski, Comandante· 
e1U-Chefe das Fôrçás Armadas Polo
nesas. e muitos ofic:ais Ingleses e po
Ioneses .de alta patente. A maioria dos 
jovens tinha _ chegado recentemente 
do Orienté; llfais de trezentos rapa· 
zes · desfllaran1' perante o General 
Só.snkowskl. , Comandante-em-Chefe 
das Fôrças Armadas Polonesas, o 
qua,1 . profer/u um · discurso· _ein ,1ue . 
disse- que .bém sábia. o quanto tinham 
sofrido. apesar da sua te11ra idade. 
No entanto ele estava -certo e segu
ro de qne eles viriam, a ser os me• 
Ihores -cidadãos -e soldados da Polo• 
nia. "l!l · dlflcff crer que estes jovens 

· tenham perdfdo os seus lares e fa,. 
mllias de úma máneira tão cruet·,; 
disse · um dos ofic:iàis ingleses pre, 
sentes, depois- dos Jovens· terem: des• 
filado magnlf,icamente como sê fos• 
sém li. mellior co1Upanhia " de qual· 
quer exercito. · Após o destile, o r4e• 
11or e. mais jovem ,dos estudantes, 
Stefan Petruscwic:r;, de. Vilna, dirigiu 
a pala.vi-~ ao General Sosnkowski e 
dlss·e-lbe que apesar de serem ainda 
novos, protnetlam-lhe que. serviriam 
,a -Polónia· com toda a lealdade e de, 
dicação. Mas quando o General abra
çou o jovem -lladete, bav!a lagrimas • 
nos ·olhos 'deste. "Onde está teu 
pai?\. lhe perguntou. "l!Jstá morto••, 
respondeu,the. "E ·tua mãe?", conti
nuou· o· Comandante-em-Chefe, "Ela 
'morreu na Russla", respondeu o ca, 
dete com v'oz afogada, A cerlmo:iia 
terminou com a emocionante , cena 
da adopção de doze dos orfãos· pelos. 
a.via.dores do famoso esquadrão de 
caça_ polon~s · 803. 

O COMBOIO BÍ.INDADO EM QU! 
VIAJAVA O GOVERNADOR FRANK 
FOI ATACADO PELO MOVIMENTO 

SECRETO . 

Detalhes de úm arrisca.do ataqul! 
executádo' por . inembrns do mo.-i
mento· seçreto_ polonês. contra o com• 
boio · blindado 'e!Íl que Viajava O gO• 
.vernador Frank, . de· Cracovla a Var• 
sovla, foram recebidos em Lisboa por 
viaa. secrtitas. O. comboio, blindado .do 
governador Frank ra~la a viagem de 
noite, , ele Cracovla, .e para . maior se
gura11ça· seguia uni pouco à, (rente 
uma· locomotl'\"a ·especial. Os polo• 
neses separaram a,s . linhas, causan-

. do o descarr!la.inento e destruição da 
locomotiva. · O coinboio do Governa· 
dor Frank foJ obrigado a pi1.r11.r e toi 
'logo atacado com metràlhadÓras e 
granadas de mão pelos poloiieses. Os 

- alemães'. responderam -ao ataque e 
depois· de uma . batalha renhida. o· 
comboio retrocedeu a Cracovla. · o 
governador ··t:batn'ou oa .chéfes da. 
Gestapo e da policia· para uma con• 
fere:çicla. especial, cénsurarido-os' se• 
veramente · pelo que tinha· aco11teci~ 
do .. Depois. disso,· f-ez uma vla.g_em · em· 
avião. a Varsovla. e' seu ~rro ·blln• 
dado naquela oldad_e · foi·· escoltada 
ccim_ cárros ·de . pollctafnerito com 

metralhadóras · ·apontadas em todas 
as .direções. 

MAÍS UM PROFESSOR ASSASSI~ 
NADO: PELOS NAZISTAS 

.De acord~ coin. informações recc• 
bida.~, da Polonla, o ·profess.or Marce
lo Ha~delsmann -foi assassinado pe
los Alemães na povoação· de Sokolow 
na 'vlsinhança. dos pantános . de Po· . 
leste, onde tinha · proéurado refugiar• 
se. O professor Handelsll)_arin era. 
muito conhecido . em toda a Europa. 
COillO um grande 'historiador Duran• 
te muitos anos 'rói profe~sor· de h!s, 
· to_r!a, na .. tJ~lv~r!S_fdade.· de'' Cracovla 
e na de Varsovla. 

Moção de solidariedade· · dos 
maçons ao chefe· do governo 

A '.'-'.Folba dá. Manhã" 'publicou, ante• 
ontem, .O. seguinte telegrama: 

''RIO,. ll .CDa. •nossa .. sucursa.l) -- 1,, 

Amembléa · Geral do Grande Oriente, 
que rêpre$nta, as lojas maçônicas de 
todoi o pafs, a.provou entu:;lastlcâmente 
uma moção_ . de solidii.riéda4e "'°. presl• 
dente GetuUo Vargas, ma.nifestando a; 
s. :Excia,. suá. fé noli, destin~ da. Pa.trla. 
e ~eu aplauso. à. obra renovAdora do Es• 
tado Nà.elonaJ '.'. 

·1t1dicador Proflssional 
"--'.------------....;.------.....:..---:AD v>o G A.D os 

Dr. Vicente Melilo 
Praga da Sé, -23 - 2.o andâr - Sala 245 

Dr., · Plinio Corrêa de Oliveira 
nua· Qulnlt110 Bocaiuvà, 176 • ·s.o 

A_nd,:i.r. - Sa_la 323 :- Tel.: 2°72_76 

J o vi a no Te 11 e a ., 
e . 

J. -N. Cesar'. Leua 
Advóga4uN 

L.go da Mlsericordla, 2'3 · - Sala 904 

br . . Francisco P. Reimão. 
' .ffelmei:ster ' 

Rua São Bento, 224 - ·.t.o a_ndar ·. 
Sala, 3 ,- ,'l'el.:. 2~164à ·- S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes · de ,Andrade 
Rua Benjamim Constant, 23 • 4.0 anà, 

'.Sala , i8 - '!'el._: 2•Í986 

Dr. Durval Prado 
l\Iêdico Oculista 

R. _f!c11ador ·Paulo.· Éi.;ldlo, l:1 
· 5._o· ·.ani:I. • Sá.las 512 • 13 ., l4 

(Esq." da Rua··.1osé BóulfAclo) 
Cons.: 14,:;u "- 17,30 horae 

'l'el.·: :J-l 31:l 

MEDI C·O S 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
<;Unlé11 Médlc;. - '1'11berc11lo~é 

Rnfoio X 
Diretor <lo "Snnatorio Vila !Ífaaeote" 
Cons.: R .Marconi, 34 '- 6.o li.ll'Úar 

Apa.rt.o 63 - Tel,: 4°8501 
Res.: Av. As·ua Branca n.o 95 

Tel.: 5 0õ8ll? . 

Dr. Barboaa de Barroa 
Clrur11:lu - M'olestlas de senboras 

Cons,: R.. Senador Feijó, 205, 8.o and. 
Consultas: .das. 1.0 à:s 13 e das H à·s 
17, hs. - Sahados d<1.s 10 às 11' horas. 

(Prédio ltaquarê) 
'l'el.: 2-2741 - Res.: 'l'el.: 7-1~68 

.Dr. Camargo Andrade 
Doença" de 8cnhora11 - l'ar'to• 

overi&çõ•N . · 
Da Ben. Portuguesa e da Maternidade 

de s._ Paúlo. . 
Cons.: R. Senado1· lf,.ijó n,o 2~5 

'ie!.: 2·2741 ,- .Das l4 às U horas. 
Sabado: Das 10 às 12 horas . 

Res:: Rua Rafael de l.farros, 457 
Tel..: 7°4563 

Dr. Celestino Bourr1..-'.1I 
l':~s.: L.go S. Paulo, 8 - '1'el.: -2-2G2~ 

.Cons.: Rµa. .1 õe Abril, Uõ. 
Das 2 à.s ó hora.11, 

RA IOSX 

Dr. J. M. Cabellé> Campoa 
lllll}l)lCO · RAl>lOLOGISTA. 

l\Adl.;•Jlh15nGetlco• . - E~ames 
RndlolG,;lco• a do1nfoillo 

éons.: · Rua.' Marconi, . .94 (Ediftcl<S 
, Paiteur) • 2:0 ,a.nd, • :i.•e1;: 4·0.656- · 
Res.: Rua •.rupi, 093· - '.fel.: 6·4941 

sao Paulo 

·H O M E -O P A T I A 
Dr. Rêz?de fifbo 

Cons.: R. Se11ador ~eu'o,· 205 • l,Q 
andar. '"". 'J.'eJ::, l!-0839 - l>as ló 

· à11 18 horas. · 
Res.: Avenida_ · Dr. Arnaldo, 2111 

- 'l'el.: 6-isz, 

EN G EN H E lR OS 
· Amador Cintra do Ps::ado 

JJ:nr.enhclro ,\~qultefo 
.\rqultetura -religiosa, colê1olos, resl-. 

· dênelas coletivas 
Rua.. Libero. Bada.ró, 161 - São Paulo 

T O D O , C A, T. O L 1 · C O, 

devo lor o 
{C; r.; -~ Q ,I Q N A R l Q "1, 

\ 
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. ·ÃPHOVEITE AS OTIMAS ()FERTA~·.:. 

DA NOSSA VITORIOSA:·.· 
.··. 

1 

São. Paulo, 14 q.e Novembro de 1943 · 1 
' .. ' 1 

NUM •. 588 

os &ussns CONSOLIDAM SEUS SUCESSOS FULMINANTES 
' ' • • -. •• • ' ' • ' f • ' ' • ', • • • 

. ' . 
.. . ..... . 

l.vtínfares éle exemplares (lãs: ·m""ellióres 
)j~~lid~des n_os ,mais bel~s;~ã;;;rth~~·-· 

o,, russos .ocupam K~rotishev. Ameaçadas Zhimotir, 'e .. Berdichev -~ Os fulmi~ 
nântes sucessos do$ atâcant,s.-Contra-ataques recha$~dos -.Tanques e,.car• 

ros :Cbllndad.os . destruidos .... O · ataque a •· Kerch - Çomunicado russo. 

!-

·(f ·em tQilos os tamanlii~ .. o.ôd~Jn.'·,,go~ 
tij. ~et &bJido~ P.Or, 

Sucessora 'de 

\ 
\ 

MAPPlN SlO~.Es: 

· ~~ie;a&::M «iiie do e11!orco coletivo depende ~ ~t~nai Ad~uirt'.~ô~u, ·de guerra!· · 
. • ,.\:' ~.. ' . .·._ .. ·.,:_·.~~:.'. .••••• _ •• ,!... •. •• •. '····,:,::~.;;' ... :. 

· ROIIEI. ORDENA · A . RESISTENCM .A TODO. PRECO 
·. . ;.,, ' . . . .· . ' ' . 

' I. . . . . . . . . . . . . , . e.. . . , 

: Q111br•~~ ·a:t~te nazista - ·As tropas do YIILexercil~ aproximam-se da 
.• ,estracla:cre ~escara a Roma - Violentos coinbatéí-~;Encarniçada resis, 

~encli ôrde,a~a llQr Rommel ,- Noticias. de .fonte ~lerjli; -_. Destrqyer p•rdi· 
do - :Ataqu•s · aereos: a Creta, Rh.odese :çalinos· - Declará.~ ·_de Sforzai; 

. , • . • >···· ···... ' . •. • 

·. ARGEii; .l3.'.' (RéÚt.era)'.'. , '. ;Anuuefu..se ··· que vinham. evidenciando d.üde -~· ltita ~..:: 0 -mÍgá;- '1\-ata-se:.de '12l, navio amerl~ana 
que o Oi~vo,Exercitodiitciounová ofen- em torno de Salemo. · . · . pérdii'lo;;no-;Medtterranew . 
siva vlsand~,quebrar; atrà~.: de uin vl~ ORDENS DE RO!'ltMEL , • , · , ''.'A., SJTVAOAO EM MILAO 
goroso ata.que,' a ' fren~ ··germá.riica na , COM o v EXERCITO· 13 (Reuter~) · · · · · · Ital~ ···. · ·. , , .· '· ... •. .· · · · · ' . ,· · . · .)' - ZURICH; ·13 (Reuters) - Anuncia-

. R:evela-se que o marechal Rommet. eu-. . se , tJ\Je, pelo decreto de énierJ?encia as• 
~;JO)KitlS ... D.\ É:::,:¾~»A DE " 1ºU arde~ -expressas, no sentido. de .sina.do·pata a',ciciade'de MllãÔ. todoo 01i 

PE$C4R"- •.\ .ROMA . · · ser defendida a qualquer p~eço- a llnha estabelecimentos publicas locais, salvo 
.. ,'.Al?.GEL, <1'1.E!life+.s) ·_;; é.'oiltinua,- ili montanhom, na frente ita1lana, , , . . os, réstaurantes ficarão . rechatlos até 
marcba aQbre 'Roniâ dos .. Exerclto.s'.alla-. CONTRA-ATAQUES N~ZIS'i'AS ·: 2t:.1,io::co~te.' ·. • ·.· ·.·. . · ·. . 
d~' · · · · ..... ,. ' ·-·, .ZUR~C~, ,13 [Reuters?, ...., A·e!l'lssora ·-·"Os poputates p.ão podem·ta,rnbein fi• 

Ç)s.~(lldados de:-,Montcôniery,, na.· ala de Pa.rLS anuncia que . 08 alemú~ re• . car nar; .rµ,as,. a.:.part!r·díL!i 20.)lo)11.S, ~o.b 
esquetd~ )â: estão ~~D'Íbénte a. quaí:en• · capturuam Monte Rotondo, . a nóro~- . pena ., de drMt!cas . medidas' de .. repres-
ta. .. ·qunometros da..rodóvlai .. que vaF·de te de ~li:-nano,. por melo de,_ conl.,a.:-... ·a,o,, ·':···,,,, .. . . ... , ... 
Pe."J~ra a..Rôm~.... ' . . ' ataques · · . ·· . ATAQUES AEREOS NA.ZISTAS 
.VIOLENTOS ,COQATES AO NO~TE PRISÃO .NOTIFICADA l'OR ·BEltLIM .CAÍRO 13 (Reuter:S) - A1l f01·ma• 
:'. · · · · · DE"· VENAFRO·· ... · . ' ZURICH, 13 .<Reute,~) 7 Segundo .caes de a.:vlõeà do Orient.e .Prox!mo ré.a.• 

Zt7RICH; · 13 <Reuten), ..... A radio· de !nfor~ a. agencia noticiosa. alemã,· um lim,ram novos' 'e . terrivels ataques con-
!?a.rls•'a,.niÚtcla. que,estão·sendo>tra.va.d~ general brltanico, de nome Stav~IY,. em tra ·a ·Ilha de Creta; a. llha. 'de Rhodes 
'Yll)i~titas-,.bâ~as 'na;• região. de C8.s!• compa.nhta .de ~!icla! ~jUd.à.nt.e .'de .or• ·e â Ilha Cal.inos. . , . . . . 
Ifutamie .. aoi.norte, de :Venatro, JU.· fren- · ·de_ns, !oi ·preso, em .consequenc~ <1~ um. -o porto' de,Calinos~fo! principalmsn- · 
te ita.lfana .·. , . . . · . . - re1_de levado · a. efeito P9r tt'OP8$ . a.le• k a.tingido. · · : , · 

.!!:i5TOCÔLMO, 13 (Reuters) Os 
1"USSOS alargaram :noyamente a area. 
de luta. ·ao sul e sud~este: de :Kiev - , 
informa a. agência noticiosa alemã. 

KOROTISHEV OC0PADA . 
MOSCOU, 13 · (Reuters) ·- ·. Anun• 

c1a:se oficialmente.:que as :tropas rus- . 
sás captúraral'll. à . cidade · de 'K'orotis• 
hev, · centro · distrital · da. regíão do 

· Zithoinfr. · 
~,I. LINHA nÉ KIEV.·. A FA:STOV 

. MOSCOU; , 13 (Reuters) - Koro• 
tishev, recQnqU!stada.· pelos ·russos, fi• 
ca,situada ·a 27 qullometros-:da cida;ile, 
ele Zhitomir; na .ferr.ovla· 1irincip«I 
de Kiev a Fastov. . 

1 O ATAQUE A l(l1)RCH 
MOSCOU;. 13 .(Reuters)i·- O corres• 

.pondente da Re.uters, .. Harold King, 
-<1ue ·ha- dias con1unicou .screni cOrreJl• 
tes .na.· capital Éovietiéa. os·· 1·umores 
·extra•oficiàfs da captura de· .Kerch, 
r<!!vela qu~, .a.Ui' agora; a.peza~ •do cons• 
tà11te assedio,· ess:,. posição, · situa(la 

', I . 

riÔ~ estreito· dó n1esmo non1e, continua 
ern poder dos alemães. 

Contlldo,. p'i·ossegue. a __ , ofensi~a. éo)l• 
tt·,f Keréh, . .-apezar do mau tempo, re
sultant.e do inicio de ·estação do ln• 
yernO na Russia- -en1 meio de toriticn· 
tosas. neva.scás. 

. . . E A ZHITOMJR'· 
ri ·11ro·scou, 13. (Reutérs) - Os 1,us

sos ·continuam. ameaçando Zhitomir 
de uma ocupação. '.iminente - dizem 
os. ultimos ·telegramas !)es~e "front", 

ATAQ,:IJE A BERDICHEV 
,MOSCOU'; 13·. (Rcuters) - Está sen• 

do es})erada.· uma ·energica i:'esistencia. 
fina.!' ·das tropa.s demãs em Zhitomir, 
bem ·.como. em Berdichev. · 

SUCESSOS. FUL!IIINANTES 
MOSCOU, 13 (Re9ters) - Comen

tando ·os· sllcessos fulrhinante·s do 
excrcito russo, a radio lóca.l declara: 
"A estrate·gia. russa · est:t dominada 
pÓr. dois objetivos ·fun!'[amentais: Jlliio 
d~r t:regúas. acL Inimigo e fazer retro-

O . PROBLEMA OE , SOCORRO 
AS POPUtACõES APóS GUERRA 

. . 

Declarações .· do Presidente Roosevelt - A confri,. .. 
buiçãQ .economica amedcan3: - · P~rdas· da Marinha. · 

ameri~ana ~ Embaixador.nó ·canadá 
WASHrnGTON, 13 (Reilters) ,_ Fa• ··,As PERDAS ,OJERICANAS N.\. 

-!ando .ontem, "Dia. de Acão ·de Gra- · · IIIARINHA . 1 
Cas", · o . presidente · R.oosevélt decla- WÀSHINGTON, 13 (Reuters) - 1tt• 
i'ou : que · "a Intervenção' .divina r.ot forma-se que· o total dos navios <le 
muito · prodiga. .Pai·a.. 'conosco", acr~s. guerra americanos, de. todos os. tipos, 
centando: t>erdidÓs em todos os teatros de guer-

"Irm·a.nados. c~m. outros guerreiros ri!,; desde : o intera das hostilidad~s, 
·c1as nações .unidas, nossos bt·avos co,n- eleva-se·.agora a. 129. · 
pa.ti;fotas obtlverani°vltotlas que·àí;,;s~ . VINTE MILH6ES DE PESSOAS 
tàratn o temor de· no~õs. la.reli,: fi.ze- . ·1110BI-LlZADAS . 
. ram tremer a tirania e.tir_ma.ram os A'i.'LAN''rLC CITY, 13 (Reuters) -. 
alicet·ces · para ,a· liberda.de. de vida, Salientando que, somente na. •Europa,· 
num· mundo Uvie". :. . . . um minimo de 20 n1ilhões de~pessoas 
A_. IMPRENSA. 11.\'.GLESA. .. ··E A.'· ÇO• . regréssarão dos serviços militares, 

OPERAÇÃO ECONO!IIICA AME•. após. a ·guerra, o sr. Hérbe_rt Lehmàn, 
RICANA ; diretoég<ir!l-1. da . Administração das 

LONDRES, °13 (Reutere) :,_ "Inst1° ,NaçõeS Unldàs para o Socorro e a 
tu indo· o · "Laud · .Lease" os. E~tados · :Uehabiiltação, declarou: 
Unidos contribufra·m de' manefra:: va.. · ·".E.ite .. sra'1de problema não poda 

· Hosisst~a · pa.ra· ·-a. ·tecniéa·' ga/. coope• · .. ser ·solúcionàdo do dfa para· a noite, 
1·ação fnternacional'': ·.-.. ·deçlara. ;·o ., Sii a. ·Alema.11!1a entrar em colapso ra
"News· Chi".onicle'~. _ · · _: . , · · . , pi~~.mente, a "U~RRA ,,. Adrllinis• 

. .«Essa ccincepçã~, cleve-·se •·tornar--um · ·· trà:ção::das Nações· Unidas pará o So• 
elemento pehna:nentÉ! na.~ relações i11. corro e a Rehab.ilitação) pqderá tor-
terna<,ionais" · .... ·ac1•escenta. ·o. '•jornal, necer. · a 1uda relativa, mas desejo fri-

Por -.sua Vez ~o- 1
~
11'ilneSn observa: · za.~ _a/ ~xtr~l_lla .. impo1:tancia de serê1n 

"CadU. país émPenhad·o n'à. ·1Uta· c·o·i1-.·· esf~Delecidas· consider_a.vei~ .reser-
tra. o' inimigo 'cómum esta. contribuin
do. com ·todo·o .seu poderio ,nos com. 
liates, nas'·!abrlcas, i,as fazendas e 
em· todàs".as outras· esrera:s da· güérra. 
Esses ésfor.ços ·nacionais i1ão são com~ 
1jaraveis estátistican1ente,' pofa. não 

vas". 
'EMBAIXADA No· CANADA· 

. •.\JASHING'l'Or-<, . 13 (Reuters) 
Anui;l4ia~se · ·· ·.oficialmei,te que o ·sr. 
hiiy Atiiérto11. foi nom·eado embaixaw 
dor .dós .Está.dos Unidos 110 Canadá., 

ceder o m.a.ior ~;rriero ·de-: t/opas 8 nla. 
quinas· d0 .inimigo; . . . ,·· 

COJIUNICÀDO RUSSO 
!>!OSCOU, 13 (Reuters) .:._ O suple-. 

meftto ao comunicado russ·o da. meta 
noite de ontem. informa··o·. s.eguinte: 

"As forçàs da primeira. frente ilCÍ'a· 
ni'ana' pr_()Sseg_uira:m : em ·stià. o;feilshra. 
.Avança.ndo ao 'lon·go .. da. ·a.Ideia. rodo
viarfa. de. Klev-Zbltomh;, :.n.ossas ·tro
pas dirigiram-se' para. a.· cidade ele , 

· Korsstyshov . e se empenharam ·em 
combates com.' a; guarnicão · loé_al des• 
·se importa.nte l'.eduto inimigo, · . Ao 
n1es1no tempo nossa- cavaláiia. _fl~n-• 
c1úeou a. cidade .pelo noi·te e depóls de 
uma. sangrenta luta ·a. guarnição toi 
de,rr.otada. -Na cidà.de ·OS -nossos· solda.
<los •càpturai-am. 24 canhões' e .·cerca de 
300 velcu_lós. e vagõ'es com suprim.eil
tós, · · . . · · . · 

Ao sul e a. sudoeste de · Fastov, os 
alemães concentram· grande·s forças 
de tanqués é infantaria e repe·ntina
rnen te co1i ~ra·-a_tacara-1n -nosSas .'tinida• 
<les, Uma· en'cari1iça.da. luta.e . desenro
Jou-·se du-rànte todO· ·o dta: ,J:4-:orani 
infligida·s· ao.· :"inin1igo_ sen~iye"_is 1>er
'1ás em materiâl e liomens, · Cerca· d.e 
,o tanciúes: e carros ·blindados .ou ·ro • 
ram .. danifica.dos · seriamen·te ou des
truidôs. Os àlemãés. perderam in.ais 
de 2.000 de seus oficiais e soldados 
só· em mortos. . 

Na· peni11sula de. Kerch, .nossas·: ti·,)• 
Í,as continuaram a. áiargar. suas. cn,. 
beças·· de pontes e captllraram· nu1ne .. 
ro.sas e poderosas posições; A nordcs-· 

te da '~idade de Keréh, noss~s Únidit.1 
des infiltraram-se nas defesas ini!llú 
·gas. e por uma o~sétda; mánoora cér ... 
caram·· os soldados· a.lemães;· nas pro• 
ximidades de uina lÓc_alldàde '11abíta~ 
ela. O inimigo tentou . evacuar su,1~ 
toi'ças em lanchas, mas os · atirá.dores 
e artilheiros · russós afilndara\n ai 
maior parte delas e eonservaràm · :1<> 
largo um grande navio que• tentava. 
aproximar-se da· costa, Num' rapido 
enéon tro, nossos solda_dos liq.uldat:iin 
todo ó·grupo cercadô. Quinhentos httle- , 
rístas mortos· foram abandonadOll '.11O. 
campo da luta. Muitos outros mori'<\• 
ram a.fogados. Captura.ramse 25 ,,,, ... 
nhões. Foram !~ítos a.lgmis ·prisio .. 
neiros. 

Ao sul da cidade do Kerch,· o tnimí1 
go tentou fazer• reconhecimeritos ar-. 
màdos, mas. seus soldados fora.m. ap11-
nhados de surpreza e a.pós um bre.Y<, 
combate retornaram. ás pl"es~as ,para. 
auas. posições in.iciais. 

Ao sul' de Rechltsa, na· ma.rgem ,11 .. 
rei ta.· do Dnicper, nossas tropa.a Í;iros. 
seguem. em seu a.vanço. Na luta·. ,fo., 
se travou pela posse de uma.· localida
de habitada, ·a. qua.l. foi· captura.da du-. 
rante o dia, mais ele .1.000 soldd&s · 
ale1rtães foraril liquida.dos. ·Foram· feia 
tos alguns prisioneiros. 

.A força aerca russa continua· a. tnaN 
telar. as concentrações inimigas e de, .. 
ttuir· sua·s rései·va.s. Muitos. ta.nques e 
26. ca.nhões, bem como veioulos. m:ot-,. 
rizacios carregados de tropas e .supri~ 
mentos, foram destruidos", · · 

RENDAS DO NORiE:· 
feitas à mao, Toalhinlias oe re-rfdas, cen
tros de mesa, colchas, lencinhos, golas •. 
Complefo sortimenjo e 111~lhnre$' preçps 

Só na 

A casa t ·onde tudo é mais barato · 

J. COELHO DA- FON·SEC·A 
HUA DAS PALMEIRAS, 88 a 94 < J 

A. ;m,•"N._'T'A'.·; 11'_.~R· ·ESIS.;.,E· · .... :.C:1~.·.·_NA·ZIST·A· ·. mas, nos Apen!nos centra.Is. .·:.·:e-~ O s.ôNfo JÍADRE N'AO ABANDONA 
''-'"""' n -. •• ,. . DES'I"ROIER PERDIDO'.· .. ,a · .. . · . · ·. · · · .• 

· PÔM O V. EXERCITô,;~3 (ftéutei.,) WASHINOTON, 13 (Reuters) _ .. . ·. : R.Ã O VATICA~O " . . . 

'ha medidas comuns que se ·apllquém 
tanto a. rnilbões. de vidas e ás devas
tações sofridas peía. :Russia, C0.ITIQ' aos· 
canhões, tà,nques •e.· aviões:. qµe lhes 
foram fornecidos 'Pela··Grã -Bretanha· e 
Esta.dos Uhido's. Si se deve .falar em 
termos de· Hbras · e: do lares, ··,àlnda • a's
sim só se terã, de reconhecer qúe alem 
<le salvar milhares de·· vidas ·a :Rus
sia ·poupou também· enormes. somas 
de dinheiro, encurtando .a duragão · ela 

________ ·_xe_1._ ... _s_~i1_01_0_· ._--_s_. _P_A_u_1_0 ___ ......, _ _:f ·\ 
==;:=~==;===:::::=====================================:;::::=' ' 

.;.,; '.Aillneiltou â t~llltencla. · ~nn&'nlca, Anuncia.-se oficialmente .. qu~ , 0 . des- . Z~ÇH, 13 , (Reuter~) - . N:oa cu· 
Os alemães estão ágC11'a dando den'ion.s• troler "Beatty" foi afundp.cío ,no Mei!i• culos do Vll,.ttcano corré .ª ~ot!cia. d~ 

• ~f&çõell_çte u.m'P\)der)o mai~r. do que.,o_ ,terraneo, éll'l con~cgticnclà.· de ação !ni• .. qlle O·SaqtQ,~ach·e permanece1á em Ro 
=======:m-==========::--====· ==·~=====· ==· =·==· =·=· ·~· . m~; llOis ~t,e. <lel:idldo· a. não abandonar - . guerra'se 'ápróx!m'á. do·.mesmo" .;._·.1n-

No\a. :.1nterô~cijo.ná1·. .form~:ci::;ç~:Je~~ SFORZA 
. , . ~-; .. - ·. - . . . ~Ai>Ot!Si" 13 , (Réute1·s) - "A Ita .. · 

lATMDDE POIJTICA NA ITALIA' ~:;·ª~~\ª1~t~t 
"A un!ê'á.csüprema necessidade· ê ago-

D.eney . Sa.le·s ra a· unida.de na.c1ona11ta11ana., a.nm de 
11er 'derrotactó . o· Invasor alenlio, Não 

. ' : ' ' . ·. ê'. .esúi ·.o: momento para discussões a 
. • :Desde· tl-colaP,so e ,arinistfoio · da Italia com os· .aliados,. 0 . noticiaria dos,jor• :~ r~~i~.;·de_ 'mciJV1,1"qu!3- versus r1:publica. 
nms a'B~da em ,detalhe$ .sobre as atividades dos lideres democraticos italianos Todos nós con1:,ordamos que. Iniciar a~o-

0 Conde Sf ·· ' ' · · 'b.· ·tu" · · . d à · · . · · · . ' ra tal dlscussao seria. um verdadeiro 
. ·; , . . op:a,.:sci .. !e .. º.º• regressan o sua patria, tem_ concedido:nu- crime". 

mbedl'!'sas~entr~y1s._tas ao~ Jornais, .em .que· sobressai a preocupaçao de. forçar. a. ·.N. A·eo· LES, 13 _ (R t . ). . "S_o 
0 a 1caçao .do 1·e1 e. do.,princihe 'Humberto . . . . . . . , : eu eis - . u 

' . ·' ' ·.:c · : .. · · · : .. · ; · ·· --. "'· ·-' · · · ·' · . , · · · : ·.Prim.eiro a .)lrocla.mar que . dese3amos 
. ·Ao m:smo tempo !1 unprensa, de todo· o triundo,inclusive em nossa pah~a, .perdoar os pecados dos fasc/sta.s hónes-v~'. Publi~ndo artigos SeUS-~.que'.ha a apologia, a mais exaltada, de .Béne- toa, dà nll!$J;11a f~rma .que devemos l'C• 

guerrà. 1>, · ' · ·• 
O l)aily Te!egraplf' ·. observa. ,que 

para· aléant!l-1:·. a.-,: '·Vitoria·. :':o·· p:.rtlneiro 
objetivr, nosso, e cie n,ossos aliados· é 
comp~rtilhar nossos recursos :c;omúns 
de maneira .a· combinar o· nia:ximo de 
economia.. com, o maximo de vantágem 
es.tratégica". · 

· .. ' A SUPRE.llIACIA · ALIADA. ,. · 
WASHINGTON, 13'.(ReÚteí-s) .:..:..:Em 

:entrevista. á · tmpre;11sa, o· secretário 
<Ja llfa1:inha,. coron.el Kpox; decla_róu 
que "as .n,ações unidas ganh11,ràm ago
r.a a suprema.da sob, três censos• di
n1ensionaisU, · aCresceritâ.ridO; . ., · 

·"controlà:mos o ar, ·a. 'sµp.er!icie de;> 
mar .e sua. profundidi',de','; · 

dito· Croce, .. · . . · · . :cu.sar .inteira.mente Iniciar . uma. era de 
Tud • •,' · b'd , . . · · · · · . vlnga.nças-'poUtiéas" -' deela.rou o con- · ' · · ·· · · · 
. .º · 1.~ ·e _r~ce : l O com '.estranha naturalidade por todo o mundo.. ,· , de· Sf'órúi., acrescentando,. pol'em.: . Esper:a. º· .P.. a, s. ' ·.d.·ª··· .. ··.·.e.··º·· º· ·P .. ·e .. ,r.a_·_.P.ã __ ·º· · .. 

• Indiscu~veL,\qu~·a:~lem~ e.~ Italia t!veram certa culpa na instifui- . ~·~'E!vldente.que não podemos ver .. s/• ? ~ 
çao dos reg1mes totahtar103que in.fehcit~am nao a elas apenas, mas a todo o muJ.taneilmente a revlvecencla do patrlo- .. . ··a· rrrent1·na --· .. . . . 
hlun<lo ... En~et1lP.tP.,~J:,m,uito'..rel~fü,~.:essa responsabilidade.pois ·houve ma- :C~i~ms{n.a. ~~!p,,~-.1!-~retenção do· poder · ·. & · ' .. · 
n_ obras·alhe1as ã vo_ ntadé_·,.âo_ povo. na ascenção de Hitler e Mussolini'ao 'pod.ér. · por certos; homens que foram.os respo1_1· • ATLANTICA CIT_ y r <l' t' ) 
, N AI · h . é·' .,.b.'d·'·' · ' · · · · · . · .· · · 5,11.vels··pelo· maior- desastre da historia .. · ··. • • ,eu ers 

: . a . .eman .. ª· '~. 1. ,O: _qu-e fart! do· povo, desesperado . com a ··situação .. · · itaiia~a/•. · .. : · · . . , ffir:nan.do ter .. esperança.s_ ~e :ql/e,. !I 
:econom1ca a mais:negxa,: e:com a muttlldade dos esforços do govet'l)O. para.mi::_ ....... : . .. , , .. · :. . . . . ·. · . . . Ar.,e.ntma.· co.operarla .P~ra .º _··esto-
l'lC?r-a~la.. an.te pressão· economi.ca exercida pela City confiou nas promessas de , • NAPOLES, 13. Reuter.s) ,- El(plica~- <1ue internac10nal de tn~o, .o. ~ele• 
-~~~er. Porem ·este sÓ· obteve o p9~er com O apoio de· Hindemburg, cujo pres- · do. os motivos porque recusou · o conv1- g~dC) nor~e-amerlca.~o Lehm~n decla· 
t1g10 o.colocava ·ein' ituàç~ d t · · n d· . t d. -·· · · t ••• 'te que,-.:lhe !oi feito· na. seipal")a passa- ~ou a.os Jorna.listas .que a .Argenu'1a. 

"ó d --v 'p ... : d. ~-º· e. omaJ'. ! ai u e que en en esse, e com a ra1 da µelo rei,· para. que' se torna.sse pi'i•.' nãf. havia .feito ainda ,·co'1trlbulçAo 
ta. e' on apen. . '·, e!llocraCJa alema, . , • melro ·m!Íllstro, ó ·conde Sfoi:za declarou: alguma, mas. esperava )'.lue o· fizesse. 
· . ~a Jtàlia 'taxnbem · .. não "te:ve o povo a responsabilidade, M.as ali .o: dc$n,:: ·. • .'.~.'.I'iv~~- ~u. lf,J:~i!O. .el?§;i. Jµv~stid.l.!!"a e ==:=======· =========== 
;volvunento, do f~ci.l!lllo, e a ascenç~(! ~e_ MussoHni ao poder foi cdnsr;iquencia oorla; .perd~do Q1Jalquer':a.utorldade que 
~ . politicage)n 'desenfreada 'dos .. partidos da esquerda ~ ·da 'qual: partici'pãva ··~- Jer; ~s· 'olhos do. povo • Italiano, 
Sforza·.·-. g'ue. lançara ··O 'país. em. umà verdadeira· anarquia e ocasionava a .5t:m poder tambem prestar nenhum sec7 
substituição dos gàblriétes. a 'todo o momento. ' · viço real". · 

. Nmguein;' qrie 'ténha'·àlgüinà memoria, pode deixar de recordar a que si- ==. ===.================ 
tuação chegafa, entãci, a Italia. l · CÂMPANHA .. SUBMÂRINb. 

E na mcinarq~ia'..consÚtucional o .rei, classicamente, t·eina mas não .• gci~· · 
ve1·na •. - Em qlitras palavras,,_ê-quasi apenas um dois de paus sem- função àl- ·.. . .NA.Z·.ISJA. 
guma. Como pode ago~ Sforza;.que colaborou na politicagem .que anarquizai-a .. 
a Italiá ~ ·facilitara,o desenvolvimento do· fascismo. e que era um dos grandes · ZURJCH, 13 (REuteis) - Informa 
dirigentes da ,PO~i~ica '.it~ià1_1a:·.acusar·o rei, cujos poderes ele 'fizera ·qúestão a':n., Ni B. que os ·submarinos ger• 
gue_ fosse;m pri;iticamente nui,,s, pela. instalação do fascismo no podet? · ·· mánicos afundaram qllat1·0 navlos 

Conscientemente .oµ Cnão, Sforza é rn,iito mais responsavel pela··ascensão· mercal'ltês e,dois· destrolers· da escol·· 
éie·Muss_ ôlin_ "i; ·d.o_ ·><_u.·~·.o.·_\i'ei·:.'da' na.lia, . . . ·. . . . ta. de um COIUbQiO locí!,lizad(? ém a.guas 

,. · · (!e , oran. . . . . · Acresce.: .. que :aisúa, âesenvoltura-atual não cor.responde· ã de .políticos; de - . . Di~ ,. ainda·. a ,,ag&n&la,, que· ·foram 
um país vencido;' Pret~114e•· ele .qüe o armisticio e a cólabo,.ração qtie p,ssivel;; .. a.vada.dos màls ,11. I)~Vlo,; mercantes 
mente .·prestem os italjanqs oolo.que,m O país na posição cfe aliado? . . 1 ~:.outros. dois, dest.rolers inimigos. 
: · Mas, omais'estranho e que mere~ maior reparo é a preocupação· de Sforza · em elevar Croce. . . .· . . ;' • 
... Após ·ter. 'fav(?reéido·a ,ascensã.o de Mussolini, ,c,mp acima dissemos; àgcira 
o ·Conde: $faria , q11er, .. a.;t9do: o pano,· transformar Benedito Croce, . de. filosc'/fo 
.hege}iano ,-. e foi:a,m .a~f idéia,s ·de. Hegel que, em todo o mundo, cortstitúirâm 
a, base para as filosofias dos partidos totalitarios - em mentor . .da. Italia de.; . 

• mocratlcà: . . .,· . . . · 
. · os: ielegramas ~~:icenta,m que,_ estando Croce muito velho, é prpyavel 
'que não totne parte.:•no -'futuro governo, eip que seria 'talvez representado . por 
um seu. génro, chefé:.dâ "Ação, Nova". . . 

· Essa Ação·Novà ~ _qué·não .~e perca pelo nome - o que·será? Ninguem 
dela ouviu fàlar ·a:té agóra, e se é .um produto politico da filosofia de Croce, 
p;;irece-nós. que .-deve. $er·. bem suspeita aos aliados, . . .. . . .. 

. Outro pessimo: indicio é o dé que, acrescentam as noticias, a dific.u:J.dade 
;-em rela~cã; ftjçlusão ,do .. tal. genro. .no .gabinete resulta do fato de ser e~e
mamente. Jovem.. . . ... ···: . . . . . . . . . . . 

Quando. começam a· surgir as "Ações Novas", e a mania . dos' jovens; .indi
cando um vitalismo extr.emado. é oportuno que os adversarias dos regimes• to:
·talitárips,. que since1·aníent~·. os; abominam, tratem de por as barbas ,~e molho. 

p.f'.A,N-o,s: se" w A RT z-·M A N N ·1 
tncl1!$lvli t!po 'aoíutin\entó, ...; Vis!~. nossa exlJOslç!'to, sem comorom~ro' 

' 'ftua• D, .. .r~t,d~,~arro'!',,:.11:li .. -:••· Ãll:UII Rr11nt>1t. 1124 - Telefnna S-fllllll 

ESPIONAGEM NA~ISTA . NO . 
URUGUAI: 

ll!ONTEVIDEO, 13 .: .(lteuters) 
Auuncta.•.se que o agente ·d1i°' espiona

. g,im germanlca · Juan· 'l.'ravât . Bo~e. 
funcionarlo· do senado. u'~ugua1oi veiu 
pari o Urúàuál ·com a. tneumben~ia 
d" instalar um:a ag·en~1a de. espiona.-· 

·gêm · e de· propagànda do .Eixo, 
Essa agencia serJ~ ~llú·e~g-ue a un1a 

pessoa. . n·ão idenÜfloada . a.Inda:: mas· 
classificada c~mo lnirr{Ígo da Urã 
Bretanha ~ dç,s .EstadJs ·unidos. 

... 

CONTINUA CRITICA A SlTUlCAO NO· UBANO 
. . . . . . . . • . .,. ,' 

'Seguiu para · Beirute o General• Catrou,x -~ · Çhefes que .. · estariam preparando 
um·:1evante Von Papen segue da Turquia parà a Alemanha...;..Q Libano:· 

tentou criar um fato consmnado. · · · 
BEIRUTE, 13 (Reuters) De-

. nl'onstrações .· popularés contra. a ati
tude assumida pelo alto comissario 
frincês' C0l]tipUJ!.Íll a se verificar no 
Libàno. O bairro das Mesquistas <le 
Ba·stá." cún·· ~eir~te,. é _ta.lveZ o mais i:n
flámado, · tendo a· multi dão . ali levan
tado tiá.rricàdas, o que 'tornou ne• 
cessaria.. a.' intervençi\o de. tanques, 

Quando ·o povo' qulz protestar :con
tra a detenção ·ao 1iresidente da; n,,. 

:pll~lic.a. ·e do:S · n1embro~ do g;abin~te, 
tanques ,e carros ele assa.l_tO 1:3-parec6-
ram'· nas rua~. ,Um desses tanques foi 
inCeri\liado .. por unia granada ·cte mão 
por um' n1anrrestà11te. . · . 
· Ei;ti. A}gel o Comité Fráncês 'tle .Li

bertação !\acionai' ·anunciou que .. em 
cQnseq.uencià das· inform;i.~\ies forned
das · ·a\ respeito da· sltuaçii,o pelo sr. 

· . Jeli.n Hellell, ,delegado francês ·na Si
rta. e' no_-. ~ibàn"o, o general Catroux 
partlrâ imedjatamente para Beirute, 
aflni de solucionar o conflito para o 
que recebeu plenos 'poderes. 

. , O comuniéaçlo · anunciando a mlss11o 
·confiada áo· ºgeneral' Catroux declara· 
<Íue o governo· -libanês · "considerava · 
possi.vel colocar a ll'ranc:a. diante .Ie 
um fato consumado1 sein. l_evar e1n 
con'sideraçãô··os direitos e as obriga-

. çQes do [)Óder mandatario, que coit ... 
··tudo ·::co.ntiÍlua111 ·vigorando". · 

. . O ré~ator djpf-oma.tico da "Reuters" 

. escreveu· o seg·ufnte: 
"Informa-se:. que· o governo britahi 

co est.á preocupado com a questão li• 
banesa .. A Grã· Bretanha esta. direta-
1nente intei~e:$sada, na man1Úenção da 
oi·dém no Líbano, pois trata-se de uma 
zon~ est~at.~gica vital, 'pela 'qual são 
1·~_spo1~Save·1s as forças britaniCas", 

'l'ltOl'.\S PllON'l'AS l'AllA. AGirt 
LU'NDRE$, 13 (Rêuters) - b'ol re• 

velado,. a.· proposlto da ·situação. do· Lí
bano;- que< tl'Opas franoes·as ·e .brita
nicàs- se- encont_ram .no centro do Ori. 
erite, prontas para qualque1· eventua;. 
lidada. · • · 

. c;ENSURAVA. A· PRECIPI'fAÇA0 DO 
. . · .(,U\,BllNO LIBANf:S . 

LONDRES, 13 (H.,uters) - Em cer
tos; clrci .. 110~ brltanicos, é censurada 
a .precipitação do goven10 libanês nos 
úÜi111os· .. aconteclm.,ntos. . 

I-tesSatva~se, porem, que o· co1ni-· 
té · .. de· Argel não deve .querer contro •. 
lar todo o Llbano; desrespeitarrdo 0 
mii,tid«to de aoberanla outorgado ·ofi 
cia.lme'1te aó g-overno Ubanês .. Consi.
dera-se. com efe:Jto, que a· d-issol uçã_o . 

,':pura e simples desse. mandato pode
ria acar_retar: ser!aS· repercussões tlO 

mundo arabe, ,eom o qual os aliados 
se a~ham em· "xcelentes relações. 

• O· El\lHAIXAV0U lNGt,.es Elll 
CON l<f!:IU,;N·CJAS 

BEllW'l'J,l, 13 (Heu~ers) - · O ge
neral .Spears, llli_n.fstro . brltanlco, foi 
ontem · vislta<Íp por llderes u1uçulm,t- · · 
nos :a cristãos, os quais lhe ·declara
ram que;. a m~u,os. <J.Ue a:s aútorl4ad.is 
~ogJe.n1_· · -'a_s prO_,vld)niCtas rieCéSsatiàs, 
·havetá. 0 dérra.111an1,eril<,- <le :sangue· no 
Li bano. · · · ' ' · · · · 
· FIÍ,.la.ndo em nome de· todos os cris

tão~; ~· a~cebispo ina1'onfta·· do ·Llbano 

~ecíiu a proteção britanlca, ;a(lentau
do a união completa qu·e existe; 1{es
ta hora.,. entre cristãos e mu<;:ulman;>S. 
O "mtifti" 1riuçuh:n.ano, p_o-r·· ·seu -lado, 
testemu11hou a.. existen<;t.a· (l~ssa uhião 
contra os franceses e .do· apolo ao ,rio-
ve1,no libanês, - ·· 
.SEGUIU o· GEN\'-ltAI, CA'ff:t.0UX 

· ARGEL, 13 (Reuters) · '- A .emls• 
sora.. locál anu·ncià. ·<1ue.· ., ·general 
George _CatrOux, mi_nt~ro .. de · EStado · 
para Assuntos. Muçulma.nos, vai · se· 
s·utr pará· ·o Líbano,· "'afim. de tomar 

. tódas ás 1nedidas que a sttÜaçãO· eXI•. 
s'é". .· . - .. -- .. - . 

LlllVAN'.l'E EU l'REl'ARAÇÁO 
LONDRES. 1:l. (Reuters)· - Anun

. eia-se de .Befrllte, em• carateí- :não 
oficiá!· e à_inda sem confirnraçao, qu.e 
1 :i chefes do trl""1s estarla.m · reunin
do forças. e com· . o flin de, levantar-se 
côn tra· os franceses -.: · esci-ave _o, Cor
t·Çspon(lente cSPe.cia1: ·da ºHeufCtá',-. !lo 
Cairo. 

JIENSAGE!II .. 
CATRO. 13 (Reuters) ·~ o · Com.lte' 

Libanês sediado no Cairo, e11viou uma 
mensagein ás comunidadés libaneeâ<i! 
nós Estados Unidos, · Brasil;~ M.extco 
e· A1•gentina, pedindo ás· mesmas ·pua 
enípregarem sua. tnflue:nc1a, afim :de 
'.'sa.Iv.ar. o· Libano,,, · · 

.ÉN'l',Rl!:Vl.S'l'A ·DE GJRAUD 
LONDH.l!lS, 13 (Heutei·s)---" lilforma

çõ~s .· dos El.stadó:a . Unidos reyelàlll 
Que o general Gh·aud concedeu·· -enét·
gica. entrevistá, dizendo que·· riãô · .íe
vé, nem tem ligações ·.qúaisciuer com 
VkhL . .· .. . , 

. Giraud a.firmou que, nessas' coll(ll> 
ções; não poderia repudiar. a ·quaLquer 
coisa nesse· si.ntido. · · · · 

. VIAGfJ;.ill Dl!: VON PAPEN, . 
· ZURlCH, 13 .. (Reuters)· ·~ O , e1n• 

haixàil.or alemão na. Turqulà,. ,-·pn l'a• 
pen, partiu ontem á núlte para.:Her
lim - anuncia a. radio alemã. 

• 

AS TROPAS AllADAS EXCE-RC·[M 
TREMENOAPRlSSÃO NOORlENlE 

Consolidadas as• posições aliadas · na Baia Impera:trii 
Augusta -... · ·. 15 vasos. de. guerra atingidos em Rabaul 
Destroyer inimigo afúndado - Violenta batalha naval· 

em BouJ.,~invilJe - Declarar.ões do Cel. Knox. 
. ~~- ' 

SIPNEI; .13 (Reuters) - · Ariun·ciaase 
que as tropas aliadas ccinsoilctaram suas 
posições na b.aia de. Imperatriz Augus
ta,· inteiramente s?lbmetida ao see. · con-
trnle. · 

TERRifEL ATAQUE .A RABAUL 
Q, G, ALIADO NÓ SUDOESTE DO 

PACIFICO, 13 (Reuters) - Foi. ofi-
cialmente · anunciado q12e; .bum · novo 
ataque. a fl.abaul, a.viões aliados .de um 
porta-aviões· a,tinglram quinze.' vâ.sos de · 
guerra niponicos. . . 

QUINZE N.\VIOS NIPONICOS 
Al'INGIDOS , 

Q. O.· ALIADO . NO SUDOESTE DO 
PACIFICO, 13 (l,teuters) - Uma mfor~ 
mação oficial revela. · que os 15 · 11avios 
de guerra japoneses. a.tlnglqos pelos 
aviões. aliados fora:n os seguintes: um 
um cruzá<lor onze destroiers provavel-
mente danificados, · 
dos, · 

' ... DES'.1:JtOlrR,.AfÚND.,,rio ... 
SIDNEI, 13 (Reu~•~) . ..,.: Foi o!I• 

cialmente L'e'velaqo. qµe. em ~avfong foi 
afl!m• do um destróier jar,-mes .. 

Outro cruzador· niponico fo, atingido 
na bala de KeravJc. · 
BATALHi· NAVAL EM BOUGAINVILLE 

ZP:ijICH,··.13 .. (a,éuters) ~-. A_.agencia. • .· 
'l'.ramqceaµ. cita.rido :-,.'ln!Órmioões dà ": ·- ' _..- .· , . . . . . .'. -'· 

Toquio, anuncií!, que. violenta ba.talh? 
aero na vai está sendo travada; na are a 
de Bougainville. · 

Font;es norte-americanas · informam, 
porem, gµe a.. tropas libertadoras anglo• 
americanas· continuam a exercer .tre•. 
mcnda pressão . sobre o ln!mígci . 

DECL~RAÇôES DO CE.L, ,KNOX 
WASHINGTON, 13 (Reuters). _;_ Clas•' 

siflcando de "ridlculas, . fanta.sticas. e 
inacl'editaveis" u aJegâçõcs · japonesae 
dé que ·havia sido destruidâ toda: a 
frota do almirante· Halsey, no Pacifico.: o 

· coronel Knox, secretario da- Mulnha, 
afirmou: . ' 

"o · fatogue ·encerra ·definitiva.mente· 
a questão é que. não hoúve .nenhum 
grande encontro na vai no Pacifico, des
de . o dia 2 de novembro, Acre.dito que· 
eles, estejam fazendo . essas alegações, as 
qua \.; são absolutamente inverldlcas, 
afim de destruir por meios· psicolog!cos, 
qualquer crise ;ntema .. que. sé . ~~s-
ta·•. ' ,. . 

WASHINGTON, 13 . (Reúters) · ~- O 
coron.el T"'1ox, faland·, a.os joi·nallstas, 
sobre a s~~ua.ção no ·Pacifico, decl;n-oti: 

"!'lós delllos à frota ·ao M.ilça.d~ cen
tenar. .de convites pa:1, um : encontro 
cgnosco, · mas ela sabia,mente · declinou. . 
da 'oféi;ta.'•·, , ' · ' 
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Segundo noticia t<ilegrafica recente, 
b governo inglês deliberou por em li
bei·dàdé sir Oswald Mosley, lider fas
dsta britanico, e sua esposa, que es
tavam presos desde os primeiros · anos 
kle guerra. 

$ir _Oswald Mosley é um pequeno 
~'hitler" inglês do figurino em que se 
'l:,1lharam todos eis "quislings" euro
peus, um«: edição britanica dos De
grcUe, Mussert,. Seyss-Inquart & Cia., 
e antigQ chefe de uma "milicia" civil 
politica inglesa, os "camisas douradas" 
~e .não·nos enganamos. Sua coniven
da com elementos suspeitos da al-. 
ta .politica inglesa, que procederam 
perante o nazismo com uma compla
cencia' criminosa, e sobretudo o cunho 
11otoriamente nazistizante de sua ideo
logia, tornaram indispensavel seu in
terz'lamento -em uma casa de detenção, 
logo -nos ·:primeiros anos de gúerra, 

Segunda Concentração Mariana' de Ribeirão· .. Preto 
cida. Enchia a praça da Catedral um 
numeroso auditório: Marianos, as· 
sociações religiosas e Ação Católica, 
colégios, tiro de guerra., grande mas

. sa popular, · autoridades eclesiásticas 
e cívis entre. as quais. se .avultij.vam 
o Pre!eito, Juiz ele Direito, o ExmCJ, 
Sr. Aba.de Olivetano, Exmo. Mons. 
Vigário Geral. O coro da federação· 
paulistana executou várias peças sa· 
eras, servindo de locutor o Revmo. 
Sr. Pe. Jo.sê Nardin. No termino ila 
solenidade o Exmo. Sr. D. Manu,31 
fez uma formosa. alocução, explican
do .os motivos daquela éonce1itração: 
"ru:anifesta~o publica. de fé catóii· 
ca, intensificação i:Ia devoção a N o.s· 
sa. .Senhora, a cujo Imaculado Cora
ção seria consagrada a Diocese, con, 
fraternização dos l\Iarianos, rezar pe· 
la paz cristã.,. 

ASSEMBLEIA MAGNA NO ESTAÔIO 
MUNICIPAL' 

Dois mil congregados desfilam · pelo centro de Ribeirão Preto 

Véiu, depois, o "caso" Rodolph 
l!ess, que impressionou pessimamen
te. o_ publico inglês, e ocasionou a sus
pe_ita dé: que o conhecido "leader" na
zista; he1'deiro presuntivo dos poderes 
de .. HiHer, tivesse contacto com os 
mesmos elementos cuia a'mizade tor-
11ara:- arqui-suspeito sir Oswald Mos
ley.. Até agora, nada disto foi devi
damente· ·esclarecido, e as maiores 
sombras pesam sobre a reputação de 
sir Oswald Mosley. Não se compre
ende,'·pois,. por que motivo o governo 
inglês o quererá restituir à. liberdade, 
_precisamente quando o admiravel tra
b~lho' de De Gaule e seus companhei-
1·os de luta politica põe a nú toda a 
gangrena moral dos elementos colabo-
1·acionfatas franceses, colocando ao 
mesmo tempo na ordem do dia, no 
mundç, inteiro, o problema do expur
go deis .elementos que pactuaram com 
o .III Reich. 

Missa Campal. diante da Catedral, ceie.brada pelo Exmo, e Revn,o. Sr, 
D, Manoel· da Silveira· D'Elboux, estando.- presentes os· Exmos. Srs. Juiz 

Aberta. com. o h:no pontificio, dis
cursou primeiramente o, Exmo. Sr. 
Prefeito, dando às boas vinclas f!OS 

Ili arianos: "Saudava neles -0sti;1, sit· 
dia 1ilbcidad·e., a melhor es.p.eranr;a 
da Páfr:a. O .. Brasil para ser forte de
ve assentar sua vidà. nas bases, espi
rituais elo. Catolicismo. Sem .esta vi·· 
talidade éspiritual de· nada servirá 
o poderio econômico, que passa sem 
deixar vestiglos. Roma_ imperial <los 
Cesares caiu, porqhe moralménte des· 
fibrada .. Estados totalitárlos nazis, rnariano. é · o co1nbate ao baile, mau 

vitalic!ade das Congregações rece, 
bia uma brilhante prova na gran:dio· 
sa Concentração · ele Ribeirão Preto 
to·•. 

O GRANDE DESFIL.li 
de Direito,_ F>refeito. Munlclp.al_ da cidade e de outrais· .localidades, . 

tas ter.ão o, mésmo destiÍ10, . porque ·cinema 'l11á" leitura, conversa Í111Pll• Terminada a sessão. magna··. ô 
Revmo. Pe. Jaime ·Coelho, Sect13ta• 
rio -da .Fllderação Marian:i, de .Ribei; , 
rão Preto;· organizou o desfile ma
riano. Este, composto de 2 mil mb· 
ços, empun]?.anclo bandei'l'as, cart>lzes 
sugestivos e bandeirolas,· desfiloJi 
pe1o centro da, cidac18, ru_mando·: ti, 
nalmente . para o bairro de Vila -Ti· 
ber!o, opde foi entusiasticamente re· 
cebiclo por uma grande ·1nassa p~PU.· 
la1·; Durante ésta majestosa demons• 
tração publica de fé, os . jovens · ma, · 
rianós, cantaram, hinos mariais e Ci
,vicQS; :impressiqnalido'':a tqci0s' ·pela· 
crde!ll e grandiosidade. · 

demais autoridaç!es e en_orme assistericia se levantara.Ili contra as virtud0s . ra, reiàxâmentó rÍá6 . obrigações ele 
Cristãs e os mais belos se1itime11tos .. 'estado. ·o .. bailé é'. unia anté-sala ela 

"Admiravel expressão da liberdade 
de pensamento", dit--se-á. "Estas são 
cÔisas qµe o. LEGIONARIO não com
preende. · Hoje, Mosley já não é um 
p~rigo, O fantasma de um desem~ 

(Conclue na 2.ª' pagina) 

·BENÇÃO APOSTOUCA 

Para a sole11e Com;agraçãç, da. Dio
cese ao Coração Imaculado de. Mari,1, . 
sob as bençãos venerandas do :E:xrno. 
Sr. Dom Alberto · José Gonçalves o 
a -presidenoia do Exmo. Sr. .D. i\la, 
nuel da Silv.eira · D'Elboux, realizou· 
se ém _Ribeirão Preto piedosa e. im-
ílonente. éonce11traç,ão lllariana; As 
rnpresentações vint)as de touo. o: rns, 
tadó de São ·Paulo, ~ern. co1üo de Mi
nas Gerais, as adesões e1iv.iada'l de 
v.ários outros p011tos · do p~ís, torna
ram inter-diocesano o bel•.) movimen
to de glorificação' de No:Ísa Senhol'a. 
}).)beirão Preto, em 14 de novembn1 
torno11-se, assim, a Capitál l\!Íar:an~ 
do Br.isil, Todas as .Exmas. autor[
dades diocesanas Íla provlnc!a; bi"m 
como de Uberaba' · é Guaxupé, env.in- · 

· ra_m. Sacerdotes repl'ese:ntantes, (,u
trossim; acori-l¼IJdo · numerosos outros 

O Sr. D. Jaime rle Barros Camnra, Padt·es. Reuniram-se 1800 marianos e 
)'~<'ebe1.1, . do Cardial Lt•iz M'!glic>n<:, toclos fora1ri .fidalgame11teJ1osp~daclos 
fü;cretario de Estado do Vaticano, o J>ela DiQcese .que iti1pecav.'elmenfo or-
.;cgü~nte telegrama: "Exmo, Arc~bis: ganizou cgte' éljfici! vorm_en()1• da, aco-
po. Rio. Sua San-~ldade ao agradecer modação dos víajàntes. :· · ·· . , . 
o~, vbtos e prec~s filiais de V. Excía. . .. • . · · .. · . . · .. , . · .· • •. 

,~nkià:Jo .. ·l'ast?r,:~ à, trqJ,tidi-?cese,~o , :: , :i::R_,DU.?_ PREPAR~:t· 

· ....... ,.;: .. , ".!'~?illt.ítl;~·?·(J!h~a.rt~,~.'/;~?it~Jl~,1~,~i 

OUIREITODE ROMA COMOCIOAO[kBEltTA 
. : . . 

E AS AGENCIAS INFORMATlVA.S 
Sobrios e objetivos esclarecimentos da Radio ·vaticano. 

Ha. .algum . tempo a. lmprcma publi· 
cou · uma informação procedente da D. 
N .. B. (Agencia. noticiosa oficial alemã), 
segundo a qual S. Santidad, o Papa 
qi!'igiu ·um protesto pessoal ao Pres. 
Roosevelt · Jogo ~i,O~ o bombardeio de 
Roma. · e o Encari'egado de Negocios 
Amedcanos dea.ntc da. Santa Sé, Sr, 
Tittnran,. ha.vla. sido !ldmado para uma. 
entrevista, :pela Secretaria de Esta.do 
em 19 de ·Julho, de 1rci,nhã, dia em que 
teve. lugar _o ataque aéieo. Sobre isto, 
declaramos que a.mbas as asserções não 
tem nenhum fur1da1.1ento na reali-:ia
de. 

Pen· isto, é oportuno destacar clara
mente o que o Santo· Padre fez em re-

. ]ação com o ~ ,nlJan]eio de Roma., des
de 'a sua. noticia. O Santo Padre só fez 
duas coisas: 1!sitou os lugares b<>mbar
deados e enviou um. ca.rta ao Cardea.l 
Viga.rio de Roma. 

Primeiro: A visita. aos lugares bom
bardeados. 

· Na. tarde de 19 de Julho, das 17,30 
às 19,30, o Santo Padre vL5itou os lu
gares' bombardeados de sur. cidade ep!s
copal. Unicamente o ocampanhava 
iv;:oni Montl11l, sub-secretario de Esta
do do Vaticano. 

.Em seu coche, o Santo Padre cruzou 
. a; porta 1'1.aggiore dirigindo-s~ aos. bair
ros afetados, o,1tle consolou com sua pa
lavra paternal a multidão, animando-a 
com sua benção e di.5tribuindo varias 
somas de dinheiro para. ali·riar a ne
ccssldades mais urgen· s. Entretanto o 
Sumo Pcint:fice foi objeto de comove
doras e patet'.tas demonstrações. 

. Quando· chegou à. basillca de São 
Low-eriço, que havia. sido destruída pe

. Ias bombas, o Sumo Pontlfice orou ro• 
dea.do pela m :ltidão, recitando o De 
profuncíis e outras orações. Apos estas 
orações· o santo Padre dirigiu breves 
1 a.lavras de C\ .1solo às. numerosas pes
soas. reunidas a seu ··edor. Reg1·essou ao 
Vaticano at1·avessando novamente os 
bà.irros r.tingidos. Uma ,·ez de volta, 
enviou .. todos os meios de transporte 
disponíveis na . Cidade do Vaticano, 
tais co,mo automoveis e outroF veiculos 
para. condu~ir os feridos e as demais 
viti,mas. Enviou ainda. uma importante 
soma de dinheiro ao Paroco de s. Lou
,:enço, para aliviar as ilrivações mais 
urgentes dos mora dores da zona. 

_Tudo isto se acha entre as obras de 
caridade que o Papa efetua como Pai 
e Pastor de sua Diocese. 

Segundo: A Carta a.o Cardeal Viga.
rio de Roma: 
· Em 20 de Julho, o Sant.o Padre en

viou uma carta ao Cardeal Vlgario de 
,Roma. Esta carta: fOi publicada no 
Osservatcr-e- l:l.Omano. As a.genci!:s noti
ciosas estrangeiras dai tomaram o texto da carta; é evidente que as agencias 
itaUanas, por exemplo Stefrni, estí'íl 
incluidas entre a.11 agencias estrapgei• 
l'a,s.· 

A respeito do contendo da dita carta. 
d,:ve-se expressar o seguinte: .. 
. 1. O . Santo Padre explica. nela. quão 

profundamente . recoínelldou a toc\os os 
beligerantes. c!esde o êomeçó. do coúfli- . 
to- o réspeito àos. civis e aos· monumen
tos .culturr il; e re)ig~osos. Está carta,. 
pois, não· constitue .de nenhum modo 
o primeiro documento desta especie. 

2. Na mesma carta, o .Santo ·Padre 
anuncia todas · as razões por ele apre
sentadas aos circulos respensaveis e 
isto· sign!flca aos . cil·culos responsa.veis 
de a.mbos os co11te11dores - para. conse
guir · a .h1violabllidade de ,.Roma. Estas 
pai;sagerui ·da carta fazem alusão aos 
esforços realizados pelo Po11tüice para 
obter a declai-ação · de Ror.1a -como ci
dade · aberta. · 

3. Sua. Santidade fala. eia destruição 
da Basil!ca de s. Lourenço, 1nas a ex
pressa. de um modo. objetivo, não afiÍ'~ 
ntando · que · a Basillca foi tota:Jmente 
destruida.. 

O Santo Padre diz crer de b::m{ grado 
que as bombas· não foram atira.das in
tencionalmente sobre a Basílica. 

4. Nesta. mesmà carta o Sarito Padre 
expressa. que suas• palavras não i11te11-
tavam incentivar a. vingança ou o odio 
mas só. pretendiam. ser um h1.5istente 
a.pelo à. compreensão. da condição es
pecial de Roma.. Afil'ma ainda ser pos
sível atualmente fazer-se de Roma uma 
cidade aberta. 

Deve~se lam1>ntHr que até O presente, 
tal cousa não tenha .sido levada a efeito. 

5. O Santo ·Padre não ignora que ou
tras cidades tenham sofrido horrivel· 
~ente. O PontificJ sab tambem que 
o dano causado u Corpo l\listico de 
Cristo causa um pesar muito · maior que 
a' _destruição dos 'templos marmoi·eos de 
Deus e que o desconheÓime11to das leis 
de humanidade, de moralidade, de. jus
tiça e dos direitcs_. da · personalidade, 
àgra,·a muito ma:~ que a violação de 
monumentos culturais. 

6 •. O Papa é o pai comum de todos, 
Nesta. guen:a defendeu . energicamente a 
causa .·dos di1'e1tos 11\ima.nos e c1·istãos 
outorgados· por Deus aos hQniens - e 
que tem sii:lo. tãl ··g1'avemente ViÓlados 
~ a. saber: os direitos da lib!>.rda.de. de 
culto e . da. observancla Ieligiosa que são 
os ful.lda.mentos da verdadeira · "nova 
ordem". 

7. s .. S; Pio XII jamais cessou. em 
suas me11sagen · f.l em todas as oca
siões, de recomendar a oração pa.ra obtel' 
a. paz e a. mi.Sericorilià. de Deus. As pas
sagens :elativas a. este· tema que se el\-
contram .em sua ult!ma. enclcllca sobre 
o Corpo Místico dé Cristo são particu
larmer.te comovedol'a.s; Com efeito. '' um 
cian1or de orações eleva ao C,éi(todo o 
muritp .catr;ii::o". implora11do uma 110,·à 
luz.--~-' uma non vida· p~ ra · 1m1 mu'ndo 
lllC,l'gUlilaCIO nà ruina ·~ no _l)Orl'\/l", 

centração; As conférências, q,ue ver,. 
saram' sobre o. tema "O· 1~1oço · 'ins, · 
t.ruido, decidido e .ativo", foram pro• 
nuncfadas no Salão ":0om Alberto" 
p')lo Rev010. Sr. Pe.' Wàltei ·'MariJ1.ux, 
S.J. Sólidas, apostólicas e brílhantes 
a palestras deixaram profunda im'. 
pressão· renovadoi'a na mocidade ri
beiro]lretàna,, q11é se manifestou ao 
bm1eméí·i.to Sncerclote Je~uità. em -'!S· 

JJ.ontanea homenngem, da qual parti,· 
cipou o numeroso elemento estudan· 
til local. 

humanos. O .B.ra.sll vitorioso esta nes· 1uxú1·Ja, · S. Francisco ·c1e Sales, qua11-
sa. iuociclade católica,. que inc;irna ai- do dizia dos bailes ser como ·OS co-
tas virtudes, perenes. mananciais. de gumelos, percebem-se os venertosos 
P,llrifica.ção. A corigem dos maria-. só de'pois de éori1:do$, longe estava 
llOS Í1a defesa da bancle!ra :cJe. 'sua fé . ~e supor que atua!m~nte não lia ili.O· 
ê UUI El::cél11p]o estimul.l!-nte. para, O CÜOS, sãO. tcidOS venenosos, veneno 

cetic-jsmo. ele nossa mocidade. o sübtil é. doce ·que,·aos poucos vai 
mundo atual .é tormentoso oceano: os àfrouxanclo e adormécendo · à nossa 
recursos l}Uma.nos são impotentes vontade 1ia lutá c;onfrà. a.concup:scen-
perante · os seus perigos. Só mna na· ciá; Congregação ónde se 'tolera ci bai 
ve consegue; ·serei1a é. v!toripsa, s\n- !e é Congregação decai da. Co11grégat10 
grar . s11as .vagas euca11eladas. ·:fJ a que acen'de · á noite llma vela ao de-
nau da, Fé Católica. Dela.;. os :Mar!a· monio' e de lllanllã pretende acender 
.nos-. co .. n. t.an. 1. :se. é11tr;:.. os ma:s. _j1lteme. . ouJra a D. eus, E:~quece-s<i ll-OS pbucos 

.. A MANHÃ DO :DIA· DA CON_ .. C. EN• ' . . " . · • ratos màÍ-üjos ... ··. Sál\(laµào'vos,, pois,. ele.' Deus: e .a. Congrêga!;âo· se lhe tor-
TRAÇÃO deixo,yQs e\lta Pí!-lávra de .aplauso 6 nà. apenas uma. confümação insi_picla 

· ele estirirnlo, Jeínliraridp-vos . que, O ·. .de um clube réé'rea;úvo. Ço1µ0 O bai• 
·A.parte decli.cada PrincipalÍnenfo à, füasn· inuito espéra· ele voss'o patrio- le, cém1báfa:niói/ir11'iàu cinerna, ;i' ê<írt· 

pieuad!J, transcor1·eu i,a. béliss.ima tísmo, coràgem e fé.. · , . : ·. ·.Versa. imoral. e a' leitlfra perniciosa. 
1_11anh:). de sol do dia H de 11oven11Jro, Seguiraii1 na ,trlbuiia os outros orá- Afaste111qs .de nós esses pe1'igos, en-
As 8 horas, eltiraute a Santa Missa dores, previstos ,rio programa. oficial.. .f11éntànclci :o mundo,. éonténtes da nos· 
celehraua: na Catedral pelo . Revm6 Dr. Dejalme Gabarra.· falrni em nome sa: gloriosa submissão a IkÚs. Seja 

.. Pe. :l'l'arianx totios. os Marianos r/ . da· fedei.:ação:·úbe.i'oin:etiuw .. Dr .. · Val.·.. o · 11osso len1a;; 1tiüãO suiirníss.a. in, 
celíernn.1 ·_· a 'sa~,rà_•'.,ª· cÓl1111'11!1'a-o.· ;l·,·s'.• · . b . 't 1 ... P d D' t T,'l " ~ . ' do1\1iro G!ràrdl, ).Jreléitp municipal de , que ran ave ao· .a re. 11·e or. ~~ a, 

A ultima palavra eo11l>e. a S. Excia, 
D. Manuel D'Elboux, ·a alma mater 
de todo este grand:oso nióvimentó. S, 
Excia., em nome ·elo venerando· D. 
Alberto Gonçalves agradeceu a 11re· 
~ença e O apoio das autoridades e 
elos visitantes, e disse: "Abria. o_-'Co
ração de Bispo para enfornar abuw 
c1ai1 tes bençãos sobre este lllimoso pu
gilo de seu rebanho, a Mocidàde :Ma, 
riana, 

Que Deus abençoasse os ingentes . 
sacri::'ic' os feitos para a reaJjzaçã.oc" · 
cleste importante certame católico; 
Pelas 1111\cis 1iurissimas de Nossa Se0 

nhora, entregava ao fervor de seus 
queridos filhos as 4 principais reso• 
luc,ões da· Concentração. fedia 1iara 
elas o -compromisso solent:l C::>. As, 
sembléa, para o estabelecimPn1 · ~m
plo cio reinado de Jesus Cr st, sJh 
o "-11111aro do Maria· Sant.issima•' A 
asscmbi<fü,,. ele p,é, e1Íl. ,,il:>rante e11hF 
sias1110, procianmu a sua acdtação. 

. . 
CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO 

CORAÇÃO. IMACULADO 
DE MARIA 

trilmlcla por . vàrios Sacerdotes. Ao , :II.agi .Gna~oú e. ·mestrn. ele 11oviços úà rios: 1m,ará · ao amor ·sagrado ele Nos-
depois, eri1. várips ~<>tore;;,' foi distri- . Congregação·Jocal, dissert.ou sohre os sa SP11llora · e à gloria . imortal. de RESOLUÇÕES DA 2.a . CONCEN• 
buida.,: ªº"· coi,rnngantes. abuilda.nte · cl~vere13 :d<>iMarlan() p~ra co91 o. Pe, . Deu'5 \ · · . . .· .... · . · ... · .. · . . . TRAÇÃO MARIANA D,E ~fBEiRÃÕ 

A p~roquia riberopretana de 'Vilri 
'riberio ;!oi escolhida para local desta 
consagraçii'o. porque . dirigida pelos 
zeTosos PadrC:>s cordiiuarianos, que 
a p1•epanu·,,m com um bi·m1ante con
gress9 n1ai·!a110 .paroquial. Dil!.nto do 

· ,altar ·.cigupal,. onpe,está' entmniza:da a 
.hnàge#í 0 S1tgra_do ÇQração de Ma-

. çh~carà 4~-C{l!é, D;i.$:·.i~·àe; 11,\lO 'l\S, :P1r~,t?• . e o • ;a,s <livers~e· ~· . lt_e;vmo •. ,.l?~. :W~ltel'c:l\farittx.,fc7, . 'PRÍ;cTÔ' . . 

.. _, ,~B;l;.,:, _.·,~;i;;~;~~tFv~~:~i;'ê',Í;;_~~~r~tw~i1.1àllÍt~· 
,ri . . . . fl!l P~!_l> , i• 

. . ~j~ 
nênc:a-1nólÍità. 110~.anais. àa,cida<le 
as écrímonias cíà · tnissa· ·cani!lai, celê: 
bradá J>or S. Excía.; o Sr. Bispo Auxi, 
Jiar. Jnicialmente, foram hasteiadi,~ 
as h:uideiras brasileira -e papal, res
lH'otivamente, veios Exmos. ~li-s. Bis
po ,\uxfüa1· e Governador <la Cid.ade, 
ao f.om ela _fanf,11:ra marcial, executava 
pelo Ginásio. Nossa Senho,'a. Apare-

.,1·/~illi~" 
''0 Co11gregado M:li":~nq tem obÍ:i, 

gaçâ() irrestrita ele pre~fat apoio· in
cqndic!oual 20 Pa<J1'e. · Seu c3minho' 
será ;1certado, seguindo a· oricritaç'i'io 
segura cio Padre Dfretoí·. Importri. ue· 
monstrar devot.amento ·sem· limitC':·; 

no Ministro de .Deus, -cleferidetlclo o e 
cerraud0 flle:ra.s ao s.en · lado, em tu'. 
das as emergenc:las, Outú, cl€,ver dG 

nia d.e v.er~adeira ffev~ção a Nossa das nesta Conceiitração <Jicit:esáua. de; 
Sen~10ra. C ~ou· sugestivos_ caso~ '.la pois ele invocar a proteção ela V,irgem 
vida· ele vá!ias Congre1,,açoes M,ma- Jmacu1acla, tomaram as seguintes ré-· 
lias, por· exemplo ·a: do Alcacer :1 ,, c<c'ncõ-::s pn.:-,1. intensifi,::u· ca.da vei;. 
''.\\;leclo. mostrando como elo.s ião ·:,· :nai~· a 8ua viria 

0

espirHaal: 
colas ~xtrB.onlimírias ,de , fé. <tr< pn- 1:') , __ CulliYá1· o espírito de sin· 
senaçao moral, <Ie_ piedad'), <1H " 111 · ccr3 e qóJida 1iedade ela o h·- · 
tura e de auostolado para o moço . • · ·· .. l P. .e mun ao. 
atual. ;l!ostrau como a pujança de, ta f1 equente, quando possivel seman:il, 
· · · . · · . · 11e]o preenclrnnento r.egular do te, 

sourinho esp;rituaJ e 11ela le:tura de 
livros religiosos, sérios e formati· 
vos. 

2.0 ) - Aprof1mdar os conhecime11, 
tos <la fé católica, assistindo com 
interesse à:, aulas de ReUgião, aos 
clrculos de estudos ou cursos ·c1e 
forlllação. · 

3.") - Contrlbuir para 'fortalecer 
o espírito ele união e so)idariedadé' 
entre as congregações federadas, as· 
sinando o boletim oficiá! da Federa
\ião. 

4.0
) - )',elar pela p\'!reza dos COS· 

tumes abstendo-se de divertimentos 
perigosos". 

Bispo í>!llcisai"iJ; Jêz 'a. ~01iáiigra.ção , . . .. -
d~· Diocese. Acabada esta;:.D.·:Ma-
noel, a v.üz embargada· por v!si• 
vei .. comoção, rogou, fenorOba,Iient<i 
a Nossa Senhora, principalmente. eJi· 
Yiasse muitos Padi'es santos que· fos. 
s_em os .obreiros desta querida Dio
cese qu·~- acabava .d~ lhe sei- soiene. 
e perpetuamente · consagra.da.. Foi a 
chave de ouro da vítçir!o~a Concen• 
tração Mariana de Ribeirão Preto 
Depois dà. benção do Santíssimo sa: 
cramento, recolheram-se toclos os 
marianos no salão paroquial. '1Pá.dre 
Claret'', · onde lhes 'toJ oferecido un1 
farto ·lanche pela. popillação' católica 
de Ribeirão Preto. No domingo, 'à, 
noite e na . 2.ª·feira. de · ma.nhã, • de, 
pois· de se despedirem de s Excia 
D. Manoel, retiraram-se. as ca.~ávâna~ 
marianas visitantes; -levando no:· co-. 
ração a lembrança inesquecível, da 
gloi•ificação de No·ssa · Senhora 'Ma· 
ria Santíssima e a esperança ~onso, 
]adota do aumento .de sua· proteção 
sobre a Páti·ia. e a Santa. Igreja.. · 

. . ' ~-

A MÃE DE PIO X: MARGHERITA' SARTO 
Deixemos fala.r um historiador do pre em paz. A alegria lhes é -nàtural: 

grande Papa; compreendem o valor da proYaçã.o. tinia 
"Era. costureira e terminada. a Um- · tarde de maior fadiga, Ml!,rgherita -dÍz 

peza e O cuidado das crianças, se lhe a seu filho, clerigo, a n1ela voz:. · .. 
sobrava ainda ilma hora antes de pre- "Meu filho, como a vida é difícil", ao 
parar os legumes e a. sopa, punha-se de que ele responde: 
novo a costurar o avental ou o vesti• :•- Foi feita Para isto, Mamãe, se 
do da. vizinha que esperava.· Só ti• fosse f!l,Cil, onde .estaria nosso merlto?" 
nha. um pouco de repouso no dia em E estas palavras, sem· duvida, foi ela, 

Em "Vila Tiberio", o Exmo; e Revm~. Sr. D. M_an~eÍ da Silveira D'Elliou~: Bisp~ Auxili~r de. Ribeirão Preto, con
sagra ._a Diocese. ao lmaclllado Coraçao de Maria, r:i.a pre senç~ de nurnerosos congregados e· grande massa popular 

que o Senho1·. o ordena." · <!llem primeiro. as · disse, outrora. 
"Basta contemplar seu retrato para "Em 27 ·de fevereiro de ÍS5B, 'josà 

advinhar sua alma e sa.udar esta "Ma- fora. _'ordenado Padre. A mãe veio· de 
ter Admirabilis"; Margherita. Sarto não Riese · e ··no dia seguinte. assistiu a prl~ 

"EM DEFESA DA AtÃO CATOLICA" 
Continuam a. suceder-se as, manifes

tações de . aplauso por . motivo da pu
blicação do livro "Em Defesa da Ação 
Catolica" da, .. autoria -do Dr. Plinio 
Cortêa de Oliveira. · · 
· Da correspondencia recebida pelo 

autor, transcrevemos aqui a carta do 
Exrno. Revmo. Sr. D. Joaquim Bàtis- · 
ta Muniz, Bispo de Bari·a, ·.no Estadq 
da Baía: · · 

"Barra, 27-10-1943 

Caro Dr. Plinio 
Louvados sejam · Jesus e Maria 
Recebi seu livr~ "Em Defesa 

Ação · Católica" .. 
da 

confortar as alnias feridas pelo mes-
mo. 
. Para o livro e autor uma generosa 
benção e · · votos para · qué venham 
orientar tantas inteligências, infeliz
mente · tão mal orientadas. Abraço e 
benção dé 

D. Muniz" 

·· Pela canonização de Frei 
· · ·Junipero· · 

· .. 'Na. historfa. 'clà· California. brilha 
com 'êlarões inapagaveis o celebre 
!<'rei Junine'ro, -,ei-dadeiro apostolo e . Não sei como. agradecer seu traba- v 

lho escrevendo um livro, talvez O mais evangelizador daquelas terras. O ·.bü· 
. oportuno ·do nwniento presente. ' m:lde · frade franciscano foi · relem

brado. dos pulpitos dé · três arq,\idio-
Já 'desde muito que estava· impres- ceses e. de· mais três dioceses .. do l!Js· 

sionado com' o progresso que tomava : taclo da. Callfornia, . péclind o-se · aos 
o novo movimento liturgico, absór- fieis ~ervoro$U$ oraçôes-,par:;i que se, 
vendo a Ação Ca;ólica em, um am- · j;i, em .bi-ev·e . uma realidade a. sua. 
biente, que' já sabia demais a heresiàs beatificação. Peleis documentos . pu
e costumes,· contl'arios aos da Santa· , , blicados .pelos:·:Oril\i).arios daquelas 
Igreja. Mais ài11da quando fiquei sa- . vastas i·egiões eclesiasticas \fê;se a 
bepdo da campanha conJra o culto das . g1·ande, vene~ação de que go:i;a . o in• 
imagens . o_· que · não passa· de ·puro , <"ansa\::el · fr.andscano. Inw1:imiu-se 
p'rotestanlismo. 11111a oração. em · português,• espanhol 

Felizmente a Enciclicâ de Pio 'XII • e.• i)lgl~~. para 11edif a Deµs a. gra(}a 
de 29 de Junho p. p., veiu .por term? · ela glpriricài;M · de .,quem foi .o .verda-
a tris'fe ,rflovln1<>i1to: e· sei.1' livro, · rleiro anos to lei -.daciu'elâs 'terra$· cali~ 

. U!ll bii)~al!)o'..: berqJ,1z~JO;: '. ;em :fomhu1a:;.; , ·., -· . ~'. .. ,.. , .. · . 

São Francisco de Assis· taro~ 
bem entendeu ser necessario 

marchar sobre Roma 
"Tambem São FÍ·andsco de As

sis j11lgóu nece_ssario mar~har sobre 
Roma com seu grupo de 12 discipulos, 
para obter a.·· aprovação poutificia 
de. sua nó_va Ordem.· Foi tão grande 

. a ·· sua influertcía na sQciedade, (]Ue 
até o proprio Reí1an, o racioúalista 
fraúcês, teve de exPlamar: Depois do 
cristianismo, a at.ividade elos. fran
ciscallôs pi·oduziu .º maior ·• movi-

.. ,menta popula1: que _clon~Hl.-CC, a histo-
.. ri~/'~. . . ' 

Com estas pâlavri,i.s, llfonsenhor 
Geralll ,J. l\.leSchalHl, notavel eseritor 
snlpiciano, coinentllva. ha pouco c!111 
Montreal, Canadá, uma das marchas 
histoii~à~ sobre '.Roma. 
, "O ,inuud<>, mergulhando na sêdc 

· elo podei·,' se não adotar a si~pJicida
.de e à c~ndura que, se evidencia1i1 
na vida do: S.ànto de Assis, não con
seguirá atingir um estado ém que se-

:' já. possivei- substituir . o odio rela 
· caridad.e, .a ân1bição <le conquistar, 
pelo amor à.. ,justii,:a, O.· éulto do SU• 
per-ho~1em e'' da na~iín de'. senhores 
pela co1i.11i1·iC1rfiio; ll ··n:'spéito mútuo 
:! a liohpHlê~'.·,'.,' cK:'<J;f , .. •·····.·. ' 

sorri. mélra Missa de seu primogenito ... nu .. 
"Devia ter, quando jovem, um rosto· rai;ite 23 .c anos, cuidados e orações pre

redondo, mas as fadigas e pi·eocup!).- · pararam este grande dia. Sua :casa· i:'ol · 
ções afilaram as faces, abaixo 'das ma- 0 · primeiro Semlnario de seu fillló:· All 
çãs do rosto e· à a.ltura dos..finos la.bios. mãôfde José estavam consagradas,·""-
Nariz regular,-olhos ·peqÚenos, sem me- Seus labios rece6eram o poder 'de'tràn .. 
do e sem vangloria. uma bela, é larga substànclar· a substancia do pão: e de 
testa, cabelos grisa.lhos ·e brilhantes". fazer nascer 'Jesus Cristo glorioso. sob 

"o semblante desta mulher do p9yo .. as aiiaiencias eia Hostía. Estes Jíi.tiios 
italiano encerra dignidade, seriedade, , .. fam · abso~ver os pecados dós hqniens, 
bondade, distinção natural".. .reanimar coragens abatidas atenuar 

pela. esperança .:_ ·e esta mãe o 'sabi11 
"Realmente ela é nobre: é uma .des- bem - .peza.res que não tem fim aquJ' 

tas prince~as de fé, de aceitação do de· na terra."· 
ver, de ternura familiar e de silencio. Anibos i·ezavam com a mesma .fé, CO"' 
que vivem ignoradas do mundo em todo .... a mesma ·aiegria, _com as mesmàs re~ 
pais cristão; é a mãe d.o Papa, e Pib X cordações. Não havia em -seus .cora .. 
muito se parece com ela".. · · " _ _ . . ções · nenhuma ambição terrestre. . 
. A mae 11ao duv1da~a que com, o seu . Ambos ardentemente desejavam·. i.jl})!( 

filho uma. gra,ça particular enttav_a. · em so co11sa: que o novo .Padre se tornas~ 
sua casa. Julgou poder ·interroga-lo ti- , , se::"um · santo". , · 
mida.mente e ele confessou que queria Humii'des mães .<ie nossos Pa.dres · deli• 
fer Padre: U(ano_u~se a piedosa Mãe e .cada.s cooperadoras da obra· divÚia _:. 
desde entao, sacrificou todo auxlllo que . Monica e Margherlta. Sarro e .todas. ait, 
po~1a espera.r deste adolescente, que bre• · outras cujo rrome ·Jamais será conheci .. 
,ve seria urn homem, para. ajudar a ta- . ,(lo pelá .lllstoria, sêde benditas 1 . 
milia. E foi com gratidão que· disse o Apro~lmando~nos de vós é. q~e coin .. 
"fiat volunta,s tua". . preendemos em todlt sua inten~id;i.de- a 

"Neste lar _abençoado o · dia termi11a- · palavra profunda e tão grave d~ ·Aice• 
v~ pela oraçao e o exame de concl1m- bispo de Pàrls, s. E. o cardial.Verd1er, 
eia em fa.m111a. cada um· reconhecia de saudosa memoria: . · · 
seus erros e pedia perdão a quem tinha· . "JuA1to ?',) coração materno e na. lr• 
o_fendido, costume admiravel que ex!s- . radiação continue, de .seu amor, de.·.suali 
t!a na familia Sarto, .como nas tamt- ·d!retiva0·, e .•de seus -éónselhos, 'a criança 
llas d~s p~1meiros tempo_s . do crl,stlanis- e o adolescente . adquirem o melhor <i~ 
mo, E pois para se adn11rar que uma si mesmo e preparam seu futuro". 
alma mnta tcnl1a saido dai?'' Belos exemplos que merecen~ ser tm!"! 

"Tais· pessCJ~•,·p:1clPtri ·penar, sofrer, tados pelos joven~ _ aspirantes ao ~acer"' 
~!Jorar: seu- cvraç1'1o pcnn.~ ece .sem- docio ·e suas respecUYas progenitorits 
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COMENTANDO ••. 
B.ABOZElltAS ESPIRITAS 

Temos em mãos uma revista. espirita.. 
São os oasos do oficio; precisamos re
mecher o monturo. Tapemos o ba.riz, 
arfegacemos as mangas. Coragem! 

A peça de resiste.nela. · da. tal rev,lsta. 
é uma. serie de promoções do snr. Al
e.Ides Gentil, promotor no Rio de Ja
neiro e proeer do movimento espirita. 
briúi!leiro. 'Pondo o Minlsterio Publico 
ao serviço do espiritlsmu, o 6nr. Gentil 
pleiteou o arquivamento de três pro
lC€Sl!OS movidos contra os explol·adores 
das superstições populares. Ora, aconte
ceu que· uma destas promoções, clleias 
de ata.qÜes à Igreja, veiu a publico· e 
:provocou as naturais reações.. O snr. 
Gentil achou que devia. suiltentar a po
lemica. Pelos Jornait,? Nada disso. O Sr. 
Gentil replicou num outro procesro cri
minal. É . m\lito interessante que o pro• 
motor.:Cspirita. comece afirmando nun
ca haver esperado que sua primeira 
promoção conhecesse o º impudor da. 
exhibição (sic) que os jornalistas faci
litam aos amigos". Franca.mente, já te
mos · ouvido . ta.lar muita coisa· dos jor
nalistas e dos· amigos. mas istó tambem 
é demais! ·Entretanto, o Snr, Gentil, tão 
jmpudicamente . exhlbído, acha que é. 
cab.otinlsmo fazer reboar na Imprensa o 
"estrondo de seu "nome". Por isso deµo• 
sitou' sua replica no recato dos autos 
judiciais, .(" esta é a tribuna de onde 
·1nes. darei a resposta que merecerem") 
naturalmente pa.ra. evitar o càootlnismo 
de uma nova, · exhibiç, Impudica. Com 
isto. desta ttlbu•; não cabOtina, o publi
co seria. privado de conhecer a defesa do 
promotor, é verd11,de. Mas, em compen-

. :;ação, ó nome do Snr. Gentil ficaria 
Rivre · de um novo .estrondo. Contudo, o 
.estrondo se deu <sempre estes amigos 
jornallsbul>, evidentemente à revelia. 
do Snr. Gelltll, que, · modestamente, 
nunca esperou esta. i1ov'a publicidade. 

Ora, o Snr. Alcldes Gentil, de tanto 
compilar e catalogai as Ideias alheias 
acabou · p::ir não saber concàten,,.r as 
vroprlas. O seu estilo encoscorado é uma 
especle · de estrada. esburacada, em que 
as'ideias caminnam aos .i.rrancob, se em
purram, se encontram, se ·perdem, e le
vam· trambOJhões. De tudo, fica apenas 
'um babujar de. odlo contra a igreja. O 
Snr, Gentil . afirma coisas deste. quila
te: ••vai por dois mil anos o cristianis
mó forceja, seri1 · resultado nenhum. poi 
endireitar o nomem, independentemen• 
te· das condições objetivas da realida
de social, entre as quais p1·edomt11am 
a,s· co1-relações do interesse economtco ''. 
Os a.dept?s da doutrina social de Leão 
:XIIl vivem "a mastigar as· divagações 
pueris da Rerum Nova.rum". E diz ain
da: "Ao rribunal de .. Segurança, pÓI 
traição à minha patrta.. nunca serei 
chamado; mas ·esse tribunal, que Já 
condenou sacerdotes catolicos, está pro
cessando outros, por felonia cometida 
contra a. nação oral.Ueira." · Referindo
se aos charlatães esplrltas. que propi
nam drogas aos infelizes doentes em
bahidos na sua ingenuidade, afirma o 
Snr. Gentil que "atendei a fiéis, sem 
o intuito. de remuneração, equivale, sem 
duvida; a dar uma wistencia espiri
tual ·.multo mais generosa'· do que aque

·.le' que cobra, a .dinheiro contado, a .mis-
> ·, .••..... : ... ·. sa: ·º ba.tismo,''ou ·i,. encomerl'dação de 
~i1t:"fr;i;~~lNtJ.!l~isfi\;,,'Ón~lltsP.l12'd.&'l-1l-,.n
.. , . . . do c!il tal fórmà; gue , •acaba por: dizer 

· que existe. apenas uma "unlca ldéa real• 
mente profunda, na doutrinação do pre
.sldente Getullé> vargas". E, por fim. 

' metendo . detil1ltlvamente os pés pela.s 
mãos; aiÜciuado, lusulLa o Brasil e seu 
Govérno: "Já. po~suo, :;o arsenal da 
minha documentação, numerosos fatos 
por onde se vê que esta patrla é ma
drasta para muitos · filhos de escól e 

. prediga de favores para muitos infa
mes·". 
· A Igreja não precisa nem deve de
fi:rúier-se deste.s his.terismos anti-cleri
cais; eles . se destroem por si mei;mos, é 
só podem ter acolhida em pessoas d0 
mesmo estofo de quem os profere. Que
remos apena.s des111ascarar um emous
te, de que os espíritas deram C:e fazer 
riso, e de -1ue '~ . ...i•btiin :i;.r;(jOU uif:-0 o :~!1t. 
Gentil, Afirmam · estes infelizes que as 
s.esi;ões espiritas · nã.o podem · ser conde
nadas pela Igreja, pois a Bíblia nos ofe
rece o exemplo de uma autentica evo• 
cação de mortoa. ' E lá vêm eles com o 
famigerado caso cta pltoniza de Endor, 

· que: a pedido <1e SauJ. evocou a ai.ma. 
do profeta. Samuel Sim, é .verdade: no 
Livro dos Reis encontramos uma ver
dadeira. sessão · espirita. Apenas os es
pirita.~ não apresentam . o text-0 col}lp)e
to; e nós vamos citar .aqui a parte que 
eles 'Omitem: .. Saul. , pols. disfarçou-se, 
e tomou outros vestidos, . e partiu ele e 
dois homens com ele,. e c!1egaram ·cte 
noite a. casa óa mulher, e dLsse-lhe: 
Advlnha~me pelo . esp!l'ito de Plton, e 
f~·me apare.cer quem eu te disser. E 
a. mulher respondeu;-. Tu bem sabes· tu
do o que fez Se.ui. e. como exterm~nou 
do pais os magos e os advinhas: rior
que armas .. POls. c)ladas à minha vida, 
para me màtarem'I E Saul jurou-lhe 
-pelo senhor, dizendo: Viva o Se.nhor, 
q11e disto não te virá mal a.lgum. E a 
mulher disse·lhe; Quem queres tu que 
te apareça? Saul disse: Faz-me ai:.a.re
·cer Samuel E a mulhet tendo visto a
parecer Samuel. deu um grà.nde grito, 
e disse a Sa•i.: Porque me enganaste/, 
Tu és Saul", 

Porque- oo disfarçou SauJ pa.ra. cmsul,
tar a. p!tonlza '! ~orque esta tinha me
do de ser morta se evocasse os e:splri
tos? Porque e.1uele. mesmo Saul exter
minava do pais magÔs e advinhas? 

, Porque, ·emtlm. a pltontza g1 wu de pa
vor. ao perceber que estava diante de 

.. Saul? . A ·. res{l<ista. encontra-li.-emos 00 
'lei que Deus deu• ao séu pavo: "Não se 
ache entre vós quem consulte advinhas 
ou observe sonha e agouros. nem quem 

"·use rnaleficlo.s. nem · quem seja encan
tador. nem quem c..:nsulte os. pltôes, ou 
advlnhos. ou lnda.gue dos mortos a .ver-

' da.de". (Deut. xvrn. 10-lll. Era por 
isso que Saul perseguia e extermln9va 
o:; que evocavam os mortos; e foi por 
~ que e1e se disfarçou, quando, por 
sua. vez, qulz consultai a alma de Sa
muel. E porque fez Isto/ Porque, tendo 

· sido a principio· bom rei. veiu a preva
ricar depois, e por Isso . ,·eceheu a maldl·· 
ção de Dei.!$ e ficou possesso do ctemo
nlo: a. ~ealeza devia passar pare David, 
como de fató 11.conteceu No dia seguin
te à.· consulta, Saul foi morto. derrota• 
do pelos Filisteus- mra p0rtanto um hO
mem perdido, desvairado e abandona
do de Deus. Portauto, a sessão esp!ri~ 
ta que a. l!:scrltura nos apresenta s!gn1-
f!êa o ultimo grau da degradação de 
Saul: ele, que outrora. perseguira os 
n,a.gos . pars curilprit a lei de Deus, ago
ra. disfarçado. se socorre de 11ma plto
niza, no extremo de seµ .gesespero,. Na 

pa.ssa.gem da pitonlza de Endor, nós 
vemos, pois. o exemplo do estado m!se
ravel a que descera.m as pessoas que 
praticam o. espiritismo. A Escritura· sa
grada é lição para a nossa vida., e nos 
mostra não só o bem que sucede · aos 
bons, mas tambem o mal que acontece 
aos maus. Assim, não pode haver maio!.' 
insania do que Imitarmos o que nos 
foi apontado para. escarmento. Esta é 
a. lnsanla dos espiril,at qu" perve1·tem 
dolosamente o · sentido claro e patente 
da Escritura. Deste naipe são , os argu
mentes dos esplrltas 

Vejamos. porem. no odio venenoso do 
Snr. Gentil mais uma prova lnsoflsma
vel do antagonismo il'reductlvel que se:
riara. o Ca.toltcismo do espiritismo. E 
agora. destapemos o nariz, e respiremos 
o ar puro. ' 
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barque teuto em plal(as britanlcas se 
dissipou. Que mal ha pois, em que 
Mosley recobre uma liberdade já 
agora inofensiva?" 

· "Triste expressão de ingenuidade" 
retrucaria o LEGlONARTO. O desem
barque alemão n~o erà o unico peri
go que decorria dos manejas de Mos• 
ley e de seus colegas. E' uma <lesgra
ça para um pa!s, uma cataRtrofe para 
nma democracia. que se permita .a 
livre pregação de princípios diametral
tnente opostos ao direito natural e :\ 
civilização cristã, como são os de 
l\/losley. 

E é um perigo para o -mundo, qbe 
depois da guerra charlatães dessa es
pecie ainda possam continuar a fa~ei
nar as multidões, arrastando-as para 
a realização das mais tem.,rarias aven
turas. 

LEGIONA RIO São Paulo, 21 de Novembro de 1943 

~·com quem está 

Em artigo anterior, haviamas acentuado as várias 
contradições e perfídias do deão protestante de Canter• 
bury, contra a política do Vaticano_ Poderlamos, naquela 
tecla, ter Ido muito .mais longe. Mas o· espaço de vários 
artigos não seria suficiente para apontar e desemaranhar 
os muitos sofismas do "deão". As amostras que demos a 
nossos leitores são suficientes, Vamos, pois, encerrar 
o assunto, a_nalisando propriamente o fundo do artigo do 
famoso "deão". · 

* * * 
A pergu1,ta "com quem está o Papa", formulada 110 

sentido especial em que a fc~ o "~eão", presupõe a ldêla 
d11 que o Papa cj~ve estar necessariamente com alguem, 
E, precisamente porque considera Indiscutível este pre, 
suposto, o deão se entrega à ma.Is afanosa investigação 
do assunto, acabando por confessar que nada entendeu. 
E não espanta, Para compreender a atitude dó Vaticano 
,na presente emergência, seria necessário conhecer e ad• 
mitlr toda uma série de princípios que o "deão"' ou neg'l, 
ou Ignora, Examinemos estes princípios. 

* * 
Antes· de pergu11tar "com quem· estã o Papa", veJa• 

mos "quem é o Papa", O Papa ·ê:. o Vigário de Nosso 
Senf\or Jesus Crísto, mestre Infalível da Verdade, dls• -
pensador dos teso.iras da Redençiiô, detentor das chaves 
que llflam e que desligam; das chaves, portanto, que 
governam o mundo, · 

Mestre de uma V_erdade lmutâvel; soberano de um 
reino espiritual lndestrutlvel; supremo hierarea de tocio 
o Universo, o Santo Pad1·e represeMa tudo quanto é 
divino, súpra-terreno, Imutável, eterno, Enquanto tudo · 
muda, ele perm~nece estãvel. Enqunnto tudo é contingen
te, ® ele e as colzas que ele representa tão lnalterá'veis. 1 

A respeito da Cruz, formou-ce eate axioma: "sfat Crux 
dum volvitur orbis". O mcomo se poder'a dizer do Pon· 
tific:e Romano: ,"stat Petrus, cium ·volvitur orbis -- s6 
Pedro· continua lnvariavelmen~e de pé, enquanto todo o 
mundo·. se agita e so transforma". . 

Ora,· se o Papa represent11 a Verdade essenclál. e 
·Imutável; se ele representa a eternidade a verdadeira 
pergu.nta n.ão é: "com quem está o Papa".' Esta pergunta 
poderia apllcar-~e para ii anãl:se da situação política d!!> 
alguma igrejola nascida ontem, da Impiedade e .da luxa. 
ria de a·lgum Henrique VIII - a igreja do deão de Can• 
terbury, mais precisamente lt ·claro que; tripulante de 
11au tão recente e tão fraca, o deão pergunte que corren
tes 'a levam, e para onde a levam as correntes. O Pa.pa 
é o 1•ochedo imutâvel. Ele não pergunta que· correntes· 
segoirã. . ·· 

Tratando-se do $oberano Pontlflce, a pergunta &6 
pode ser esta: "quem está com, ó Papa'/" Foi porque não 
compreendeu esta verdade, que ó deão acusou de pérfida 
a,diplomacia do Vaticano. Pérfida, porque ela se Inspira 
em princípios que ele não conl1ece; desses prlncfp!os ·. 
deduz uina sobriedade de gestos e de atitudes que e.le 
não çompreende; e ,arrogante; porque continuará a agir 
do mesmo modo, por ma.s que com isto se desagrade 
o deão. 

* * * 

Plínio Corrêa de Oliveira 
"moderados". Com o comunismo, venceria o .socialismo 
de todos os matizes,. até o burguezlsmo pacato e faml· 
liar, Com o nazismo;. venceria o fascismo, venceria o 
falangismo, venceria o "salazarismo". Não indaguemos 
da's intenções: o certo é que nas mãos de muitos desses 
partidos ha água be,nta .... Ass:m, pelo menos se deve 
entender que a vltóría de qualquer .dos d.ois grupo11 beli
gerantes não representaria de.sde logo. a vitória lncon.0 

trastável, radical, completa, nem do comunismo, nem dó 
nazismo, A verdadeira opção não seria entre dois extre •. 
mos, mas entre ··dois blocos·· dotadóii de extremos péssl· 
mos. Analisemos este novo.aspecto do problema, 

* * * 
Convenhamos, antes de tudo, cm que essas correntes 

Intermediárias correm . para os respectivos extremos 
como as águas correm para o mar. Quem duvida de que· 
o soclallsmo venha a dar em última análise em comu• 
nismo? Q·uem duvida de que o burguezismo gera neces, 
sarlamente o soolalismo? Por outro lado, quem não per
cebe que, num mundo dirigido pelos satélites de Hitler, 
este seria para os "ducee" de todas a's latitudes o que 
Lulz'XIV foi para os reis de seu te,mpo: o modêlo çomple,, 
to, total, Insuperável, o padrão se9úndo o qual t_ados os 
outros se deveriam configurar para f:car perfeitoâ? 

-Assim, essa vitória elas correntes intermédias -
como todas as vitórias das correntes intermlidias ..- dará 
necessariamente ·em vlt6rla dos extremos. ·E acabamos .. 
não saindo dos termos Iniciais· do problema; entre qµem 
ocolher, .Hitler ou Stalin? · 

* * * 
Proslgamoe. Oado:.que estamoa entre dois extremos 

phs!mos, é evidente que se deve r~sponder: "nem u.m, 
nem .outro" .• O problema que nos· restà examinar é ape
na·s este: dos dois possíveis vencedores, qual o qu~ 
mais facilmente se derrubará? t a vi.tórla deste, que e;e 
deve desejar. 

. Mas. isto não é estar ''cbm" este ou "com" aquele, 
I!: Úma questão de se. Eaber a .quem o Papa é ma:s con· 
trá.rlo, se a este, se àquele, 

* * 

I 
· D. Aidano Erbert, O. s.· B. 

(ContlnWLQã.o) Exemplifiquemos pela ctencia como idee.t 
A 'fàrr..a. concreta, a. min!festaçã.o }l~anlsta. duma. cultur~ subjetiva. Na 

pratica. do amor de -Deus é o .. ámor do concepção moderna, a. lunção supre-
proxlmo. Ver a· Deus. no proximo, Isto ma deste ideal de cultura seria a. de 
é pra.ttca,nepte! · em todOll, e procu'rar 11obnttar o espirita humano. Para. ser-
rea.liu.r· o ,jrogra.ma, dO Reino de . Deus , vir a. esta finalidade, a cieucia deve· fa• 
- não .. (luma forma. 1>b.lltra.ta. sem in• zer jus .a, derermlnados prerequlsitos, 

. terferenc;la. alguma. com os .. problemas · quanto a.o slstema, metodo, escolha· de 
da via.à. que são . preponderantemente objetos etc. Dentro do programa. cristão 
problelllat! 'socla.ts - mas em. conta.to de cultura, a. função da ciencla é ou• 
intimo. com nos.,:is irmãos, eis o amor tra.. O idea.l sobera.no exige que todas 
de Deus en. tuU: forma. concreta e .so- as energias do espirita humano .estejam 
ela!, dnde qu'er · 4ue nos esquivemos• aos · a serviç.. de Deus. Dai, a. clencla. crls-
inter~ divinos ·existentes. em os 'l\O.S• tã ganha. um. aspecto proprio, uma ei;-

·.sós i;emelhantes, a.1- . torna.mo-nos pra.ti• trutura. determinada, um metodo seu, 
ca.mente lrifra.tores . e negadoies da lei Não é formada e cJmo qU'.! com;trulda 
do amor .de Deus. Então; qualquer rumo·à alma, para uma firlalidade ima-
"contemplação". é esteril e . por Isso nente do espirita. llumano, mas é· for-

. mesmo de outra. origem que 1~0. dl.vina., macia pela. a,lma, · e pela. êstrúturà. relí-
. O 4.o capitulo da. l.a. C11,rta de S. giosa da· alma.. O produto, determinado 

João moatra.· o lugar proprlo. do amor .setor da cultura crl.stã, é por conseguin-
do. .í;,roxlmo na Ordem da Salvação. te· qutro · que o correspondente sétor de 
Delll! é ~· ~arillade'. MÍ;im diz i:> Aposto~ cultura a.religiosa. o programa. cristão 
10 do a.mor, porque só conh,écemos Deus· de cultura.·. exige. o cultivo das ciencias, 
atravez de _seus atos de amor: criação, más não para· ilustrar e nobtlitar o 
Pro\tldencla, Redenção, perpet11a,çií.o do espirita llumano, nem. slquer pâra coàp-
sa.cr!fleio redel)tor. . Como o proprió tar o esplrito. à reÜglão e para . Deus, 

'DeU:1, ·~1m está.. ~ndld& .~ 'invlsivel e sim para' que, no' tra.ba.Jllo cicntiiico, 
tambem a · noss., união vlta.J com I>eus. r.· religião se expanda. O programa' crls-
O·; verdadeiros . !ilhe:; ele Deus deveI.11 tão exige a.. cultura cientifica., não pa• 
pois I)lanlfe.star•se como ta.Is atravez l'& . ganhar religião, mas por religião. 
dos s•nals de amor e:Úclente, como·.neus Pc-rque Só ~ atos humanos, e111 atos de 
por eles se manlfe:;ta. De modo que o cultura humana, por exemplo 110 . tra-
ronqr cio p;roximo é o cara.ter· distintivo balho cientifico, pqde e;{pandlr. e à.ftr-
dos t'ilhos de Peus, "Nisto·. todos .hão· mar-se á religião c\a. lei -·do ámor de 
dJ conhecer que s~ls meus · discipuJos, Peuo, nossa. a.ilesão à 'Dáus. . 
si tiverd~ amor um· para ·com o outro" Dá!· a velhá acús/i.ção · de que a. atl• 
'(João '.13ól{i). . . . · vld.ade. cultural, por exemplo .ciéritlfica, 

A lei dMna assinala > motivo e a .. dn cristão crente ~ entenda-se: qo ca
med!da.. do arnJr do prol(lr:nQ, ,,.,. :o ou- tólico coerente .e de' cortvfção - não sa
tro mà.ndamento é igua,i a. este ( do . tlsf,t:?l as. exlgenclas serias que a h\Ulla.-

. amor de Deu.s): amar ó proxhno' coino nida.de tem o dil'eit de 1eva.ntar; que 
~ si .mesmo"', Ama.mos; não para.' tirar a. ciencia. católica. ilão é 'objetivá., óbe-
lucro do ·amor fra.terual, ·mas porque· <lecetido a premi= .lrilttcas'. Jamais 

. Positivamente, se compararmos o comunismo ao Deus o quer, e. porque todos .·são de· será pos.slvel desfazer cabalmente .esta. 
·.na:i;lsmp, acharllmos que o prímeiro - diabólico sob to- Deus. Na atitude do amor do proxtmo. acusaçã.ó. Autor e réu ericcintrani-$é en1 

dos os sentido:;, tanto quanto o nazismo - é entreta11to a. nossa f~ se inclina.. perante. Deus; o pJaliQS mentais diferentes. A' linguagem 
menos noçivo, Ele é todo negativo e atrai menos que ílmôr do . proxt.mo · é a;. concretisação do do réu· não e entmc\ida pelo represen• 
um ;edlfíc:o doutrinário positivo, lt - óu ao menos tem primeiro gesto do amor de Deus.. , ta.nte _d.a. à.cusa,;'ão que é deste 1liundo, 

. ptocurado .ser até ha .pouco - frMCQ e declaradamente Deus quer O tenhamos presente no aÓ passo que o outro já· não. é. çleste> 
hos',11. Sejam quais forem suas fôrças, contra ele est,,· proximo. Por i.st<>, Ele mesmo, Deus . 'mundo quando realiza o programa do 
remos todos unidos. . . con/Í;dera,.se beneficiado por tlO&Sa. ca- amor Integral de Deus. . . 

· · Coin o nazi:.mo e seus sucedânéos, não. Combatem-. rida.de. "O que flzerde.s -ao menor de Desde c:ue um S. ?aulo escréYeu 
nos à socapa, Molha!'!' em água benta às mãos com qúe meus lrml!.os, ·te.Jo~~ls feito a mim" "Com efeito. considero· tudo' Jtxo pari 
fiam as cordas em 'que seremos enforçados. Procuram <Mt. 25,4'0).· O amor que Deus nos irn• ganhar a Cristo" (Fll 3,8), todo crls-
apodreeer por dentro nossas fileiras, desu·ní-làe, desor, põe 'é lndivisivel e compreende ao mfS• tão catl~ado ·0 pe1a. eminente cienctá. dG 
ganizá-las antes de nos atacar. Com admirável habili• mo tem~ Deus e o proxlmo. Amamos Cristo:" 'faz pouco deste mundo, por-
dade; sabem· encont.~ar o patrioteiro. Ingênuo, o sonha;Jor Dew;. por .lllle mesmo, e 'ao pj:oitimo ,por- qU(l sua. sêde ê grande, ·para ·ser .sacia-

. inexperiente; o amblcíoso vulgar quê para. eles abrirão· que nele Deus . , manifesta- · da pelo munçlo. o cristão tantàs reser-
"a:as", éorrentes, etc., dentro de nossas próprias fileiras, A medida dQ amor do proximo é tt- 'vas wm pará com 0 mundo. e todos os 
$:l nos ·atacarão, quando estivermos inteiramente aneste- rada. do am1r pelei qúai queremos bem vabres uundancis, que r.·to pode' tomat· 
s!ados, e: saberão fazer-nos crer que o anestésico que a nós mesmos. A caridade ÍJrlstã. está· o mun<" > muito a serlo. A ocupação' com 

Eis-nos, poi,i, chegados ao ·nó da questão, Quem ·está Procuram lnjectar em nosras veias não é um entorpecente pols .. vtncula.da pol ma:1damentQ poslU- as. cousas dest~ mundo não o· ·enclle. 
com J Papa 7 . mas um· verdadeiro remédio. Quem o peior? O meMs vo _de· Deus à tendenc:a. ma.fa forte. e Elas não tém um valor ·absoluto. Hão 
b o nazismo e do comunismo, nem é bom falar.· Am, perlg'oto. ve:ho Stalin!· Velho demôn'o, de doutrina evl•_ insofism.vel· da .,aturer lndlviduàl. fosse··a necessidade de dar· fórma con-

oi. representa1n erros' vislnhos entre si, e irredutlvel• · dentemente repugnante,,, de · reputação clamorosame11te "'ri.tdo portanto qué quereis que 05 hÓ• ereta ao amór de Deus, nem 1he valia. 
mente oposios à Igreja Católica. Vencesse sõ a Rúss:a, ou péssima, diante de cujo nome 0s homens limpos se indlg• · · · 
vencesse s·o-·a Ale·,nanha,·o gr.ano'e derrotado( na ·rued·i.da · - 1 mens vos façam, f~i-o aos outro&; es- a pena. de intrometer-se na soJuçãd de nam, t1s pessoas piedosas se pers gnam, e os moço11 cató- · · · · · 
em ci.ue· ·e· -'errata o ·1ncJe"·tru·.·1vel) •er·1a O ~anto pa·dre. 11 . · - 0 tii é a. ·suma. da. Lei e dos prótetas" questões .. ter. rest. res. No,.<so ·se.nbor ,.·res-~ .. ~ "' cos sen,em comichão nas maos. para te ei;trangular. h, · 
Com um mundo. inte.r.:mcnte ol:ied:ente a stailn, ou Jntel• . ve:ho demônio desmascarado e horripilante; cçmo és (Mt .. 7,12) ... Tudo que tra.bruhamos para. poricte por esta. pouca.· estima duma ope-

E' preciso. <'Om efeito, (Jue a liber- ramente obediente a Hl;ler, Nosso Senhor J11sus Cristo menos· temível elo que o polit'quelro de estilo. von Pa- conseguir em· nosso proveito, temos. de .. rasidade ·ti<la. em grande apreço··.pe1os 
rlade de pen•nm,;,nto jamais seja in- seria de qualquer forma pro_scr;to da sociedacle contem- pen, ·que mercadeja sua Fli Junto aos Césares do dia, e proeurl!,r .ta.mbé:.1 aos Ó'1tros. · Em 1)/1,-' . homens deste mundo: "SI tiverdes fei• 
terpretada como II liberdade. de inves.. porânea. · recebe a Ingrata incum6ênc:a de nos vencer com O 1·cntese: ninguem pode aléga.r: ·eu .nada. · to tudo, dizei ainda: somos servos imi-
tir contra os prin~ipios políticos e .$o~ O deão, comunista encoberto, não vê ou fi.nge não 6sculo· .de Judas: quero. do11 .1.,utros. As pa.la.vra.s· de Cris- teh" (Luc .17,10). . . . , 
cia!s que ns dadoi; mais rudimentares ver Isto. Ele dá à questão comunismo versun nazismo um to têm ·um val.Jr geral. O homem, para.· Nenlluma. atividade lluma.na., nem ·a., 
da razão r;r1turnl apontam como in- alcance e uma lmportã11cia que para o Papa que repre-· · * * * ser digno· individuo •da especie; precisa· gra.vlssima ,ciencla com .:;eu apara.to de · 
discutiveis. e vinte seculos de.-civili- se11~a J~sus Cristo, ela está lon9e de ter, ·t ~orno a luta do auxilio de seus .semelhantes, na. ·or• critica. a ~lgor de metodo, nem as tão 

,-,;a~ão cn:i!;tã,_,çonsa~aram,_;~o;:;Q_QI\- ,~_fil,e;J;ter,o(lé'E!_ 11.e~~u~ f!ila;os. Ne!~ª I~".º"'. que~ e11ta~_ . Tanto ,Jmpllcp .. ~m_:(Jn:nar,Aue, ldetaé!aiia11,,:01- ... ·.·ªem ln!!, rJ,aJ, __ lnteletual e._ morat_\ •..•.... · ·~a~~ º~~de caridlÍde.são.'aSSu'I'ltds 

iJ~~t~'ro de~:~~~i~s :n;.~flr1
!~c~;'.11ªp:°~- "~o~ª~~~º:!i:;:~:~n~~e~~~~efet:~f;::6~~~ · --~~~1il;~~=~~~~~:c~~~~ e~'!r:~:'''t . :,:'..~~~t61~ ~i~~·:~cis··~~~f&iib#t~~ , .... i:~l~~.:~~'";~ tPÁZf·~ 

lítica. verdade~ tiio certa8 quanto a$, 11 ~ª com Pila~oi; con:ra t-lerodes ou com Herodes CQntra está al!"d.a. níl vitôri<! da .. hl.o.co=mhto.taiitárro;st O que · no conjunto. da doutrina.' crl&tã,-que to~ ·., d!lnta.illi.C,.a fé>Sl,.o·crlstão'tomassé1111ii• · 
m8i8 certa• ver<fade~ ··nn11 uist.:>rla~ t>m Puatos. Herodes ou Pi.atç~, pouco lmpõi-tavà ao S.:Íva• o ·papa i:!e''tô·do corai:ão deseja. dos a.s demais doutrinas de ·Now.i Se• ·,·-to, a,&ério estai; preocupações humanas, 
outros campn,. da rlen~ia .. E a~s!m dor, Ambos encarnavam. um, e:.pirito·'·opóstó ao . d Ele. Entre:ti~{o, º· ~«;.~o.Ar. ~l1~ª dlr~o ,en?end,e. ,Ele não . nhor se ltpresentam como explic;a.çoo· ·da.riit~!QgQ .ct; ·encontro às palavrati de 
com<:> a liberdade de pen.~i>mento iamai~ A vitória de ·qualquer dos dois ser:a antes de tudo n der., . quer um mal. menor.~. pe, lle!;li4.de ... ·,em SJaH_n:'.0111 bem. ,deste programa. de vida, e todós ~· .. atos,. • Nosso: ,~:nhor: '."Ma.rta, Marta.,. a.nqas. 
iustifiraria aue um hanrlo de mnlft>í• 

1
ro.a ·e.····) .d.Ele. f: tantçi,i:• que um e oúfró se reconcl· Ele se tri!"li~\~rmà-'élrl'.'oof-énsor do e()muni:Gmó~dile atohJ ·. humanos ~ó têm o valor de mers.s· ma• .. preocupada· de tant!l..s cousa11, quando 

tores fundasse escolas. abrisse uoiver- liaram contra Ele, · no lodaçal cío comunlsm.o os rebanhos qlle Henrique VIII nlfestaçõos praticas do amor de Deus. só Ull)ll.,~·necessarla" (Lc 10,41). ·E· pa-
sidades. lanc,asse ;0 rnais e publicasse biemc-s como. 0 deão erra, pensando· que o grande cindiu da verdadeira Igreja; Ele Jã optou, E_le quer o boi- Toda atividade de cristã.o só tem uni. rz .que·;,•Qma1· tanto a serio a cienclà, 
livros p:ira sustentar que a ª~'ª ·não .Pro ema da lgre!a em no!:sos d·as.'cons1ste em optar . chev:smo. Efe trai' miseravelin.enté·•·o··cr1st1anismo. Bate significa.do verdadeiro e impe:.eclvel ·en.- uma vez- que "todo o :nosso sa_ber é 
se compõe de hidi·orrenio e oxir,enio. çontra H ltler ou contra l?:al!n, Ela quer ma:s: pela ora- palmas, e.stã ~?ntente, tem aliados, tem amigos, tem qua11to se ideiltlflca., com o primeiro e fragmcuvario'~ e.- c-·"J. "um dia· veremos 
ma~ é mero produto do~ raios lunares ,ção das Virgens e dos Monges que consa:;r·a ao Senhor;. poderosos a:ux1har.e·s,. principal agir hum.a.no, o amor a Deus. a Deus. ass'.m como E'. é, já não· em 
assim tambem a liberdade de pen~a- pelo labor cios mlsi;ionãr,os; pela evangellzagiio de seus . E o Papa está '.s6, Vê mais alto, mals fundo, mais Qua;Jquer outra empreza huinan. é. pe- enigmas .e cerno que em espelhos, mas. 
mento nãn .--on~i~te. n?o pod" consis- mp lnlstros; pelo apcstól.:icio da Açii·o Ca~ôlica, o ~ue o' · llmpó. Não tem ~liados. nem amig?s, tem 'só advers. ários .rante a. .concleno: .. 'a cristã. assun.to · de · de face à face" ·º Cor 13)/ · 

apa pretende " conctruir um mundo ."'ue rep~esentc ·b m~ls enc.irnlr-~do u men s Po t e ~e ,, r · 1 tir em negar os principias do direito á "' , " . . •. ~" s o · ?.· • r 15 °, s,, ran1.10. o cu so ordem s.ecundarla, O amor de De1JS, o. . .Tomar be 0
• a ser!l>, ··com todo o r gor 

contr rio do c;ue ·quer Hit:er ou Stalin. · · " cont t t a I t d J ã tá · natural. nem a admiravt>I perfeicão ~os ·a . ecimen_ 0.s . r nqu. amen et ;C ª,ra que .. n ° ';S ~derir a Deus lJ0. falar lngenu, do ho- do nosso e.s , ·· J. orientado para ·.a Ver• 
O Papa tra:r:a s. ua miss~:-0, se optacse por um ou por com nrnguem Dia virá em que as 1ns1gn as na· stas fa~ é que lhe~ deu, elevRndo. -os l' l!omple- . · · . . .· · ~. , a• mem: ·medieval. é o valor constitutivo :de da.de, e con, ,<da a. d•dlcação de que 

outro, Sua a:itude .só poderia ser esta; "nem um nem c's·a~ comunis"a~ estarã atiradas· a me p· e · tando-os. a Revelarão r.ri<tã. Para Cll• outro". , . ' ' ;' ... • "• . 0_ ·~ . 0 smo . 0 m todà ação humana. ,capaz a nosra. · vo,,tadc feita para a.pa-
tolicos er.te co.,ceitn restritivo da ·li- • * * * que Jazem os. out~os, adv~rsmrlos c;oe tem lnves~ido coritra Nó3 cato!•~os vemos pois firçosa.men- nhar e ,gu.·a.r o Bem Infinito, só. po.:. 
berdadP.. é indiscutível e cons:ta dos ª Igreja, Nes,; dia, 0 deao compreenderia co,m _quem es.tã te na. lt! do amor de Deus o programa demos aguelé ' ,k.1 necessarioº,· .. o. 
ensihamento~ dos Pontifices de que rJas nem Hitler nem Stalin estão sós, A vl';õr!a de O Papa que na:, eSt ~ nem com H.tler ne~ s_.alin, O Papa cristão de .iultura, tfll.çado pelo. pro- .amor de uew;. To· o mais .que nos 
ninguem pode licitarr,ente descordar. ambos sirÍ'nif-icar:a .estã com. Jesu~ Crtstº• cem ª 1ndefect,bl\idade, com ª pr!o Deus- I!: um programa de càl'ater oGorre e que ,orv" .... m,. podemos fa-

- a.vitória de uma sér:e de al:ado.s mais eternldade,·E_e o Papa que vai vencer, oieiitlflco, porqu-nto !mpoo O tt-11,baJho zer sen, para n-.anttt>.star· 0 ,amor de 

*** 
E. exatamente po1 isso, tambem la

mentamos que se cogite tão aberta
mente do ingresso de elementos co
munistas no Conselho Francês que 
funciona junto ao gpneral De Gaulle 
na Africa do Norte. O comunista es
tá, indiscutivf'lment.e. à mari:(em da 
civilização e fora da lei. N:•o pode
mos concordar em que os represen
tantes de uma ideologia que é a de
sol'dem por excelenci;I, sejam admi-, 
tidos a falar como expressões .do ge
nuíno pensamento francês. ao , lado 
dlls outra~ corrf'r>tes politicas repre
sentad11~ em Argel. 

Já qtle os ~omunistas brigam. e bd
gam bem com os nazistas, deixemo
los exterminar as le,!.iõe~ pardas. E' 
bom, porc:ue cai o inimigo maximo 
da humanidade. que é o IJI Re!ch, )e 
se debilita o comunl~mo. Isto não sig
nifica. porem. que os catolicos devam 
f!Star d?spnstos a dar o menoI quar
tel ou a mais insignificante treguii à 
luta contra o comunismo, luta est3 
que, tombado o nazismo. deverá ser 
mais forte do que nunea. 

Como dizemos em nosso, artigo de 
fundo. a quedá do nazismo represen
ta o desapHe<·lmento do mais temi-' 
vel inimigo da Igreja Pm nossos dias .. , 
Arlemais, o Brasil está em izuerra co11-
t1·a as potencias do "eixo". guerra jus- 1 

tissima ... a que fomos arrast11dos 
por ascintosas provocações. E' obvio 
que; como brasileiro~ e como catoli
cos. devemos deseiar ardentemente o 
esmagamento imediato do "eixo". E. 
neste sentido. não podemos deixar de 
estima-r os sucessos alc:::inçados pelas 
armas ru~~lls. lsto torna explicavel 
que as potencia~ contrarias ao "eixo" 
negociem transitoriamente com a Rus• 
sia. para eliminar quanto l:lntes o ad
versaria contra o qual lutam, Mas. 
logd que o nazismo caia. o que não 
tardará a suceder. o comunismo deve
rá ser 110•nimente is• lado, cor.,batido. 
perseguido e destroçado. Será esta a 
grande e esser,cial . tarefa de post-
1;uel'1'a. 

Compreende-la-á o mundo? E' o 
que de coração dese'~inos. 

O general Avila Oamacho, Í,residen,
w do Mei;ico, acaba de proibir que. os 

dum ~onhecll,1ento progressivo de Deus. Detis e. patentear a nossa adesão a Deus. 
J;J programa pratlco,·moral e.social, uma E para. tanto, o mai:; lprecloso, e a.quilo 

. vez . qÜe exige O exercÍC!O do a.mor· de quo; a uature: ·, humana, costuma. to• 

. Deus. pela ca.r!dade. ·Estende-se. portan- mar · mais a serio é apena.s· súficlente 
to pdr todos ·os dominlos da vida hu- meJo, mas nunca íhn cm que ~ pos-

c··A·T O···L 
C.omprem exclusivamente suas ióias e seus presentes 

J O ·A L H ,A R I A 
na · conhecid; mana. ~ ·encontra ca.mpÓ de ação oride .si{ descançar. O PN,Jrio conjunto da~ 

houver necessidades humanas. ·Nã.ó lla quelas obras, em que. o amor de °rus 
cienc!á,, nem atividade a,Jgu.ina que pos- se man!festll, por excelenr!a, a cartela.de 
sa esqu\vru·cse : ao seu . ,1car,-ce, porque fraterna. não te1 val.i1 proprlo e · ab-
nada. existe que não seja de Oetis e a soluto. A caridade· cristã não é huma-
Deus não reclame, ser oferta.do pelo nlta.rlsmo. "Fazei a. caridade,. para que 
trabalho humano. o amor de Deus é o os · l1omens. vendo V0.'1,'.,a. boas obras, 
programa. de cultura cristã, porque a glorlt1quem o Pai que . está .nos. céus,. CASA CASTRO 

RUA li N. 26 • · ·OflOiHAS • adesão a. Deus é a fina1idade .. primaria <Mt 5,16), Tamoem o .nosso e.;forÇO ca.• 

(Esquina da Rua Anchieta) •• · fi'ROPRIAS · • 
.U nicos csonce~sionarioe doe AFAMA
DOS relogion • F L E C T R A • 

do homem. Tudc que àler;. da tarefa do ritativo. não só o cientifico, é compa,.. 
am"r de Deus possa ser precÓnisado ra.vel .. -ao brincar duma criança. Ba,sta. 

n,i)itares se .. apresentem uniformiza
dos, às cerimonias religiosas. A ra
zão do fato consiste especialm>õ1,te em 
que; segund<1 o sr. Ci,111acho,. não é 
conforme à ombridade da caq-cira mi
litar, assistir "carolamente" às ceri
monias da l.!!re,ia. 

Por ·experiencia propria, o sr. Avi
r! Camacho deveria saber que não diz 
a verdade, quando afirma que o hc~ 
roismo militar é· incomnatível com a 
piedade cl'istã. Com efeito; a unida 
escola verdadeira do hcroismo com
pleto e total é a Igreja Catolica. Não 
ha dou.trina que enobrece. tanto o he
roísmo, não .ha moral que ·o exija com 
tal assiduidade; i1ão ha fonte on
de se recebam melhorns {orças para o 
pratkar. Se ha uma coisa que fique 
bem à ombridade militar, é a piedade 
.cdstã, praticiida em todç1 -a sua subli:·
·me austeridade. s1ta masculà grande
za, s'ua viril e nobre temura. E' só 
folhear qualquer pagina da Historia. 
as Cruzadas, por exemplo... Conhe
cerá o sr. Camacho a histol'ia das 
Cruzadas? 

·- . \ 

· Não seiamos exige11tes. E' possível 
que não a conht:ça, Mas deve conhe• 
cer por certo a historia de· ·seu glo
doi;;o e admiravel país. ao. menos s 
historia recente. recentissima. Lem-
bra-se ele. por ven.tura, da resisten
cia ~tolica ao govemo · Calles? Lem
bra-se do herolsmo admiravel. lnven-
civel, completo, de que os católicos 
sÓuberam dar mostras naquela oéasião? 
E, depois disto, ainda pretenderá, que 
piedade cristã P. heroísmo são coisas 
incompativei:.? 

ideal cultural, só rem foros de cidada- Dêus estender · sua mão paterná, para· 
nia do Reino de Deus, si prova sua fh apagar da humanidade "todo. ·1uto e 
Uaçáo do amor de Deus. =odas as ·de- todas ui lagri'Ylaà" (Apoc · 7,17;21.4). 
mais flnalldadeb culturais são pa.ra: nós Deus · não precl.sa para · Isto do· noi;i;o 

. católicos !deai& derivados· do amor de trabalho. . . , . 
AS HOMENAGE.NS . PRESTADA$. AO PADRE. JOSÉ REYNERI 

Domingo p. p. , ciesenvolveram-se, no· 
Liceu coração de ,Tesus, as solanldades 
que os Salesianos de S. Paulo e, em '8'C· 
ia!, da In.spet<Íl'ia Saleslana. para o Sul 
do Brnsil, p:·omoveram em · homenagem 
a:i Revmo- Padre José· Reynerl, repre
sei1tante do· · n.cvmo. Padre Ricaldone. 
superior geral dos Sales!a.nos, presen
temente nesta ~apitai. 

ÀS 12 hol'às de domingo, rto refeito
rio do Liceu, rea.lizou-.ie . um almoço 
oferecido pela Iru;petorla de Nossa se

_11hora. Auxiliadora, ào Padre José . Rey
nel'i e a; Exmo. ~·nr. D. Pedro Massa, 
Prelado das mlssões do Rió Negro do 
. Amazona.s. 

Estiveram presentes a essa homena
gem os ,füetores das ;Casas Saleslanas 
que part.icipam · do certame· catequetico; 
diretoria. da. Uniã.o. dos Ex-Alunos de 
Dom Basco, cooperadores Sa!es!anos, 
professores e •iemal.• convidados. 

A. sobremesa, o Revmo. Padre or!án
do Chaves,. em nome da ln:;petorla sa
tesiana. para Sul do Brasil, ofereceu o 
agape. Em seguida.. em nome dos ex
a'.lunos ~alesia., ,s e dos. coçperadores, 
usaram da pala.vi-a o d1·. Ornello Tianí 
J Alberto 13ressáne. Po1 ultimo o Exmo, 
Sr. D. Pedro 111:assa · e o Revmo. Padre 

· José Reynerl agradeceran a homena
gem de -iue eram alvo. 

Em seu lmprovlso, o Padre José ReY
nerl. após ,e!llérnorai'. seus d~ de ip
fancla dentro :de um CQleglo sales!ano, 
agradeceu a hOmenagem e afirmou que 
levaria 8.() conhecimento do Revmo. Pa
dre · Rlcaldoni, Venerando. $uperior Ge
ral da. Congregação· .saleslana, sua mag-, 
ntncá,· lmpre:isãc. tlÔ que viu ·e -~istiu 
entre os sa~e.slallQ~ d<1.,l:lra.sia, 

As 14 horas e meia, no patco Inter- Deus, e ão ·amor do proxlmo por Deus. Está. aqui um dos paradoxos. da, reli• 
no do . estabeiec!mento. reallzou~se Isto quer dizer, primeiro de· tudo, que glão ·cristã.· Dum .\ado a .calorosa reco• 
apla.uctlda demJnst.~:çãó glnastlca. As a· ideal · <1,lgum a.pregoa.dó como sendo mendação das obras de fl'llserJcordla;· en-
19 l1qras e· mela, no. te~tro do Liceu, . a verdadeira e sur1!"lma_, aspiração da tre as. qua~ a de,enterrar o...rnortos; d\> 
teve lugar uma sessão !itero-musica!, . humanidade podem<i dar fé. Na melhor outro lado a. espostalncislva ao filho 
ambas as solenidades como complemen- hlnotese. será. mais mna conquista do extremoso que, ,mtes de seguir o Mestre, 
to do programa desenvolvido .em home- · espirlto humano em louvor do· Altlssl· ·deseja levar à e,,ultura o pai falecido: 
nàgem ao ilustre vls!tante. mo. Nem trib•. ··1-Illos a qualquer Ideal deixa. os mortos enterrar ;· mortos: vem 

HITLER · E . O SANTO .· PADRE 
. "Os deslgnlos que os nazistas po
dem estar nutrindo . com relação à Igre
J:i. Çatollca estão sr,,do aguardad\ls com 

. apreensão em todo · o . mundo, escreve 
Ward Frlce,: comentando. no "Dally 
ntail". a. noticia de que o exercito ale- . 
mão "assumiu a proteção" ela. cidade 
do Vaticano. 

"O mundo já ·conhece'', continua 
wa.rd Price. ··,, que . o governo nazista 
entende por proteção e o q1·.,. represeir
tam as "prisões protetoras nos mfii

. tos pa!scs ocupados pelos · .. nar.lstas: 
transferencia pal'EI, os campos de con-
centração. A propo.sito, desde que· · ·a· 
transferencla. do Santo Padre pa,ra 
qualquer região. como p1'isioneirô ou 
mesmo como 1·etem . ..,,erià. uma. Inicia.ti-

. va . cujos _ perigos até o proprlo Hitler . 
se recusaria a enfrentiu · abertamente 
os nazlsta.s •pa,recielll ter optació pela 
"ocupação orotetora..". Os motlv.os pa
ra. mais essa odiosa violencla repousam 
prtnc!palment<· em . dois fato... Hitier 
não somente teme a influencia do :Papa, 
como tambem as· d·emonstr.a.ções de · gra, 
Mdão do povo ll;ll,liano pelos · esforços 
pro-paz rea,l!?,a,dos pr Sua Santidade 
foram mals · que suficientes para dés• 
pcrta.r a. colera. do invasor na.zistai, 

de cultura humana o valor de melo · e segue-me! Quem ente11,,e esta. fUosofla. 
pa.ra conseguir: o soberano fim do. amor cultural do· Reino de Deus? O homem 
de Deus. Só o conslsleramos· tdeaJ de escravo ~este seculo certamen ,tl não; 
cultura ~ecundarlo na qual!dàde C:e si• que nem o .:rlstão medlo a. entende; 
nal e manifestação de que · o priinelro Toda atividade humana é um brln• 

. e unico verdadeiro tdeal está salvo e car de criança; Um brincai · nobilissl• 
cumprido. É Nosso ~nhOr quem o. en- · mo, sim, com os uten.sillos preclosissl• 
sina.: . ·~Não pode a arvore boa produzir. . mos das faculdadés hu111anas, pa.ra. · dar 
frutos r.uins, nem a 'l.rvor< ,ruim· criar expansão a.o esplr!to. l!l o nosso modo 
frut?s b0f!J" (Mt 7.18/- O sen.tlldo obvio precario de dar gloria ao Pai. Da Eter• 
desta. palavra é este: ni.nguem prot1uz 1 • .:. Sabedoria cantam os Proverblós (8, 
boas obra.s · a!im de tornar-se t..omem 27-31): "Quanqo Ele (o. Pai) dispunha· 
bom. mas porq..:e já é bOn,. AJ. be·as os céus. eu estava presente. Qúandó 

· obras constitu~m º· cr!teri< da bondarte, com lei ce1·teira limitava. OS . abismos. 
são o fim e não o principio: dertvam, quàndo 5U.Spendia em alto o fll'rnamen-
mas não cr!a.m São frutos. N~o existi- to e criava. na terra as fontes, quand<> 
rl.am,. nem seriam bons frutos. si o ho- :íava pra.IM ao, mar e impunha lei às 
mem que os produz não · fósse bom. O aguas para qm se Junta.ssem. quando às-
valor merlto1·10 das >0as obra:; ê outro . sentava o~ fundamentos da terra: m,1 
Pfl)ble111a: · istava com Ele ocupado na ordem• d11s 

A 11ossa apreciação de ideais de cu!· ·:ousa.s. e deleitava-me dia ·por dia. t,rln- . 
tura concretos e · terrestres é, por ~o cand" pelo vasto orbt:. J!: pois dellc!a · 
toda diversa· do conceito qu, deles ten. iara mim .l.Sta.r com os fillios dos no;;, · 
o· homem divorclad< da religlã<, cristã "nens. mscutai-me filhos: bemaventu• 

IMPRESSOS? 
Oficinas grãficas d9 
LEGION ARIO S. A. 

Rua do Seminario,. 199. 

rados aqueles ~ue me séguem os c·aíu1-
óhos '' · .0 l[erbo de Deus "por Quem 
(oi feito tudo" diz que a Cr!ar.n, · ão · 
universo foi um brincar. perante a. ~--
: 1ta.de . Divina do l?a.1. "Si aão Vl'S ti>r• 
na.rdea que nem c1·ianças, não · entra• 
,eill no Relnu dos céus", '<Mt 18,.3), cils• 
se o mesmo Verbo Eterno feito ca.rni!',:iio~ 
homens graves, filosofantes · cobre. o.,: 
magnos probleinas da vida, · 



São Paulo, 21 ele Novembro de 1943 

A MEDALHA MILAGROSA JOIA 5 
· A Medalha Milagrosa é um rico pre- se radicando mais e melhor no povo • 
sente que Maria Imaculada qúlz ofe- cristão a crença r - Imaculada Concel- G R A N D E ESCOLHA 

LEGIONARlO 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MOUERNAS de o·uro, rubis e'.brilbantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTES 

recer ao mundo no seculo XIX, como rão de Maria e_ a ·devoção para tão e'.': 
penhor .... s seus Cal'inhos e benção~ ma- celsa Senhora; assim se preparou e1,sa Grande variedade· em RELOGIO s 
ternail!, como tnstrumento de mila,'.;res apoteose sublime da Definição dogma- das melhores marcas suissas 
a como meio de préparação para a de- tica de 1854, que a Virgem Sântissi-
:finlção d?gmatica de . 1854. ma veiu · como que confirmar e agrade-

Foi na. ~omunidade das Filhas da cer em Lourdes em 1858, coroando a.s-
Caridade, :undada por São Vicente de sim a aparição de 1830. Casa 

1 

Be.nto Loeb 
Paulo, que a santlssima Virgem esco- Em outras apa.riçõe.; subsequentes a 
lheu a confidente c"os seus deslgnios, Santisslma._ V!rgem falou a Catarina La-
pàra. · recompensa,· de certo a devoção bourê da fundação de uma Associa-
que o Santo sempre teve à Imaculada ção de •'ilhas de Maria que depois _o 
Conceição de No1,sa Senhora. e que dei- Papa -Pio IX aprovou a 20 de Junho de f A 

DE NOVEMBRO, 
pela alta sociedade 

RUA 15 
Joalharia preferida 

N. 331 
HA 3 OERAÇõES 

xou por herança a~ •seus filhos e !i- 1843, enrtquecendo~a com as lndulgen-
lhas espirituais. elas da P1·1ma-primaria. Espalhou-se no 

Chamava-se ela .::atarina Labouré, mundo inteiro ., C"nta hoje mais de 
Nasceu a 2 de Maio de 1806. na cote- 150.Q00 Assoúiadas. . O Santo -Padre 
d'or, em França, e aos 24 anos de ida- Leão XIII a 23 de Julho cito 1894 lnstl• 
de ton'lou o 11aoil<J das Filhas da Carl• - tuiu · a Festa da Medalha Milagrosa 

A Guerrd·e a Igreja ·Catolica 
<lacte. Noviça. ainda. mas multo num11- com O ri:xi duplo de 2·" classe; ª 2 de concordei em fazer a primeira das 
de. Inocente e unida com Deus, era Março de 1897 encarregou O Exmo. e conferencias !ntituh,das: "O catollco 
te.-nan1ente d~votada à santiss!ma •·1·r- Revmo. Cardeal Richard, Arcebispo de f . , v perante a guerra". Parece-me, com e e1-

(Pelo Cardeal Rodrigue Villeneuve, Arcebispo de Quebec, 
· na primeira alocução· de uma série de treze rcaliiadas na 
Rá~io-Canadá, durante o ano de 1943). · gem. a quem escolhera por Mãe desde. Paris, de coioar em seu nome ª esta- to, que· uevo a, meu -cargo e à autorlda-

que em pequenina fi~ara orfã, ardia tua d.a Imaculada Virgem Milagrosa que de que a ele se prende nãv conservar indiferente como a que conviria a sim- Mas precisamenre no que diz respei-
eni contlnuos d".sejos de d Y< e Instava estã. no Altar mór da Capela da Apa- 0 silencio sobre um assunto tão grave: pies estrangeiros. -Se bem 9ue peregri- to à ordem, a Igreja canadense, par 
com o. seu Anjo da Guarda para que rição, 0 que se fez" 26 de Julho domes- "A guerra e a Igreja catolica.". nos da eternidade, os cristãos todavia meio de' seus Bispos e com o senso das 
lhe alcançasse este favor. Não foi_ bal- mo ano. O .Papa Plo X não esqueceu ª A· guerra .. em principio, repugna à se· acham 'ainda em alguma parte da responsabilidades supremas que a esse 
dada a sua esperaRça; entre outras, foi Medalha Milagrosa. no ano JubUar; ª 6 Igreja, que é uma socied.ade de paz, de terra. Sua fé não lhes ell6lnou a se- assunto se ligam, não deixou de dar 
bem celebre a apar,ção je 18 para 19 de Junho de J9o4 concedeu lOO dias de concordia, de caridade, Todavia, a rem homens - sem-patria, assim como conse1hos e de fazer M restrições que 
de JUlho de 1830, em que Nossa Se· lndulgencls de cada vez que se diga Igreja não Ignora a justiça. e nénhuma não Jhes ensina a insensibilidade do se Impunham. Visou sempre servir mais 
:nhora a chamou à Capela e com a Ir- ª Invocação: ºô Maria concebida, outra voz, na historia do mundo, ja- coração. como ,>ode~iam eles, diante o bem comum do que a censurar os ho-
mi!,- se dignou conversar por alguma5 etc ... ", a todos c;uantos tenham rece- mais gritou mais alto as .suas intran- das ameaças feitas a seus paises, dos 1mns publicas cujo fardo já é bastan-
horas, anunciado-lhe o que em oreve bido canonicami:nte ª Santa Medalha; slgencias. Els porque seus doutores. e perigos sangrentos e •das imolarões de te pesado, não se preocupando com os 
acontec('rla. enchendo-a de . carinhos e a 8 de· Julho de 1'909 lnSUtulu a Asso- rt· 111 1 · d t d Jes · seus proxi .. mos, da mutilações do terri- lntere:s.5Es dos partidos nem pretenden-

ciaç•o da Medalha Mi_lagrosa com todas em pa IC ar, o pr nmpe' e o os ~ • 
con.solações. " santo Tomaz de Aquino, reconheceram torio nacional,,_ conservar· os olhos en- do lisongear as pa:xões politicas, mas 

Mas a mais importantes das aparições as 1ndulgencias e · privilegias do Esca- 0 direito da guerra. xutos e o coração impassível? Sem du- tambem não_ indo alem das palavras • 
fof a do dia 27 de Novembro de 1830, pulario· azul. Os 's. S. P. P. Bento XV e Mas de- qualquer maneira, os Papas .vida não podem chamar de bem aquilo 11eceo:sariM. 
sabado antes cr, primet:·o domingo do P!ô XI deram à Medalha e ª Associa- pregam a paz. Ensinam seus_ princípios que é ma!, nem de .na1 aquilo. que é Foi por Isso que os Bispos fizeram ou-

ção muitas graças e favores. · - · · · •--t t dº ·ezo da Advento. Ne,:;se dia. estando a , venera- profundos, sugerem seus . meios prat1• bem. mesmo et.tre os seus compatncms. vu· seus pro=, os con ra o 0 sp1 
vel lrmã 'na oração da tarde. ne:s.5a Ca- Que rica e· i->rec!osa -é nos.st Santa co3, não cessam de exaltar-lhe o valor. Mas, na realidade, os acontecimentos e religião, e especialmente, salvo as ne-
t,ela da. comunidade rua du Buc. Pa- Medalha que a no.ssa Mãe do Céu nos Não nos. enganemos/ porem. Relem- suas causas são tão complicados, os ccss!dades estritas do ben1 publico, con-
rls; a Rainha- do Céu se lhe mostrou, velu trazer em -18301 e como -a deve- bremos aqui às palavras que· a Radio- motivos apare.ites e os motivos sede- tra o esquecimento dM exigencias do 
primeiro junto do arco .:ruzelro, do la- mos est!rnar e àpreclar ! Mas crescerá vaticano fazia ouvir no ·dia 17 de Agos- tos das guerras são, âs vezes, tão di- día dó · Senhor. Protestaram tambem 
do da .epistola,_ Jnde 11oje està o altar multo mais a nossa .estima si soubermos to de 1940: . ferentes; em todo caso, o conhecimen- vceme11temente contra certos ataques di-
da "Virgo Poteris". e depois por de- compreender as llç(!e.s que Maria San- "A Intenção das orações e suplicas to que ,;e tem- delas e o julzo que delas retos, aos ;)rincipios da .,1oral natural 
traz do sacrarlo, no altar-mór "A Vil'- t!ssima nos qulz dar na mesma Meda- elo .Papa não é por qualquer paz. podemos fazer são de tal ma11éira tur- e cristã em matéria de prazeres sen-
gem Santíssima. diz a Irmã. estava de lha; el~tas em resumo: - No a.verso mas por uma paz feita de' justiça e de vados pela. propaganda di guerra e suais, e contra certà.s diretivas por meio 

· pé sobre_ um glllbo. vestida de branco vemos a Imagem de Nossa Senhora. toda car;dade, 110 verdadeiro sentido cri:,tão". pela. supressão de 1.:lações com os pai- dos quais teriam resolvido substitmr a 
aurora. com o feitio que s~ diz à Vir- bela, U>da g!Otlosa, com as mãos car- Essas .palavras inseparavels, justiça e ses h1lm!gos · que será faoil compreen- honesticlade dos costumes por medidas 
gem, isto é. subido e com mangas .ílls- 1·cgadas ele raios luminosos, os qua!c se- caridade. se encontram no texto de ·ca- der que não é absurdo. nem motivo pa- profilaticas. E -é preciso reconhecer que 
tas: veu branco a cobrtr-lhe a cabeça. gundó -Ela mesma · disse. representam da alusão do Vaticano à guerra, desdP. ra nos espantarmos ou nos ei;candali- suas que:xas foram, de certo modo, res-
manto azul prateado que lhe descia até as graças que derrama sobre ás pesso;i.s o mês de Setembro de 19-39. 11: fazer zarmoo, que · os catol!~os cie um lado e peitosam~nte ouvidas. Estigmatizaram 

- aos pés, .J cabelo em tranças, seguro que lhM pedem. e ~oma cuidado - de reportagem exc_cràvel exclui-las_ das no• de outro ~ham motivos verossimeis tambem a blasfemla, tolerada., às vezes, 
por uma fita. debr~acta de pequena ren• nos· dizer como devemos .pedi-tas. en- ticlas ou _mencioná-las incidentemente, para pensar"_ que é seu 'pais que está em local-s onde esquecem q1 a primei-
da; sobre ele pous~\a; o rosto bem des- s!nando-nos ,_a oração: -- ''.ô Maria, corno se essas Jalavras scrv:ssem ape- ~endo ameaçado ou atacado, e que seu - ra disciplina que se deve respeitar é 
coberto e de uma formo..sur& tndescrlp- concebida sem pecado, rogai por nós r.as para embelezar a frase. É pois o dever é defende-lo mesmo recorrendo· a disciplina para com Deus. Finalmen--
tivel. As mãos. elevadas até a cinta, que· recor~mos a vós": 300 dias de- ln- r.v.'mcnto oportuno para repetir que há às armas. ' te, ·eh.amaram veementemente a atenção 
sustentavam outro globo figura do mun- dulgen~la cacla vez que os associados (':,usas que, Jnfellzmenre, certos jorna.- · É assim que agem os Bi:,pos, a me~ para os estragos causaclos pelo alco-
d~. ren1atado por _.ma cruzlnha de ou- da· Meda.lha Mllagrosa • recitarem esta l::;tas querem td.7.er crer a"J mundo ha- nos que tenham a evidencia absolu_ta ol!smo n_a nação e no exercito, o que 
ro .. a -Senhora toda rodt ada de ta! es~ invocação (S. Poeillt. Ap. 30-1-30). vBrem sido ditas. Primeiro, que os ca- de Jnjustlça completa, por parte de sua ta!Vez tenha contribuído às recentes res-
plendor que era imposslveJ fixa-la: o A Vlrgem toda rad~ante de luz cal- tolicos oram pan que cesse a guerra, nação, cm empunhar armas e ,tomar trições determinadas ou sugeridas pe-
rosto iluminou-se-lhe de radiante clarl- cando a serpente' leMbra-hos R sua Con- rs,m qualquer outro esclarecimcnto), pal'te .nos combates. Foi o que se viu de las autoridades federais e pela.s auto-
dade no momento em que com os otnos ceição. portanto a qµeda original, o s~iuncto, que os dois lados estã"J erra- 1914 it 1918, é o que verificamos nes- rldades provinciais do pais. 
levantados para o céu, Oferecia ao se- Salvador prometido, etc. d:i~_. e que esta guerm não solucionará , ta hora. • Assim tam!Jem, colocan.Jo-se acima 
nhor esse globo." No ~verso vemos a ~ruz, s;mb,lo de cous:i alguma. Pelo contrario, o Papa A di::claração de guerra, e'in filosofia de tudo no mnto de vista moral, ex-

"De ,·ep,,ntE: os ded.,s cobriram-se de Redençãô: Maria as.S<Ícl ~da a essa obra r,:23. mm cessar, para que _ esta guerra, cristã, não compete imediatamente nem -prim·:ram eles as graves inquietações 
aneis e pec.rarlas oreclosas de extraor- divina, mediadora Junto de JP:;ns; ~ cruz r~sso solucionar, r>0r um longo futuro, aos indlvlduos nem à ,opinião geral. E que lhes inspiram o emprego de mu-
dinarla beleza, de onde se despediam e os dois corações (alam-ncs cl11 ca- como e!:.l e~per~ .. certos problemas mo- da alçada. dos poderes publicos. Não U1e1·es nas usinas. o abandono dos filhos 
ralos luminosos para todo., os lados, en- ridade: penitencia, mortt nação e amor; · rni3. ,entre os quais dois. princlpalmen- compete' às autoridades religiosas como, no lar, principalmente o trab.iJho no-
volvendo a Senhora em tal esp· tcndor as doze estréias lembram o zelo do apos- te, a ap<istaz!~ e a idolatria do Estado, tais. Sem duvida. com todo o_ prestigio tum:> para as mães e para as moças. 

· · E d · U t a. hefcs dá Iare Do mesmo' modo ainda. o recrutamento que. já se lhe 'lâO via a tu nica nem os talado e a recompen.sa , que o -espera. que lé1;~Tam a ,mapa a pegar em r- sagra o que 1cs oc , os. c _ - º -
pés. As ped .. s preciosa. eram maiores. Não !la t-,crição deste lado, parque mas. < A Voz do Vat:cano. Roberto ~ .• o Papa ou os Bisp:s, podem per- prematuro· da juventude, arrancada c~-
wnas. menores c•Jtras e pi·oi:,orclona!s cumo -Nossa ·sennora disse, a cruz e os Speilgth. no "Ação ·catolica", de 26 feitamente advertir ou c:onsurar, em elo demais à tutéla '!los pais e mestres, 
eram tambtm os raios luminosos." corações d~m bastante. de Janeiro de l!l43). nome da justiça, os chefes das naçÕ€s e i quem as forças fis:cas, arxr::o.s ad-

t relativa-mente à :uerra. e isso deve . pe- quh·idas, e a formação moral e inte-,, O_ que então ex=rtmentei e aprendi Quem r.ão na de· procurar razcr, · ;;, f _ 
naquele mom1nll é l~Po:s.5•Vel e:<pllc:ar." amar. -estudar e~.a _Santa Medalha e *' ,. sar multo na formação d:. cJnclencla lzctual, aprnas esbcçada, alta:·,:o r.m~-

d 11 · t r '·to d ben Os motivos que c:::ntervam o Chefe dos soberanos. ,Mas a decisão de fazer nhã para as tarefas naciona's e s"Jciais "Com.o estivesse ocupana em con- receber e a . 0,:.(ls os ru s e _ - _ _ 
1 · - · M I r· aculada da IgreJ·a na neut-1\:!iC::ade polit_ica, Is- a guerra,, em cada nação/ é da alçada que os esperam, tem. pia-la, a Vlrgem Santlsslm. a baixou ção e sa vaçao que a_r a m . . . _ 

• · t t · 1 -- -~11vcncnc• o· co.1flltos nem da autor. idade ·politica segundo as_ det.er- -E f' ·1 te - d 1 pari mim o o_ l110,. t- uma voz interior prometeu- e d~seja comunicar.-? < rans- 0 e. iao e - ' ., • ": . _ • ma men • nao se camam e em-
·crito de "Na - Luz Perpetua,, do comprometer o n!)tne -.cnstao,. iildu?.em minações. constituiciohals do pais. -Se- bt'.ar _que, _se as - .nações aliadas têm 

me disse no Intime. do coração: ·- ".eS
t
e - · · -- - -.,- l fi · das I reJ·a n•rticu1~1·es e seus· -_--g .. u. e:-s_e ... .:<.l L!e, •. f, .. º,lf!l- ."-_ ·~.,,!:" .. ·.s .Qfj_-§_Y_.,_lâeiite.\i_.·~·-·'...;,. =t·u-~"-'-'""·A- ·os-d·e·v·e·r--'''i:!_e __ : lYa~.'hal'· a:'guer-globe· que. vês •ep,resenk• 0 .mundo_,ln- Revmo, Pe. João Bapt I!,: ~l1Pl!ll1, ... -9~,-~3-, - .Jt ---,,f!.."-""-i-., "'1-· - ,·_ .,.;- .... ,, - -,,,._ ~~ _ " ~uu~u"' ,. ,, 

,.,,.,_t.êttv' é~'êm' ·-e.s=clal a !"rança -e cada. s. - v. . D.J '. -- - " . • > , · · ' ~-· the!cii" â'. n_lto ·maiítetém , uma, · atl~uae · justtç,. 'ou de e,ro, a _;reja aceita· nes- ra, nãci pode .ser por, outro meio senão 
,,___ se setor o ju)gamento dos- responsaveL'» _ at~ndeudo- com -_,_. maior cuidaclo ao fu-

pessoa êin pàrtlctilar ". Aqui não sei 'à,· quem com=te tal . papel,- ·e_ 'que niuh · 
..,~ tnro cconamico, famillar, socia.l e moral 

·expriiu:r o ~u~ .,éscub1·1 de beleza- e bri- A ' - d- --t ,., b b"I • .e.e - , - • ·t·-_ - tas ·vezes têm informações que escapam de seus paiocs. 'A atrnção e todo o cui-
lho nos ralos tã<J resplandescentes. A .-S' epor aç· .·oe,s ' . a I.OíllC···_-a,s---- e· ' ·nazis a·s- à ôbservação ou à anàl:se dos part.icu~ dadn do_ Canadá devém dedicar-se à re-santissima Vil·gem acsecentou: -- "eis. --· · · . • _ - Jaré~. N'os casJs duvidosos, o bzneficlo " 

- · - · c::>nstruçãJ de uma -ordem publica de o .slmbolo das graças que derramo so- · da duvida é a favor 'das àutoi-iciá.dis-
. após-guerra conforme aos devere, do bre.as pessu.is que ma:: pedem". .consti'-uldas. -Quando não.é possivel a-0s 

- • homem em relação a Deus e em relaçf:o 
-"Desaparece,u então o globu- que ti- A 23· de junho ·a_ H:idio Vntica:10 iwi;ões como -essenci11h1ientc i1Ífcrio- fieis Julgarem 'por si mesmos da leg;- a seus semelhantes, e onde a justiça 

-nha nas mMs: e como se estas níto - · timldade de uma guerra - e como o 
irradiou para a l•'rnll(;a a ~cgmule ré~. e a caridade po:s.5am exercer-se na paz pudessem com o neso das graças. lntli- . . 1 . . · t · 1 J>odci•!am eles? - podem sempre, em . . 

· t n , a palestrn. 1_111hlic•ail.a pda ''.l!:ngli,h Sé as leis ( a .Just1<;a 1u ernaC'10na · e prosp:mdade. 
naram-se para s ~rra na a l ur,• gr - d r· seu Julgamento mon:.l no assunto, fiar- I\"•. c«as 

2
_d,•ei·tcnci'as 11ada ma's fo-i . od M Ih " C 'ti 1· N I tt· " f'1,1·a1n v1'ula as - e o eram re"ll('ll-- , -,- = . c rn;a repr uzlda na eda a. a 10 I(• , ews e - er : · ' 1 se _nas, decisões tomada~_ pelos chefes de 

· t t " t· · o s e--p1·1·1'fo • · " ram da. parte do Episcopado canadense, "Formou-se então em torno da Vir- N 1·1·t I J ''Ili er11e11 o - nuo 01 n eu ~ , su· a naça·o. Ainda ma.'1 .• ,- uin• vºz que ·os c,(>11 1 os < os Sl!fm os ·" e • d· · t · ., '" " · repito-o ao tcrmina.r, do que um niodo ·gem um quadro.um pot1co oval onde em XI\' 1 • · t· t I e sim na 1wahca, e em · 1s).J'U as m- ta-! declaraç-ao se tenha- tornad. o formal, 
• , a µ,n>Ja era rcqucu eme11 e - . mai3 eficaz de cooperar n<- esforço de 

letras de ouro se liam ~sta.-, palavras: arrastadà à lmt:i lba terrena. J~m- tcrnacio11ais q1talquer das parf.()s t1- • ela é lei, de âcordo cam as cond:çÕ€s guerra para uma vitoria legitima, ca- _ 
. - "ô Marta .. concebida sem pecado, · - uha O direito de ª· pelar pa.ra as,leis leglslativa.s_ .,ecul!ares ·a cada pais, seja 

Ó ., uora ai l_~_,re.111 se.ia uma instituidio pa;; de estabelecer no mundo uma paz 
IJClgae por nós que recorremos 8 v ~ · · universais. Se essas leis foram vio- qual for. 0 julga.mente teórico que dela J·11sta e duravel, segundo o desei·o do F · ã · d' <l.ivi11a na !.erra, os elementos visi-

ez-se ouvu ent o uma vo; que me !- !adas, isso aconteceu -no calor da lia- se ·possa ter; essa· lei obrigr, a todos os Sumo Pontlflce, o reino da J·ustiç.a e da zia.· "Manda i,unt,ar uma Medalha w·is ,!e que 'se (•ompõe podem ser - D t d - · · t 
· -·- • • . I f' tnlha e niio p,,r pl'ill<_iipio. cid11daos. ouro mo o seria· negar o- caridade. 

- por .este modelo: as pcssoat que a trou- levados a eerlcr às vw1s,1tu( es e rn- do vlgor.praticq às le!s, todo poder ve1·-
:-erem tndulgendadas receberão gran• q11e?.a$ dos rH::;_-ocio~ tcrrc·1ws. Cou- Se a ju5tira era vfo!ada no do.mi- dadeiro às autoridades gollticas, seria 

• 

O ISOLAMENTO DO VATICANO 
(Do "The Tablet", de 25-~·43). -

A Radio Vaticano lrradiou em 21 de' 
Setembro, citando o "Osservatore Ro
mano": "Correm muitos boatos sobre 
a situação da Cidade do_ Vàticano e 
da pessoa dQ prcvrto Santo -Padre 
depois da ocupação de Roma pelqs ale
mães. Como já anunciamos, dClide . a 
tarde de 13 de Sef.embro uma patrulha 
de soldados alemães foi posta de sen
tinela diante da Praça de S. Pedro, em 
territ.rio italiano. na Unha diy,jsoria 
da Cidade do 'vaticano · .E:s.5e ato foi 
precedido de um c.h ,mado telefonico do 
Comandante italiano em Roma ao Go ... 
vernador da Cidade do· \'aticano. Ele 
imediatamente informou as :iutoridades 
competentes e ordenou que funelonarios 
do Vaticano se tr~.nsportassem ria ho
ra marcada. 16 horas, á linhà de de
marcação a fim de se certificarem que 
o territorit'l do estado neutro da Cidade 
do Vaticano fo:;se respeitado. Na_ rea-
1:dâde. a linha d!vlsori:. não foi atra
vessada". 

Não obstaute. é evidente que o Vati
c'an:> está isolado, o que constitue uma 
violação do Tratado do Latrão. cujo 
Artigo XII estabelece: -"A ItàJia se com
r,~mpete a permitir, sempre. e em toda.s 
ac cir aunstancias, intercambio livre en
tre todos os Estados, Inclusive belige
rantes, e a Santa :ié. e vice versa"·. - A 
20 de setembro, a Radio Vaticano disse 
que as comunicações., postais com o 
mundo externo estavam suspensas: e -o 
"Stockho!ms Tldningen ", de 17 de Se

tembro, publicou uma noticia de. Berna 
que dizia have:- o Papa enviado um 
protesto a Kcsselting, comandante. ale
mão, -contra a proibição de· acei,SO a S, 
Pedro. feita aos cidadãos. romanos, e que 
a un'ca resposta 1,avia sido um aumen
to do numero de canhões e de guardas 
n?, Praça, e a afixação de av,isos de que 
qualquer pessoa que tentasse desobede
cer à restrição seria mor~a sem a vi:,o. 

Acrescenta o "Stockholms Tidniu
gen": "Enco:1tram-se doze. canhÕ€S an
ti-tanques auto-propulsores na Praça, e 
varias metralhadoras_ e1,t-ão colocadas 
sob o ,eristllo. Tropas de paraquedis
tas alemães rodcir m toe.-. a Cidade do 
Vaticana para manter o Isolamento". 

urgo após haverem chegado a Radio 
Vaticano cortou suas tran.smissões ha
bituai.s e'.~ um quarto de hora em C!lda 
l'ngua, reduzindo-as a apenás três ou 
quatro minutos, dedicados aos mais sim
ples avisos· eclesiastlcos. rapidamente 
feitos. Todas. as informações inclu!am 
noticias da presença de tropas alemãs, 

segundo o "Osset'Vatore Romano", que 
· ciia.va a imprensa italiana. i 

Desconcertados, talvez, com a recep-i 
ção feita ao seu· primitivo aviso, os ale.-. 
mães reduziram-no no dia seguinte, 15• 
a esta declaração feita por Stefanl, . preo1 
sentemente 'sob seu controle: "Dois sol .. 
dados itlemães estão montando guardaJ 
na Praça de s. Pedro na linha de mâr,. 
more que separa a Praça .dó território_ 
italiano. Esta função começou ontem 
( sic) após negociações realizadas nai 
Praça entre o secretario . da Embaixadai 
Alemã junto à Santa Sé, o comandante, 
da Ô:uarda Papal, e alguns oficiais ale• 
mãei;. Cada uma · das três entradas d~ 
Cidade .do Vaticano está guardada por 
carabineiros :tàltanos". _, A declaraçã~ 
continuáva acentuando que a Guarda: 

· Suíça ,.permanecia responsavel dentro do 
Vaticàno e as autoridades italianas, fô .. 
ra na cidade de Roma, e que somente 
a 'Praça de s> Pedro -estava sendo pa .. 
trulhada .· por· soldados alemães, Evldefl .. 
ciava-se que a finalidade era habi!it.al! 
os alemães a prenderem todos aqueles 
'Que procurassem refugio na Cidade d() 
Vaticano; e 011 alemães já haviam di
to, na declaração que publicamos na se
ma-na pa.ssada, "comunistas ou quaJ .. 
guer outra pessoa"· · 

E verdade que um orador da Wi• 
lhelmstrasse declarou que o Estado õa' 

· Óidac!e do Vaticano goza de todos _os 
direitos de neutralidade, 'e que, em todo 
caso, os "empregados do Vaticano" ti .. 
nham; liberdade de ir e vir à vontade: 
mas isto foi. dito pe,ra tranquilizar Ot!. 
ouvintes da America Espanhola e Lati
na, que começilm a preocupar-se com 
e:s.5e verdadeiro apri.slonamento do Pa
pa, e a temer que a sorte de Napolea 
seja um pre~edente par~ Roma. 

Noticiam alguns jornais da Suiça que 
o cómnel-general Johanes von Vlasko
witz d:sse em Milão. "O Papa será um 
refem nas mãos dos alemães para domi• 
nar · as pÓpulações meridionais d.a Ita
lia, levando-as à obedlencla, e para 
obrigar o resto das . forças armadas ita• 
lianas a voltarem pa_ra os alemãei; ". 
D',z-se ainda que o censor alemão· per" 
mitiu,. de =o pensado, que essa_· décla
ração chegasse à :..uiça, via Chiasso. -

A estação alemã de Zeesen transmi
tiu o_utra !imeaça feita pot aderentes de 
Mussolini, da "Republica Fascista", que 
increpa o VaUcano de '_'pacifismo" e 
de ~- se:1l1lmt.ntos "anti - germanicos", 
acrescentando: "Os centros de sabota-. 
gem e de traição serão eliminados. Não 
nos forcem a recorrer a medidas ra
dicais". 

25 DE NOVEMBRO 

SANTA CATARINA~ DE AlEXANDRIA 
A ilustre ,·:rgern Catarina .chama

da n "subia com;c!hcira" ,'nasceu cm 
Ain.·,v:d!·ia 110 Egito, -pelos fins <lo 
~,·r:::lo II T. 

Snu hrilhnnte ·intcli;;e:1cia e os rc
r·.:i:·,-os ele ;;uP, nobre familia llie per, 
1niti:uu :1.p-1•.h;.'n,nd:u·~f.D, -de _fnf-){lo pon-· 
co eon:nr~ •cm-.&:'tlsexo; -na Sagrada· 
Trologia. é-- Í1ag cicncias profanas. 
Aos tlczoiro nno5, confundii1 cm rlis 0 

ellssõcs publicas, os maiores filo:;o
fos de Alc:rnnrlria. 

O imperador Illllximino, cruel per
,-.r1rnidor dos fieis de Cristo prome
t cu nm premio ao •filooofo que con
,rgui"sc eonYCll<'.cr a heroica donze
lit ela fabidacle de nossa Hclig1ão. 

O odio a Nosso, Senhor e a cotii~a 
do pri,mio reuniram um g1·ande nu
rnrro de sabios qne puseram em jogo 
todos os recursos de sua' argumenta-
1;iio ;;ofistica para desorientar a jo
wm esposa de Cristo. Catarina. po
rém, auxiliadr pelo · Espirito Santo, 
respondeu-lhes com tanta sahedoria 
e dcvo~ão, qL1e eles abandonaram 

seus erros e pediram admissão-entre 
os catecume\los. 'rodos esses sabio& 
morreram martires, mais tarde. 

O imperador, surpreendido pelo 
êxito inteiramente inesperado <la 
discussão, recorreu a outra tática, 

· fazendo as mais brilhantes promessas, 
.à.Santa, itim>de qti~ ela apostatás-. 
sé; Chegou· mesmo a prometcr~lhe to-· 
-ma-la· como esposa, 'l'udo porem foi 
cm vão·: Catarina não se abalou. 

Enfurecido, Maximino orrlenoú qt1e 
a serva de ,,Deus fosse suj_cita àos 
pciores suplicies. Durante. onze dias, 
a ilustre donzela sofreu duras, fla
gelações e insuportaveis privações, 
uão se apiedando os algoses nem <!e 
sua inocencia, nem de- sua beleza, 
nem de sua juventude. l\las os-' pla
nos do impio tirano foram .dupla
ment3 frustrados, pois não s6 Cata
rina permaneceu fit·me na Fé, como 
tambem muitas pessoa!l. que foram 
visita-la se converteram. 

des graças. mórmente se a vouxerçm eo tudá. ao tra~ar II bisturi:i il:i lgrc,1a, nio dos valores materiais, restava legitimar à. sedição. 
-pescoço: hão 1P SE!r abundantes as gra- , . . 1 1 • 1 t ainda o respeito basico à propria. A Ig·reJ·a de cadll. país aceita esses e llllfJOS~ll'C < e.1,wr < e ellCOII .r·:.:r (·III 
ças- para as pessoa.'l que a trouxerem - pessoa, ao crist_ ão,· a era pagã na principio.·--s .. os Bispos neles se inspin::m sua tlontriua e seus dogm:ii, 1111rn 
com confiança." qual os vencidos _eram tratados como ein sua atitude .pessoal e nas d_iretivas 

N- · 1 •A d - qualirlarle n·~.i.a nue está acima düs - _ 
o_ mesmo nstan..,, o· qua ro pareceu - ·, escravos havia terminado, Não mais que ,dão a sua, ovelhas. Eles não fa-

voltar-se e -. Irmã viu no reverso a le- as~unto:a; nnrndnniis e que sempre 1· zem a guerra, ·cola.boram com seus pai-

CURSO DE F0RMACÃ0 MARIANA 

Louco de 6dio; o imperador deter• 
minou '/iue a heroici e~posa de Cris~
to fosse colocada sobre uma Toda , 
chapeada de laminas cortantes e fer-
1·os ponteagudos. Catarina fez o Si
nal da Cruz sobre•o instrumen1o ·de 
martirio, e este se fez em· pedaços. 
Esse fato causou a maior admiração 
e levou muitos pagãos a se converte
rem. Maximino ordenou então que 

'Catarina fosse decapitada. 

. • - naquela. época - se rea. 1zava.m tra "M»·encimada Por uma cruz. tendo permite. :1 lgre.ia úiauter e pur l'lll se• a menos que ha, .. Injustiça eviden-. 
- ', atos coletivos e _ deliberados como "' um traço .ia base e por IJa!xo_ do mo- pratica os priucipios que a u11rnrnm. te. Apoi1tm as autoridades Jegitin1amen-

nógra1na de Maria os dois corações de Nn setmlo Xl v, a Jgre,ia encheu a aconteceu nos 'tempos 'das deporta.- te estabelec:da:s pa-ra salvagua.rdar a 
Jesus e de Marta. o primeiro cercado viria publil'.a doH poYos de nm espi- ções babilonicas. , ordem publica, .iembrar _aos suditos os 
por uma corôa de espinhos, o segundo rito de justiça rmiversal. A ordem Não mais se fizeram tentativas seus deveres, contribuir ao desenvo!Vi-
atravessado por uma espada, e. se~un- - - l 1 , d-0lib<>r2<las no sentido de rebàixar mento plen_o da força .nacional. - v· que a lgre,1·a deseJa est11 1e cccr e do tradição oral comunicada pela 1- 0 cri~tão do seu _ nh-el de dignidade 
dente. uma corôa de _doze estrelas a cer- uma ordem tle paz na qual o indi-
car o munograma de Mari> e os cora• vilJuo e as nai;ões rcconhei;nm e ar•ci. e civiliza~iio. Não se realizaram es-
çõeá, rambem a mesma Irmã disse de- tem uma lei superior, .igual para forças para dE!sarraigar esses povos, 
pois que a Santi:s.5lma Virgem Maria todo.si uma ordem que produza paz; afasta-los à: força de seu modo d,: 
calcava aos µés uma serpente de c9r es- mun ordem 113 qual a µersonalidiide vida, de suas tradi<;:ões, de seus cos-
verde_ada com_ >->int:lb amarPlas. humana _ (l' iwtc-sc bem, a per- himcs. 'fodos os homens, cada ·um 

Pássata.m-se do~ anos sew. que os Su- soimli<ladia lrnmlll:/1 corpori'fica<!it s<>- 110 seu lugar, 1,inham 'cm principio 
periores eclesta~ticos decidissem o que os mesmos direitos; defend_ idos por 
h. ,, d 1· t · d - do J·a em <Jue itirlivi<luo t'or} - possua av... e azer-se; a e que epo1s uma sah<>doria suprema. 
inquerit-0 i:11.non1c,-o. se cunnou a Meda- S<>mpre o~ me~rnos direitos esse11-

· 1ha por ordem e cum aprovação do Ar- ciais e tenha 'a:reito a um? .justi?I A pratica, repetimos, nem sempre 
ceblspo de Pari~. Monsenhor de Québeu. .superior, livre lll' qualquer mtronus- correspondia a esta regra superior, 
Para togo começou a espalhar-se com são e de todas as· reivindicações de que, contudo, permanece para sem-
muita ,·apldei pelo mundo inteiro a pre presente como uma imensa espe-
devoção. acompi,,nhada sempre de pro- gmpos. ran~a, uma defesa certa e como uma 

- u· d-· i No principio rlo seculo XIV, uii.o . 1 digiôS e m agres extra0r mar os. rea._ • reprovação àqueles que a v1_0 am e 
nlmando a fé quasi extinta em muitos se completara ainrla a forniatão de que ,_um d_ia se encontrarão face à 
corações.- produzindo notaveJ restaura- Estados, mas os reinos rle l<'ranc;a e face cóm todas as forças dà, Cristan-
ção dos bons costumes e da virtude, lrwlaterra já e:;t:>vam bem org_ ani- N' 
•a..•ando JS cot·=• e convertendo •• ai- 0 

• :JI d8.de, coligadas . contra eles. . ·111• ~ .-= = zado~. A Alemanha e a Italia níio 
mas. • d 'd d- · · A guem, portanto, pense_ em estabele-eram arn a ent1 a es nac10na1s. -

Entre outros prodígios é celebre a d cer uma 01·dem pagã, ·pela qual um 
Polonia e a Hungria - eram esta os h conversão do Judeu Affonso Ratisbona, grupo exerça prerrogativas que l e 

· - m:, 0 os .principados russos achavam-acontecida depois da v1,<;ã0 que teve na • .., !)ermitam moldar o destino do mun~ 
"' se ainda sob o domínio mongolico. igreja de santo André delle ,-rate. em • do de acordo eom suas vantagens 

q a · Santl•·1· aa Vl1·gem lhe apar~ceu Venn.~a e Genova eram senhoras. do h ue =' ~ · pessoais. Nenhum grupo,. nen um 
como se representa na Medalha mi- Mediterraneo e ns Papas residiam individuo, deve pensar possuir 

O 
di-

lagrosa. em A vignon. l\Ias nessa Europa 
o primeiro a aprovar e abençoar a cm fermcrita<;'ãO, uma tendencia co- 1·eito de vida e de morte sobre o res-

Medalha· foi o Santo Padre o Papa · · ~ to da humanidade. meçava a se fazer sentir: as naçocs 
Gregorto XVI. conlianjC'-se a sua pro- • criavam raizes em seus territorios 
teção e conservando-a. Junto do seu cru- - - l 
cifixo .. o sumo Pontifice Pio IX, seu e cada uma delas recebeu; como e e· 
sucei;sor. o ?01,tifice da Imaculada. gos- mentn basieo, as noções cristãs da 
tava de a dar como prenda particular clignirlade humana e o reconhecimen-
da Sl\3- benevolencia pontificia.. Não to das leis. Nos co11flitos entre na. 
a.doira que. com alta proteção e à vis- <;>Ões, as leis qne defendiam a <ligni- · 
ta de ',tantos prOdlgios, se propagasse 
i·apidameute. Só_ no espaço de quatro d.n<le humana não eram sempre se. 
ano3. de 18:l2 a 1836. o iabrlcante Ve- guidas à risca; mas os povos: sem-
r'"elte; que foi_ Incumbido d" a cunhar, pre tentava 111 explicar que pcrmane-
veildéu dois milhões em ouro e prata e c:iàm leais a, essas leis. Ningnem no 
dezoito mi!hôt,~ de cobre. em Paris on- sec·tlo XJ V _jamais aspirou a esta-
ze fabricc.r.t~ mais venderem outras belecer uma ordem na qual nma na-
tanta.s. em J,ion quatro cunhadores ve11- i:ão- tivesse O direito' ·de moldar o 
deram o dobro e em va.rla., outras ci-

uestino <le outra uaçíio. N iuguem dades da· França e do ei,trangeiro se fa-
bricou e vendeu numero tncalrulavel de pretendia estabelecer uma ordem na 
Medalhas.· o que não terá sido desde qual se_ reconhe«es~e - a uma nação 
1836 até a.gora! uma .~uperioridade natnral que lhe 
l Ai'aça.-;· a f!Sta. difusão prodigiosa. foi- 9es~~b- diri:iit!? de ÇQIJ-ªi.!l-º!l!f Qtt!lª§ 

os Padres · Brancos ordenam 
98 missionarias 

. A agencia noticiosa Catolica_ '(N. 
C.) em · recente despacho transmiti
do d-e Nova. York _ comunica a se
guinte alviçareira noticia:. 

"Noventa -e oi to sacerdotes foram 
ordenados <!tirante este ano na Co• 
mundade ·dos Padres· Brancos, se
gtÍndo anuucia a Obta da Propaga. 
ção da l!'é, nestii efrlade. · 

"Deste. m1mero, ·25 são belga.s, 22 
canadenses, 17 holandeses, 16 fran
ceses, S _ ~giço?, _7 inglcêe§ ~, ;! it1!-• 
füt.1!ºª' ~ ' -

Eis por que, e~ nosso pais, os Bispos 
aceitaram_ a guerra, uma vez decidida 
pela autoridade competente. Louvaram 
os fieis por sua cooperação lega:! e por 
sua partlcipaçãn voluntaria nos diver
sos serviços de guerra. Não jUlga.ram 
oportuno discutir em pub!!co, como o 
l)Odem· fazer, a CliSC titulo, os_ leitores, os, 
deputad~. os pbtidarios, os jornalis
t.-~ e os civis ~n1 geral, as medidas to
madas -pelas autoridt ~es respectivas do 
governo, nem os meios utilizados para 
alcançar os 3eus fins, Todas el!llas cousas ' pertencem à ordem 'polttica, e a 
Igreja só· considera de sua alçada o 
seu aspecto moral. • 

CASPA .. ;;.. 

·Quéda 0 

dos 
G~e)L~s ' 1 

1 

' , 

duvENTUDE' 
\. . ; 

ALEXANDRE-· 

Tiveram inicio dia 13, · as aulas do 
Curso especial de "Formação Maria
na" do noviciado modelo mantido e 
organizado pela ACADEMIA MARIA
NA. 

A primeira preleção foi feita pelo 
dr. Joaquim Dutra da Silva e versou 
sobre o noviciado, seu programa, suas 
· regras e sobre os deveres e as quali
dades dos noviços e dos candidatos 
das Congregações Marianas. A segun
da preleção que se realizou sabado 
ultimo, às 20 horas, foi feita pelo dr. 
Joaquim Alfredo da Fonseca, congre
gado, professor no Faculdade de Fi
losofia de São Bento e em varias co
legios desta Capital, e versou solft·e a 
Igreja, sua organização e seu direito. 
As preleções serão taquigrafadas e 
mimeografadas para os que se inte
ressarem. A ACADEMIA MARIANA 
organizou um seleto corpo de orado
res que discorrerão sobre os diversos 
pontos do programa impresso e já 
div_ulgado. 

E' a seguinte a relação dos orado
res - Sacerdotes e Congregados Ma
rianos - que se corr.prometeram a 
falar sobre os· diversos _pontos do pro-
grama: -

Conego Miguel Anderi - Vigario 
coadjutor da Paroquia da Consolação; 

• Pe. Manoel Pereira de Almeida 
Vigario coadjutor da Paroquia de São 
José do Belem; Pe. Vicente Zioni -
Lente no Semiriario Central do Ipi
ranga; Pe. José Varani - Lente do 
Seminario Central do Ipiranga; Dr. 
Aguinaldo Alves Ribeiro - Advo
gado em nosso foro;. Dr. Augusto Bre
ves Filho - Lente na Faculdade de 
Filosofia de São Bento, e na Escola 
Politecnica; Dr. Alfredo Buzaide 
Secretário da Federação Mariana; Dr. 
Sinisgalli ~ Professor na Academia 
Mariana; Sr. Bernardo Martins 
Presidente da Congregação Mariana 
do Externato do Liceu Coração de Je-

. sus; Sr. Carlos Dias Brosch - Aca
demico de engenharia; Dr. Carlos Mo
rais de Andrade - Advogado de 
nosso . foro e conhecido parlamentar; 
Dr. E. Pueira Lopes - Ex-presiden
te da . Federação Mariana de São 
Carlos; Sr. Felipe de Menezes - Ba
charelando em Direito; Dr. Faustulo 
Pedrosa -- Presidente da Congregação 
Mariana de ·santa Efigenia; Dr. ·José 
'Ç,ad2.§. Qf; M~il1ª Nogµ~ir_a -- ~t~ .. 

dratico na Faculdade de Direito de 
São Paulo; Dr. José Azeredo dos 
Santos - Presidente J:)o ln'stituto de 
Serviço Social; Dr. José Pedro Gal
vão de Souza - Advogado, profes
sor e jornalista; Dr. Joaquim Dutra 
da Silva - Advogado; Dr. Joa
quim José da Fonseca LLente nà Fa
culdade de Filosofia de São Bento; 
Dr. João Batista -Parolari - Assisten
te na Faculdade · de Medicina; Dr. 
José Luiz de Brito Viana - Advogado, 
inspetor do ensino secundario e 
diretor' da Academia M,,"iana; Sf.' Jo
sé Armando Silveira - Secretario ge
ral da Federação Mariana; Dr. José 
Amaciei - Presidente da Congre
gação Mariana de São Gonçalo, e en
genheiro da Prefeitura - Municipal: 
Dr. Luiz Tolosa de Oliveira e Costa 
Filho - Presidente da Associação dos 
Jornalistas Catolicos;·· Sr. Mario Pra
do .Zacharias - Acàdemico de enge
nharia; Dr. Odilon da Costa -Man
so - Curador judicial• de incapazes e 
ausentes; Dr. Oscar Amarantf - En
genheiro da Secretaria da· Viação; Dr. 
Pedro Moncau - Junior - Médico; 
Sr. Paulo Pedreira de Freitas - Pre
sidente da Congregação Mariana ços 
alunos do Colegio São Luiz; Sr. Vfr
ginio Marmo - Professor , na Acade
mia Mariana, e · Dr. Dalmo Belfort de 
Matos - Advogado, professor e jor-
nalista. " 

Na secretaria da escola, à rua Ba
rão de Paranapiacaba, 50, estão· aber
tas as inscrições para os jovens cato
licos, de 15 anos pelo menos,.que de
sejarem inscrever-se, candidatando-se, 
assim, à Congregação M.:riaJ;1.a. 

Segundo piedosamente se crê o 
corpo da gloriosa Virgem e ·Martir 
foi levado pelos Anjos ao l\Ionte Si
nai. A esse fato faz referencia a O
raçã<1 da Missa de Santa Catarina: 

"O'-Deus,.q11e destes a Lei a Moi
sés_ no cimo do 11Ionte Sinai, e que 
colocaste·s, no nfesmo lugar, por Vos
sos Santos Anjos, o corpo da bema
venturarla VJrgem e Martir Catari
na: fazei, nós Vos suBlicamos. que 
por seus m.irit os e sua intercessão 
nós possamos chegar à montanha que 
é · ,Tesus · Cristo". 

Fa!conio, Ai'cebispo de San Seve
rino, porem, não interpreta literal
mente essa tradi~ão. Para ele os As
jos simbolizam os Religiosos do_ con
vento do Monte Sinai. De fato, a 
maior parte das 1·eliquias da bema
vent11rada Virgem estão 110 Mostei• 
1·0 do Sinai. · 

Santa Catarina está na lista dos 
Quatorze Santos .Auxiliares, sendo 
invocada pelos estudantes, filosofas: 
oradores e demais intelectuais. Ela é, 
outrossim; ,juntamente com S. Luiz 
de. Gonzaga, Padroeira da JuventLt• 
de Estudantina Catolica, desta Ar-

- quidio~ese. 
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VESPERAL MONASTICO 
Acha-se à venda no Convento das Religiosas Benediti

nas, em Sorocaba, Estado de S. Paulo, o novo Vesperal bene
ditino, ao preço de Cr$ 20,00, contendo em pürtuguês e latim, 
as vesperas. de todos os dias do ano, bem como as Completas 
do Oficio monastico e as Laudes das principais festas. Pedidos 
podem ser feitos ao endereço acimã: Descontos para os re- · 
yengegores. · 

., 



-o R • A 'R A ,u J O L O P E S 
DOR ·DE ·oABEÇA -PRISÃO DE VENTRE 

Neurastenia - Nervosismo - Melancolia - Depressão nervosa - An
gustia - Palpitações - Genio irrascivel - CHORO - •ruberculose -
Doenças do pulmão, dos rins, do CORAÇÃO, dos Intestinos - Magreza 
- Obesidade - Enxaquecas - Tontura - Peso na cabeça - Diabete -
REUMATISMO - Digestões difíceis - Preguiça - Mau halito - Pon
tadas - Arrepios - Palidês - ULCEllAS DO ESTUMAGU El DO DUO, 
DENO 

(SEM OPERAÇÃO) 
MOLESTlAS N~JRVOSAS E MENTAIS 

Antes de qualquer operação, mesmo a simples extração total 
visite a 

dos den~es, 

CLINICA MEDICA NEURO-PSIQUIATRICA 
RUA MARCONI, · 131 • 8." SALAS 806/5/4 
Consultas das 11,30 às 19 - Sabados 8 às 12 

Fones: 4-2208 " 4-9788 -o- São Paulo 

FEDEKACÃO MARIANA FEMININA 
( PRECE COLETIVA' PELA PAZ 

Hoje, em grande numero, estárão as 
!Filhas de Maria,, rui. Igreja de Nosm Se
nhora dá Paz:, para implorar ,da Excel
sa· Rainha a paz pr.rá o mundo. · será, 
tambem uma opmtunidad-: para aproxi
mar as Filhas de Maria. das varw; Pias 
:Uriiõea, afim de que haja entre elas uni-
dade de vistas, . 

Depois da Missa, celebrada às 8 horas, 
ha qual .ser{t dlstrit>uida a Sagrada Co
munhão, haverá, às 10 horas, uma gran
de assembleia. mariana, presidida pelo 
Exmo. e Revmi... Sr. Vlgario Capitular. 
Nessa assembleia. será prestada uma ho
:menagém à memoria' de D. Jo.sé Gaspàr 
que, exatamente no dia de hoje, deveria 
dirigir a palavra de oidem à.s Presidentes 
de Pias Uniões em .uma reunião que se 
realizaria no Coleglo Assunção. · 

ADORAÇAO PERPETUA 
' Como liabltualmente, no proximo sa
bado, dia 27, haverá'.a adoração mensal 

, das Filhas de· Mari.a ao Santíssimo Sa
cramento, perenelllente exposto na Igre
;ja de Santa tfigenla. Durante todas as 
horas do ··dia, revezar-se-ão as turmas, 
havendo das 17 à.s 18. horas, :olene Hora. 
Santa pregada. pelo Revni.o. Pe. José de 
Almeida, professor do Semlnarlo Cen
tral do Ipiranga. e Diretor da. Pia União 
da, Casa Pia S. Vkente de Paulo. A. par
te coral estará -a., cargo da Pia União de 

· s. Gonçalo. 
RECOLHIMENTO PARA AS 

ASPIRANTES 

Realiza-se, no proxlmo doming~, dia 
:.!8, uma. Tarde de Recolhimento para 
todas a.~ Aspiraates da Arquidiocese, sen
do esperadas candidatas de todas as Pa
roquias. O local escolhido para esse re
colhimento,. que se realjzará das 13 às 17 

. horas, foi o Colegio Assunção, à ala
meda. Lorena 635. 

BOLSA D. JOSt GASPAR 
; Prosseguem entre as Filhas de Maria 
as atividades em favor da Bolsa D. José 
Ga:;par, in.stitaida pela Federação Ma-

. riana Feminina, a 1.o de .'llal<, deste ano, 
com o fim de promover a manutenção 
permanent.e .de seminarista. Alem de co
letas feitas entre as 'Filhas de Maria, 
orgauiZ5,rnm algumas. Pias Uniões· movi~ 

,c;{;;,•lnientcxices~c1Íú.s .afim de angariar fundos 
~1f7'l'plirâ'\issà. 0Bôísãt··;,•,,;i.c", ;'('.; !;" • ,.-· 

ClRCUL~ PARA. MESTRAS DE 
. . ASPIRAN'l'ES . 

~aliza-se, uoje, na Curla. às 14.15' 
mais um circulo para· Mestras de Aspl-
1·antes no qual seli atx,rdado o tema: 
1·etiros esp!r!tua!s. 

Torna~::;e lndlSpensavel ~ compareci• 
mento das Mestras a esses c!rculos, cuja 
finalidade prin.-:lpal é dai· unidade à 
formação das · futuras FUhas. de Maria. 

Aproximando ,se o dia da reéepção de 
novas Filhas de Maria, '\ Mestl-a Geral 
de· Aspirantes lembra a necessidade da 
1·etlrada. 'dO questionário que deverá ser 
respondido pelas candidatas. Continua à 
disposição das interessadas. na Sede, à 
Praça da. Sé. 47, 10,o andar, o folheto 
"Formação Mariana" que contem Instru
ções relativas ao referido questionar!o. 

,, PIA ONIAO DAS FILHAS OB lUARlA 
DE SANTA CECll ._ - 58 ANOS DE 

VIDA l\lARlANt. 

Irmã Maria Assur.ção, todas da Con
gregação de S. Jo.sé. 

Tendo sua Capela propria, à R.ua. 
vk, de piedaJe nos atos coletivos das· 
Martim Francisco. ali se Intensificou a 
ml.5sas e comunhões gerais, reuniões e 

, assembleia.s, Retiros e B.ecolhimentoo, 
tornando-se nec~aria a construção de 
uma sede m~is ampla ao desenvolvi
ment<.. que a pequena Capela não mais 
comportava, Esta é a atual Sede que a 
Pia. União adquiriu ao Largo de Santa 
Cecília, 202, e onde as associadas dão 
cabal desémpenho às suas atividades 
dentro do Estatuto que"BS rege. - Des
de o principio, a~ Filhas de Maria en
tregando-se aos seus deveres de pieda· 
de, empenharar.1-so em todru; as cam
panhas que ,isassem o bem da Igreja 
e elevass~m o ideal mariano. Foram de 
eficiente a:uação nas cruzadas da Re
volução Paulista e da Liga Eleitoral 
Catolica. 

Atualmente a Pia União conta os se
guintes Departamentos: 

Departamento de Piedade subordi
nando as Secções: Eucarística e de Ado
ração - Retiros e Recolhimentos -
Schola Cantorum - Missas Gregorla
naz. 

Departamento de Estudas controlan
do as Secções: Apologética. - Bibl:ote
ca - Circulo de Estudos. 

Departamento de Ação compreenden
do: Cruzada Eucarmtlca Infantil - Ca
tecl.5mo - Costuras para os Pobres 
Obr!l.f dos Taberr..aculos - Filhas de 
Maria Operarias. o 

Departamento de Noviciado tendo a 
seu cargo as Secções de Apresentadas e 
Aspirante~ 

Iniciou tamlJem uma 11ovr Secção pa~ 
ra as Filhas de Maria, cásadas, que 
desejam, sem ~ e afastar dos deveres do 
seu ~stado. continuar unida.~ na orien
tação mariana , para afervoramento na 
pieda te e solução ' ds di!lculdades que 
se lhes apresentem, em ques~ões de Mo
ral, na vida t1ova que encetaram. 

Por um prlvileg!0 assinalado ·da Di
vin~ Providencia, os dostinos desta As
socia,:;âo vêm senqo dirigidos, desde •. 
1897, como um pequenino hiato, por 
três membro~ de uma familia., que só 
merecem as bençãos e o agradeclment,o 
da Pia ::!ni~o: as Irmãs eosta Carva• 
lho. As Juas 11rimeiras, falecida.s: Eula~ 
!!a ~mlnna. que se retirou para con
frair ma.trimonio, e 1',,far!a. Amella que, 
completou um Jublleu de prata nà di
reção deste sodallciu, com um zelo e 
uma. niedade sem precedentes. elevando 
a Pia inião à asstn<1.Jada altura.. Da 
atual presidente. r Angelica da Costa 
Carvalho, a querida. D, ~~egeca, como é 
mais conhecida.. não ha na terra uma 
palavra que possa exprimir tudo quanto 
lhe deve a Pia União e toda , a gratl• 
dão que 1!1e é devida por esta Associa· 
ção. 

Neste 58." ano de existencia a Pia 
União de Janta Cecilia rende as malll, 
fervorosas ações de graça a. Deus por 
tudo quanto lhe tem concedido e por, 
todo bem quP. suas ber,çãos lhe permiti· 
ra.m realizar. 

Com a publicação do - Histor!co da 
Pia União - ver-se-á que sementeira 
de graça.s esta Associação recebeu e que 
esplendente frutificação ela soube pro• 
duzir. 

T,EGJONAfi13 São Paulo, 21 de Novembro de 1943 

FEDERACÃO DAS CONCREGACõES MARIANAS Aspectos da ocupação nazi na Belgica 
"A fita azul é o baluarte mais segu

ro da honra da familia e da liberdade 
da 'Patria". Abrim.os a secção, da Fe
deração com este' lema que a Congre
gação Mariana de Atibaia usa em .sua 
. ccrrespondencia; por ser a . expressão 
da verdade. Louvando a congregação 
que propaga de modo tão eficaz e ver
dadeiro · a obra mariana, observamos 
à responsabilidade que cada congre
gado tem em cuidar da sua formação · 
religiosa e moral, para que 11ma vez 
investido da insignia · mariana seja o 
exemplo vivo ,do ·ideal .que. representa. 

Presidente Bernardes - São Paulo 
- Oficio da Congregação Marianà de 
Santa. Luzia ass.ociando-se 'às home
nagens postumas ao: Padre Cursino. 
·rrr81i(mdo a soma dos tesouros espiri
tuais 'e pro,testando submissão e devoc. 
tnmento as ordens emanadas da Fe-
deração. ' 

Lins - São Paulo - Oficio da Con
gregação Mariana :de São João Bas
co, comunicando que no dia de fina
dos mandaram .celebrar ,Missa por in
tenção do· Padre "Cursino. 

Vem despertando ·vivo interesse nos 
A Federação continua ainda a re- ,J:úeios marianos a construção. da Ca-

ceber muitas demonstrações de pesar SD. dos Congreg~dos, em Baruerí .. Em 
pelo falecimento do Revmo. Padre principfos . deste mês foi inaugurado, · 
Cursino. Nesta semana temos a regis- com a re~Ezação de um retiro fecha-
trar as seguintes: d9, o novo pavilhão e a Impressão que 

Baía - Telegrama da Congregação ,trouxeram os retirantes foi magnifica, 
Mariana de São Luiz, do Estado da a ponto de pouco depois estar organi-, 
Baia, enviando pesames e associando," lmda .nova turma de retirantes que 
se as exequias, , para lá ·se retirou nos dias 14 e 15. A 

Pernambuco - Oficio da Congrega- Federação está empregando todos os 
gação Mariana da Mocidade Acade- esforços no sentido de ampliar muito 
mica, · de Recife, que transcrevemos: mais as contruções e fa:1:er outros me-
"Levamos ao vosso .conhecimento que lhorarnentos, de maneira que a 
a· Congregação Mariar;a da Mocida- casa de Baruerí sirva para .abrigar 
de Acádemici. de Recife em sessão ple-· grande numero de congregados nos 
naria. de 29 do mês p. p., resolveu grandiosos retiros de carnaval , e sirva 
consignar na ata um voto de extremo em outras ,epocas de, casa de· repouso 
pesàr pelo desaparecimento do ineli- para os congregados, onde juntamen'-
to e fecundíssimo Diretor dessa Fe- te com merecido descanso encontrem 
deração, que .foi o saudoso Padre Cur- saudaveis divertimentos. Graças a 
sino. · · Deus as Congregações estãó compre,-

Esta 'homenagem da C. M. M. A. re- endendo a necessidade de tal empre-
flete a elevada estima, a transborclan- endimento e veem secundando os es-
te simpatia e grande admiração que forças da Federação, àssim entre as 
dedicavamos ao querido Sacerdote muitas felicitações, e ajutorios já· re- . 
prematuramente desaparecido, tão vos- cebido$, anotamos nesta seman,a mais 
so quanto nosso, pois que a ~ua obra os seguintes: · 
gigantesca à frente das Congregações Lins - Carta da Congregação, Ma-
Mari.arfas de São Paulo teve reper- riana de São João Boscó, ,da qual d~s-
cussão, profunda na fisionomia religio,'- tacamos o seguinte . trecho: ",Fica-
sa da mocidade' brasileira. · mos com . o coração a ·transbordar de · 

Se ontem ele foi o Apostolo decidi- j•ibilo por sabermos que já estão qua-
do, realizador, dedicado até a der- . si 'concluídas as obràs da casa de re:. 
radeira hora ao seu divino mi- colhimento do Congregado Mariano, 
r.isterio, auguramos que hoje e para pois este, acontecimento marcará 'epo-
sempre seja o lema, o padrão veneran- ca, nos anais dessa Federação, tendo 
do, o farol da juventude paulista ca- vindo mesmo mima hora oportuna 
tolica, . dos seus milhares de filhos es- para preencher uma lacuna exillten-

2.a CONCENTRAÇÃO l\lARlANA DA 
DIOCESE DE IUBEIRAO PRETO 

Espetaculo comovedor, de fé, de 
marianismo e 'de ,b~às,ilidade;, que fez 
vibrar, a 'álma catolica dà grande Dit
cesé, foi a 2:a Concentração Diocesk
na ·das. Congregações ,Marianas ·de Ri- · 
beirão · Preto. · 

Sem ·numero, foram ós' Congregados 
da Diocese que , acorreram à concen., , 
tração, 'aós quais se juntaram ·as re
pl'e.sentações da Dioêese de Campinas 

· e 'da Arquidiocese paulista, esta sob à 
direção do infatigavel 'Apostolo, Padre 
Agostinho Mendicute S. J., diretor da 
F~deração das Congregações<Il'Iarianas 
dt' Estado de São Paulo. · 

Viajando pela -Mógiana, as 'diversas 
representações alcançaram·· a" formosa 
cidade de R.ibeirão Preto, às primei
ras de domingo,, 14. 
· Recebidos com ·éntusiasmo e cari

nho pelos seus irmãos ribeiropretano~, 
que se desdobravam em cortezias e fi
dalga solicitude, dirigidos pelo Revmo. 
Padre Jaime, o organizador da· con
centração, e cui,a o:r;ientação foi. classi
ficada pelo 'Reyino. Padre Walter .Ma
'riaux como perfeita, dirigiram-se os 
congregados à Catedral, onde, recebe
ram a· .Sagrada ,Comunhão. 

Após o café, servido nos melhores 
hqteis · da cidade, reuniram-se na 
grande praça fronteira 'à Catedral, on
cfo, . às 10 horas, com a presença das 
altas. autoridades 'e de grande massa 
popular, foi, por S; Excia. R~vma. D. 
Manpel da Silveira D'Elboux; digníssi
mo Bispo }'\.uixilar, celebrada .Missâ: 
campal, com canticos pelo coro da Fe
deração Mariana do . Estado de São 
Paulo, finda a q~al S. Excia. .Revma. 
dirigiu' breves mas eloquentes e vi,
Lrantes palavras de ·.afeto 'e mariano 
entusiasmo ao·s congi;cgados presentes. 

Depois do ahnoço, os Congrégadós 
Marianos, ,tal o. seu numero, foram 
convidados a comparecei,: ao ginasio 

. do ,e'~tadio local, onde se reaiizaria a 
grande Assembléia Màriana, por não 
comportar a grande massa o local pre
viamente · escolhido. pirituais a quem cabe nessa hora de te". finaliza prometendo cooperar nes-, 

saudade, de dor, mas tambem de es- ta obra. . Tão profunda impressão causaram 
Perança, de aça-o continuada e de fide- Olimpia - Carta da · Çongregação d' · · · d · · os. · 1scursos ,pronuncia os nessa as-
lidade, zelar, enaltecer, defender e Mariana de Olimpia, felicitand0 pela sembléia e tão brilhantemente nela 
enriquecer a nobre e preciosa lem- obra de Baruerí é grometend0àuxiliar · se fez ouvir o coro mariarto de .São 
brança do Padr.€. Cursino. · ª F'ederação. · · · Paulo, que . nos 1·servamos para co:. 

Conhecemos bem as suas grandió- Barretos - Carta. da Cçmgregação , mentar esta p'arte da' ce>,ncentraç,ã.o, 
1. - ,. t 1· . d Mariana de Moços de Barretos, cum- com .mBI'ores.·detalhes, no p·~oxlffi· ·o do-sas 1·ea 1zaçoes apos o 1cas, o· seu ar uo primentando à Federação pela cori- •· 

trabalho de recuperação e de valori- mingo. 
zação da moc1'dade através· 'das. Con;. , cretização. da .idéia da, casa de reco- d b h d 

lhim t d · g g d e · p · Encerra os os tra al os da grim ª.· 
gl·egaço-es·, ·os seus . Imensos .. resgates . en ° os" .co,n re ª os, , , rome- , . 

t . d - F de - assembléia, realizou~te o · grande des;. 

ª··almas . com a, ef·i·1,.aci'a 1·nsuper· avel en o cooperar · com a e raçao na , . ,· M . - ' ' file ,mariano ate a · atriz da Vila Ti.; 
d E · . . Es . ·t . R t' ccnstruçao. , . , .. , . , 

os xere1c10s pm ua1s nos : e 1- Queluz --, Carta, da Congregação berio, onde ·s. Excia. Revma. D. Ma-
1'.0S fechad.os em , massa, que assom- Mariana de Nossa Senhora do Rosa;.' nuel da 'Silveira D'Elboux fez 'O ato de 
braram a nação pela sua eloquente rio de .Queluz, trazendó tarnbem, a so- coru:agração da •Diôcese a Maria San-
mag· ni.tude e seu reflexo ,na0 atm.os'era t' · · · 

· 4• ma dos tesouros ,espirituais. , isslffia, 
moral e espiritual · da nossa socieqade. . Barra de Juquiá - Felicitando à M~ràvilhoso e . consolador espeta-

"Noticias da B0 lgica" orgão oficial do 
governo exilado. deste pais. publicou ntim 
de seus m.àls recentes ,numeros,' intéres• 
sa,ntes reportagens sobr~, os:. horrores que , 
se passam na 'terra. do rei Leopoldo, 
atualmente sob. a "'proteção" · 11azis.ta ... 

Pelas. ám.ostr.as que reproduziremos, 
nossos leitores poderão compreender 
quanto" sofrlmer.to tem ~ido lmposío ao 
'póvo belga, que em .sua. maioria, é 'cató~ 
lico · e porti;.nto credor de nossa. mais 
irrestrita solidariedade; 

Soldados a1emães fazem motim·na Bel
glca. -"- , Segundo,. informações recebidas 
,dtt diversàs regiões da. Belgica, o ·moral 
das tropas nazmtas está excessivamente· 
báixo. Ouve-sé frequentemente' sÓldadOS 

, alemães . dizerem a civis belgas que. a 
guerrá terminará dentro de três meses 
c0:m umá. tátastrofe pa;a a Alemanha. 

~otlcia:se' u,m motim ,tlOS · quarteis ,ale
mães ~n(_ Tongres, Liml:itirgo Belga. Se
gundê! uni , téstemunho ·. ocular a.s tropas 
alemãs :foram· reunidas para · ouvir uma; 
explicação dàda por um oflcia1 suJ'Íerior, 
acerca. da. . derrota.· da· Tunlsla,, O' oficial 
foi interrompido por um soldado que, gri• 
tou: · 

"Êntão 'todos nossos·, sacrlficios forani 
Jnutels'>; • , · · · · , 

Outro 'SOidado ergueu-se e come'çou a. 
vocife:r11,r. zangado. ·Foi fuzilado no meio 
'de uma ',frase. Diante d!Sso os outros ool-· 
dadÓs corneçarain uma escaramuça, re
cusando"se a Jbedecer as ordens, sa
queando O 'quartel e à.d,tàndÓ OS•·°tjuepis 
pela janela..' O testemunho ocular aéres
centou :que · sentiu conio se·. éstlvesse . em 
1913 na ,1cas!ão da revolta''dos soldados 
i.Iemães. · , . 

Ao norte, na regiã:o de Kempen, modi
ficou-se a atitude dos hltleristas 'em re,
lação aoil i prisioneiros russos que traba
lham :nas ID!rias dt;' carvão. SO'Idados es:. 
tão :,legando serem comunlstás compar•" 
tllhandó :ma. comidr, com os prisioneiros. 
Tal ·rato, surpreende grandemente· a'. po
pulaçãó que v!o no ano passado os. ale
mães construirem cercà.s de arame .far
pado, · em· volta ·ctps , prisioneiros, , pa,ra 
impedir que dessem pão e< cigirros aos 
opei-arios .. tussos. , 

Grande numero ·de ,pessoas. conseguiu 
recentemente .scapar, . más 'ª policia· pá
rece ter fechado os olhos à l.stoi 

Apris!Ónamentos na Univei,ildàde cie 
Gaild eausam Índignação,na,Belglca, !n
telra -' A detenção de , Mons: H: van 

, waeyenbergl\,; Reitor 'da trnivers!dade dÉr 
Louvain, e sua sentençà. de 1~ mesea de. 
prisão por ter pro~te.do . contra~ o tra
balho fprçado de estudantes,, e por ter 
recusado .entrêgar aos alemães . a lista. 
de reglstró dê estudàntes, foi agpra se
guida. pe}a. detenção de seis professores. 
de aand - o ántlgo reitor Dr. Bois· 
scmans,' o ·atual reitor. Dr. De' Smeto,· 
iÍ.dminlstrador Dr. Schoop e Prof~res 
Va.n Oye,, Magno! e Vercha.f!elt'!> Toda a. 

. Belglca rstá indignada. com estas deten
ções. Por tudo isso, sem duvida, a sua per- F d • t d d . t · culo, re.'petimos, .de fé, de marfanismo 

da é imensuravel,. é desoládora, mas e, eraçao, e, razen ° ª soma os e-·, ., Na 3c.a.sl.ão d~ sua detenção Mons, Van 
souros · espirituais. ·e de .brasilidade, ao qual pressurosa e · · 

almejamos que todos os marianos de , l\lartinopolis - Participando; o,,en- comovente se associou a população da Waeyenbergl1 Já tinha. sido priva<io de 
São Paulo saibam encontrai' na figura ·t , , 1 , t - . d . .d ci'dade.· numa. demonstração, viva de suas funções como .membro do Conselho 
inconfundível e inolvidável do:seu des- · usiasmo pe O cons tuçao ª casa os Cultural fiam' en»o, com'o o foram out.ros 

Ço gr gad S e tr·az· endo a soma' dos ·~feto e "de amai· à Excelsa Ma· .. de 0 

temido e santo Bandeirante da Fita n e O 
' , ~ - membros do conselho. Diversos dos pro-

Azul, uma fonte perene de inspiraçõ~s teso,ur.os ~spirituais. Deus. fesso1~s da. Ul,lvei.-sidade, de:Cland apri-
lucidas, de devoção mariana e d!) obé- sionados, tinham multa . .lnf!ÍI2ncla sobre 

dienda, de apostolado intransigente _e CONTINUA INf [[.XIVEL NA POLONIA A o movimento na1.1engo·. sua detenção é infatigavel na continuação do ,mµito, uma. nóva. prova da hostilidade dos, fia-
d~ muitíssimo que o Padre Cursino men.gos para. com o invasor. . 
r"'alizou para maior gloria de Deus e , Na. Univer.sid~de d~ Lou'va!n, ai aut<>-

· .. fel~!~! .. ~Sam. ,d:·/· e![!d!t;;!:~. in.!f.!,lâ'r"-,'~.,.l)., :',.'f·. '"ffl. '. . ·, ·.:fr,ttt· '·' .. ·-~··.·i·:··.fl· , .. :.'18:1t ... . N .. :-L.:R .. tt·. ··.·.· ... · . , ,· ... · .. 1:H. ,. ;·t· ·.·.t', ·A; .... ~idl!,des1t!c.~as:dow~m ou~e~~:s~' afeto f1hal · e saudade enternee1da, [ . · · . · . . . .· . . . . ·. r · · ? 1 I ' · > ···• ' ' · ' ~ :d:;t\ tfít lO~<!f: o!u:~~. lo ,~êiftê~ 
aqueles dias me~oraveis clo,,IU. Çon-.,_.- !:, · , ,, ,,,. · · , · .;,,:·:r,' ,·.,· , · '·~ «' ,10,. ~· ' ''"' ·, , cbada., Universid .. de'de Bruxeias,.ime•, 
gresso, Eucari~tico' Nacional .quando ,., .·. · .. · . · · ,,., .. ,,. ,,, ' ~ wA.--1"-' ··'''"' diata.mei}te acolheram' os estudantes 
tive111;os enffi? ~?.Pra~•Jrine:xprhnlyel e .· ,:segundo )~formações da. ~. d.,'~:.~''1,_~úÍ:llia~ os, fi:s~:~}'ej~éacio- cm Louva.ln, Seir.pre deram aos éstu-
0 estunulo v!Vlficante da presença ,d<;> . a/;encia. católlca polonesa K. A. P. pu-. ·nal polonesa. , . a toclos.:~!<'grupQS, não dantes O exémplp ela mais e1evada co-· 
Pe. Ctirsino. como dinámico ,dirigeflte, blica detalhes a.utent:cos sobre a:' situa~·: .catól'.co~. pois ~,$ííê·· a. fé" t!a:tóll"'. ragem é Pl\.trlotlsmo. · 
da numeros,a peregrinação paulista, ção dos 'católicos na Polonla, relata-,~ ,,, ci.' é Q" vinculo ,que .ur.e ~5, PQr cento 
deJxande>-nos ele a nossa alma pro- dM por um membro ativo dos circufoà" ,." 'dâ' pop~açãb/Na'stilí''atíata· de quebran• Deputados protestam contra as de-
fu'nçlaçnente ilr'pregnada do .seu ardên- católicos de Varsovia, . · . tar o mora.l, d8 •!>PVO,;e .. de, tjividi-1<> em portações - O • La I:.ibre Belgique '·', co-
te fervor 'apo,stollcq e da sua absoluta; «o• trabalho do Clero ca.tóilco tem; " dtis'enções re1iglôsai;, ,e;ti,.eám robretudo nl1ecido Jornal ciânde.stino belgP ,escreve: 
integral devoção à Virgem Sántissima, se tornado imposslvel, diz o· 1nrorman- ' à Igreja. . . . "úm gtupo de d,eputado.s representan.:. 
n6meadnmente sob a invocação de te. Nâ, somente seprende·e .rusaa. àéili ,',, ''Pesandc1,'o'quea·imprensa.',mundiàl do os três partidos politico-, l'lriviou um 
Nossa Senhora Aparecidn. sacerdotes na Polonia mas se desen- , publica sobre a. pérsegulção dos sa- protesto contra. as deportàções, 'expresso 

Associando-nos de coração a todas volve uma polltica slstemat!ca de des.; cerdotes poloneses. a. descrição é cer- em termos muitos dignos, dirigido ao Ge-
as homenagens posttimas que vierem . truição sobre os frutos de seus traba- taménte pailda., No. presente. centenas. neral von Falkenhausen, Governador ale• 

lh .. mllo, na Belgica e França. Setentrional. a . s~r prestada ao ilustre .e n.unca bas;. os. . . . de Sacerdotes e. religiosos, são interna-
tante · reverenciado Jesuita, Padre "Quando ocorrem enront~os entre as dos nas prisões e nos campos de· con- "O seriado protestou Igualmente numa 
Cursino de Moura, subscrevemo-nos forças secretas. polonesas e os álemães: cérttração, sem a. menor esperança de carta ass.inàda pelo Sr. Moyersoen, a.n.; 
atenciosamente pelá Congregação Ma- quando os patriotas que, mantem as abando;iá-los· a salvo. Ainda que 80• t)go prfllidente da,quela. assembleia. e pelo 
riana da Mocidade Academica de Re- guerrilhas levam a cabo alguma. in- 'brevivess~m; esta.riam tão alquebrados sr. 'teyn~rs, sr. Demets e· sr. V!nck, 
cite". '. cursão contra as autoridades nazistas, que todo traba.loo futuro &er-lhes-111, membros · do escritorlo , administrativo. 

Catequese - São Paulo - , Oficio, são. os, Sacerdote,s os primei!·os ~ se- lmposs!vel, _ Estes t,.nhores foram chamados para, se 
expressando pesar por ,não ter podido. rem tomados como refens, e fm:ilados "A população católica não éscapa. apresentarem· diante de um oficial ale•·. 
se representar nas exequias celebra- juntamente com outras pessoru,. ''. tão pouco ao terr,,risnio alemão. Está mão de alta. categoria, que tntormou-os 
d~ pela Fede1·ação e associando-se es- ''Por out1'() lado, os alemães proõü"'.: ção católica e editar publicações ea.tó- de que seu protesto era !naceitavél, e 
piritualmente. ram constantemente ridicularizar o· licas. os propr!os l!vros de orações são que como pena.lida.d, não teriam ma.Ili 

Sacerdote diante do povo, e reduzir a desttuldos sob o pretexto, de que o seu licença. · de · ocu].)1',r as suás residenclas 

"Ao · General von Falkenhausen, Go
vernador. da Belgica e França Setentrio
nal 

, "A situação· em que a autoridade ocu
pante colocou o povo belga, torna-se ca
da dia. mais tragica. Nossos cidadãos es- ; 
tão. sofrendo de crueis privaç.õe, flS:c:i.s, ' 
e ·ainda mais de. privações morais - a. ' 
perda. de 'seus direitos e liberdade. , , 

"Tais coisas, são, até certo ponto, coú
sequencias de 'uma invasão que a Bel-', 
gica,, está suportando com coragem e \ 
dignidade. Nosso povo, no entanto, so- : 
fre particularmente, com a constant(l ' . 
,crescenté violação,, não só de unia. lei 
internacional. bem esclarecida, nas tam • 
bem , dos . sagrados . dlreito.s da. familia 

, e da. humanidade. 
".Já faz 'muito tempo que tem havido , 

evidencias ·de µma política que desviá JlS 
instituições de nosso país de seu 'fim le .. , 
gltlmo; fazendo-a.s servir aos Interesses 
,do Estado ocupante; que opõe-se as nos-
, sas · mais ·elevadas tradições · nacionais e , 
ctiltura's, em beneficio de uma ideologia 
contraria· a, nossa antiga civilização; que 
destrói a. unidade nacional, e. que, acima 
·de tttdO, 'USà OS cidadãos belgas contra. 
sua. vontade, a. beneficio do esforço · de 
,guerra. alemão. 1 

, '.' P.or.. muito tempo · sofremos em silen
, cio,. ou pelo menos não protestamos em 
alta. voz. .afim. de evitar males aindit 
:malares, e na esperança de que esta po-

. Utica. ·não fosse extendida. Hoje, se con~ 
· tinuassemos nesta. atitude seria uma trai
ção para :;soc concidadJ~- e uma. gra• 

. ve falta em nosso dever: 
"As m~dldas de convocação e deporta

ção · para a. Alemanha de nossos opera
rios, rapazes e moças, para. serem utili
zados cada vez mais clarimente para fins 
de guerra.. e ,ação militar contra. o ini
nilgo; ,as -aspenis , condições sob a.s quais 
são , realizados estes requisicionamerttos, 
e .a !nterição · procla.mala oficia.lmJnte, 
de usar a,, população dos pai.ses ocupa
dos para· compensar. as perdas da' mão 
de obra. álemã _;_ todas . estas colSas, 
,senhor Clovérnador; ob'rigamsnos a vos 
dirigir este protesto, solene, na certe.za 
de , que compre2ndereis o elevado senso 
de 'réspc,nsabil!dade 9-ue nos leve. a; fazer 
Isto. , . 

"Estamos agindo, temos certeza.,. do 
mesmo modo que .agiria a. nação a:lemã 
se uma . força hostil viesse a ocupar seu 
.territorio e procurasse Impor tal injus
tiça. A continuação· desta injustiç.a só 
poderá. ter o efeito de aumentar a. ime-. 
recida. mlseria de r,osso país, tornar mais 
profundo ·o desejo que tem o povo de 
'!rustar qualquer esperança de colabora
, ção entre·'uma 3el'.:ica lib~rtada, e a. A.le
manl:Ul,,. impedir a. reà!ização do ideal 
europeu que alegam representar, e pro

. mover na. Belgica. 'O aparec~nto de 
désordens contra· as quais haveis de
clarado qu,rer protegê-la.." , 

1 

Mais de . 450 missionarios 
toram internados pelos 

.· japoneses na China 
S. Excia. Rcvma. o .Sr. D. Paulo 

Yu-Pin, Vigario ·Apo;;tolico de Nan
quim (China), concedeu recentemen
te à imptensa de Wàshington, uma 
entrevista, n'a. qµa:l se ieferiu IÍº fn-
·tu'foi êspi'ritit'àr. e, i'41Jgioso ,dl!i· Gli.!llJ/.L ·.·. ·' -, ., 

.. ..,Levâ!se'à' :ciibó'ém'ilietf pâís/de0 ':s•·éi,·:/, 
ciai-ou :o''pi•flado, um intenso. i:riovi• . 

· íncnto >c1~:·i4eias para conseguÍr que 
no prog1:amà · de reco11stn1ção de ·após 
guerra; os principias catolicos seja1u 
reconhecidos, plenamente, Os catoli-· 
cos fazem· ·propaganda dos . "Po.ntos 
de Paz" do Pontífice Pio XII, pa
rá que todo -mundo conh~a a . dou• 
trina <la Igreja a respeito. . 

· Entretanto, continua o en trcvista
do,, a situação da Igreja é muitcr 
angustiosa na parte ocupada da Chi
na. 

· Nenhuma Associação .similar existia 
então na. Capital da. 1~rovincla de S. 
l'a.ulo, pelo ano de 1885. Contudo, mui
tas almas na via aspirando ·servir nais 
intimamente à Rainha do Céu. por con
sagração espe, ia!, mei;mo no seio de sua , 
propria. familia. Sete .Jovens se uniram 
formando as cordas da primeira lira que 
iria, pelo temf)O além, celebrar de con
tinuo as !neta veJs prerrogativas da Mãl 

RESISTFNCIA DA IGREJA AO NAZISMO 
nada os seus trabalhos. De ve:1. em ,quan- texto não se a.justa às a.tual.s condições anteriores ou· de permanecer em. Bruxe-
do obrigam, os Saoordotes a. via.ja.r em pol:tioas do país. las". E!Vldet1temente é mais facil expúl-
coches abertos em companhia de co- "As· vezes os alemães. organizam ver- sar 'o Sr. Moyersoen, de, Aa\st,' do que 
nhecldos agentes da Gestapo, 'para lo~, dadeiras caçadas de homens, apróvel- expul,&ar. os ruasos de Stàltnvra.do. ou 'os 
go difund!r e,, rumor de que tal ou qual ta,ndo-se qos serviços .religiosos :nas lgre• brltanlcos de Malta. Os leitores ficarão 

. Por uma com11nica1:ão que acabo 
r1e t'C\:cher <la proviMia ele 8hantung,, 
in-fortnam-me que mais de 450 · mis~ 
sionarios e um numero superior a 
150 · irmãs f,Ham p1·e~os. e interna
dos pelos japo11escs, Não são muifo 
melhores as notic~ias refc.rcntes aos 
missiónarios, pertenrentes às naeio
nalidacles do "eixo". Pel'vcrsamen~ 
te os niponicos es!Ol'\'am e pai-alisam 
suas ativiclailes apostolicas. o ini
migo. da China ' está ocadoi1ando. 
para a [greja, toda sorte de obstá~ 
éu!os; cntravanclo o progresso das 
missões e de outras obràs heneflcas, 
fechando colegios e. seminarios • .Igre
jas foram convertidas em estábulos; 
mercados ou teatros. Não contentes, 
os vanrlalos~ japonese~. a~~a:ssinam 
sacerdotes e os scniinaristas, que 
o ·mund<r catolico envia àquelas rn•. 
motas paragens do'. Oriente". 

de Deus. Elas se.congregaram na Capela 
da. Santa Casa, sob a direção da Irmã 
Sera.fina., Religosa de S. José, e a 21 de 
Nov€.mbro de 1885, festa liturg!ca da 
apresenta'ção da Vlrgem-men!na no Tem
plo de Jerusalem, receberam a ma e a 
medalha, !nslgnlas de sua. coesão em tor-
no da. excelsa. 'tinha. · 

Foi na festa ,ie S- José, aos 19 de Mar-. 
ço de 1888, que de Roma chegaram os 
documentos para a ereção canonlca· e 
agregação à ?rima Primaria de Roma. 

Por ela passaram sábios.e santos Dire
tores e por Isso, desde o Inicio, ela se 

· acrisolou nas virtudes, , cresceu como a 
arvore que Je:.us descreveu. 'dando cen
to por um. e proJet:.ndo sua sombra pelo 
evolver dos tempos, velu até a.gora po
voando clau.•'.ro: ., lare.s, fan,ilia e sacie

. da.de,. de almas de elite, caracteres fir
'mes nos principlos da Moral cristã, ba
, luart.es seguros c1ntra ~ lnvrusão de mo-
dernismos perlg,>sos. · 

Foram seus Diretores; - Pe. Anthel
mo Goud, fundador, Capelão da Santa. 
casa. Pe. Loure .. ço Gloraano, Diretor dos 
Salesianos. Pe. Jonas Nery, da Santa 
Casa. Pe. Florentino Simon, Misslonario 
do Imaculado coração de Marta. Pe, Eu
sébio Sacrlstan e Pe. .v!anuel Martin, 
tambem Missiona.rios. Pe. FellSberto. Mar
condes Pedro.,, Pe. l?a.ulo · de Tarso 
Campos e Cô=iego Dr. Luiz Gonzaga de 
Almei,ia, Vigarios de Santa Cecilia. 

como DL:etoras teve: Revma. Irmã 
Sera.fina, Irmã Siio Luiz, Irmã Lucila e 

CARBOGENIOTERAPIA 
Nas doenças arteriais periferi
cás: tromllo-angeite obliteran
te, 11101éstla de, ltaynaud, ete. 
1Caimbras, extremidades frias, 
.gangrenas em inicio, formiga. 
mentos, dores nas pernas) -
Drs. MARIO LHWNI A PUHLlO 
DIAS - ltua Marconi 131 -
7,0 

- Salas 710-715, das 5 ás 6 
da tarde - Fone' 4-5064 

Segundo noticia recebida pelo 
"Religious News Service", e pro,'e• 
niente de fonte escandinava de grnn· 
de confiança, os nazistas sofreram 
grande derrota nos seus esforços pa
ra destruir a té _ cristã no Terceiro 
Reich. 

A noticia, quebrando um longo ·si
lêncio qnanto à posição da Igreja 
na Alemanha, afirma que ela pre
serva sua unidade a pesar das tenta· 
tivas nazistas para enfraquece-la e 
dividi-la. 

A int'ormaçfto desmente em sen 
conjunto as acusações feitas em ou
tros palsAs de que a Igreja alemã, 
têm seguido uma política de resig• 
nação e tnattvidádé em face da tira· 
nia nazista. Revela. alem do ,mais, 
que a Igreja protestou rrequentemen~ 
te, e ainda pr.otesla, contra a verse• 
guição aos Judeus e que ela se em
penha em várias atividades a favor 
dos ·mesmos. 

A esse respeito, cita a posicão 
destemida torr.ada pelo Bispo catõ· 
lico de Berlim, Conde Conrad von 
Preysing, que, atem disso, tomou me
didas,· para se manter constante e 
minuclosamP-nte informado acer~a. 
elas medirias tomadas contra a vo· 
pulação judaica, 

CONTATO C•OM O EXTERIOR 

Outros fatos divulgados foram: 
l\'J ui tos representantes cristãos na. 

Alemanha estão em contato ativo com 
católicos dos paises ocnparlos. 

A Igreja cató!tca, na Alemanha, ,no 
empenho cl'e cumprir sua missão es•' 
tuC:a e planeja ativamente a ordem 
de após.guerra na Alemanha. Um dos 
aspectos mais i111po1·tantes deste tra• 
balho consiste na l'lloperàção e. no 
contato com grupos o~ganlzadi>s de 
operários e outros na Alemanha 

Desenvolvem-se ~om surprf'E•ndE>n• 
te eri<'ácia a eva ngeliza<:ão · e o tra
balho ec11u•ac-lonat, e grancle número 
de jovens alemães foram preserva
dos dos ensinamentos ideológicos na• 
zist;-~ 

A notícia estuda a· posição da Igre
ja na própria Alemanha e sua atitú
de em face dos problemas de após
guerra. Diz-se que os chefes da Igre. 
ja discutem a fundo o período de 
após-guerra e têm planos sobre fun
ções, especiais da Igreja . quando :as 
forças· totalitarias · forem derrubadas. 

Seria erro pensar que não ha: mais 
forças na Alem!(.nha para cooperarem 
na destruição completa do sistema. 
nazlslll e, formarem uma nova orciem 
construtiva no mundo. 

De especial · significação, revela o 
informante, é o contato crescente que 
se desenvolve entre a Igreja ·e O· mo
vimento dos trabalhadores, que pode• 
rá ter vasta · repercussão no futuro 
da Alemanha e de outros países da 
Europa_ 

Os representantes traba.lhistas n·a 
Alemanha confereneiam cori1 os che, 
fes católicos: · · · 

Realizam-se tambem co11'sulfas. com 
técnicos industriais e agrícolas e com 
cernentes . à reconstrução .spcial e 
polltica, 
"OPINtio PUBLICA SECRET.A" 
Em questões palpitantes como a da 

e,ut:rnásla foi possível criar uma ooi•. 
nião' .. pública, e vários chefes emt,. 
nenteb~ contrlbulram. pa.ra sua for. 
mação com ataques contra ~ssas me, 

· didas. Puzeram·se em circulação, em 
milhares· de paróquias, textos acusa
tórios redigidos. por eminentes ti· 
guràs catõlic.as ... 

A notícia descreve o programa· de 
educação. religiosa que,. a-pesar da 
grande percentag,eni de pastores ·mo
bilizarlos para o ·servico militar, está, 
sendo; r1;ialillado pela ·Igreja na Ale
manha, cóm o filll ae imunizar .,os 
jovens· contra as Ideologias totalltá,. 
rias. Jovens alemães> em milhares 
de casos, reslsttrám aos ·esforços· eia 
propa~anda. para atraf-10$ ao movi
mento da Juventude · Hftterianft. e 
m 1ittos outros, jã allst11dos nessa or~ 
gan!irn~lio. lnslf tiram em obter· per• 
missão para assistir regularmentQ 
aos offclos .divinos no domingo, 

~ão o conseguiram, pore;tn: 

Sacerdote goza de grande favor entre ,jas. Ao concluir, os fieis sâo rod.,ados interessadoJ em ie~ a carta de protesto 
os nazlll, que se associa com eles e trata. e os que pareçám ,ptos para. 0 traba- do Sena.do que foi a segulrite: · 
de agra.dá-los. · · · lho são de·portP,dos para a Alemanha. 

Tentam obrlg •. ;,-. c,s :?arocos a 'procurar· "Não é ~xagerado .afirmai' que os éa-
pa1·a eles informr.ções a. .. respeito dos , tólicos na, Polonia 'sentllm reviver -1> 
negocios de seus flel.s, principalmente ·periodo das primeiras perseguições con-
com' ·referencia à exllltencia. de t1·lgo e trà ·os cri$l.ãos. 
outros alimentos, cujas quotas 'São , exi• , "Mas esta situar.ii? 'tem operado uma 
gldas · pelos 1n'1asores. · transformação pslcologlra · no povo po-

0s · Sacerdotes que se negam .a. coo- lonês. Na Polon!a, é a' Igreja que sofre, 
perar são presos e com frequencla. en- que oferece m.artires, levantandt ao 
vlados a campos de e<1ncentração, São· mesmo tempo convicções religiosas do 
vigiados constantemente por meio de povo. 
espias, e presos quando se.descobre qua1- '.. "Podemos estar seguros que· a Polo-
quer atividade que se considere ta~ . nla. de apos-guerra. sérá contada. :entre 
vora.vel de quaJquer modo áos patriotas. a·, nações mais ,profunda.mente catoli-
. "Ao mesmo t.empo que se desenvol- cas do mundo". 
ve uma perseguição lnflex!vel ao Cle.-

: Instituto , Moderno 
PRAÇA DA SE N.o 163 

SÃO PAULO ---
Fundado em 1917 

DACTILOGRAFIA 
TAQUIGRAFIA 

O Melhor Ensino 
Pelo Melhor Preço 

1·0 ca:tolico, os minllltros de .outras reli
giões recebem em certo grau uma pro
teção especil!'l: Não se· detem os ale
mães em considerações para fo1-jar e pro
mover lu\as · religiosas no terr!torlo da 
Polonla: por extranho que . pareça em
pregam as mesmas tatlcas dos tzaris• 
tas antes·' !'.!à primeira guerra mundi'al; 

A COMUNHÃO DE CRIANCAS NO li 
CONGRESSO CATEQUETICO- DO CHILE 

_TA NA G R A N 

M&rC'e de ·,eu~ hor--~,.,. ~s~~t.;e~i.~~l~.,-
4 l: monf.,s eapecial9 

• TanaJ!ran , rejm1e• 
? neiire II mulher. 

ranaitran é o re• 
mM!o lndiC'lldO em 

tndns os rasos de qh11lfm1mto. 
ru~a~ preCOt'es. envelht>cimento 
prP.11'111h1ro, CRheln~ hrar,ro~ an
tes do tempo, F.m todas \ as 

droitarias. 

Lli:K B PKOl'AOAK. O 

·'LEUIONARI-." 
B DEVER DB 1'0.D9S 

·o a ,a.1br.1,oos 

11fais de '14.000 meninos receberam 
a Santa Comunhão no ato de encer
ramento do 11 'Congresso Catequé
tico Nacional, realizado. na cidade 
dé Coiléepcion, no Chile. 

O Exmo e Revmo. Mons, Ramon 
Harrison, Bispo 'ritular de. Podnlia, 
·anunciou o Congresso como. "um: , 
poderóso meio dtl sal,vai:ão de nos
sos inenino's, de .nossas familias e de 
nossa p1itria mesma,". 

, Presidiu as re11niões, em, compa
nhia dê S. Excia. ltevma. Mons. 
Alfredo Silva, . Arf.ebi1<po de Con- · 
cepcion e de outros Prelados chile• 
nos, o Ei,;mo· e Uevmo, Mons. Mau
rilio Silvani, ·Nuncio Apostolico no 
Chile. , . , . 

"Com o cárater de representan• 
te do Santo Padre - foram suas 
palavras - .que, apesar de nos
sa pequ,mez, nos ,!i~ling1m,' pelo ,afã 
continuo.que !,lentimos de ver a esta. 
~ª1!ªª-' ~Jida,lg4 ,Rep~blio-ª. pr9spe• 
. ' 

; 

. rar sempre mais e mais na fé de 
seus proc,eres, elevamos ao Senhor, 
Pai 'de M i;;ericor<lia e Dens de Con
solo, nossas rr~'lis fervorÓ;:as ai:ões · 
de gra~as pPlo magnifi<'o desenvoJ. 
vi,l:l)ento deste Congres~o. rogan-' 
elo a su8 infinita Bondade se digne 
conve1·ter seus prv~,ositos em h,•las 
e fecundas rcalicla!les". llJntre es
tes propositos, assinalou . a. regene
ração da sociedade atravês da edu
cação cristã . do men:110, o ensu,o 
religioso do menino na familia e no 
colegio, como , obriga(;âO das fami
lias e direito <la [greja. o traba
balho das familias c~tolicas, o tr~ 
balho do Sacerdote - aciréMentou 
.:,.. estão amea~ados ·de e..terilida
de, se a escola é atea ou impi11. E · 
mist.i>r que os catolicos di~i,jam todos 
os seus P.sforc;:os , pela eristianizac;:ão 
da escola. , 

Assistiram M Con:;:resso cJ-elega
ções inf!tnti!! ~~ t~d~ º pa~~ ... (~C.), 

,.,, 

APAUELHOS 
para CIIÁeCAFÉ 
modernos, elegantes, 
c-m desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
Pu,le,n 1er ad11uirida1 
tttm l,é,n t!m l U 1"'8ª· 
rne~ilos 11el,, ••J'latto Suave". 



São Paulo, 21 ele Novembro de 1943 

EVANGEL:HO 

ULTIMO. DOMINGO DEPOIS .DE PEN,TECOSTE~ 

(São Mateus, XXIV, 15-35) -

Naqueie .:empe>, disse Jesus à seus discípulos: Quando ·virdes, a abortll• 
'nação da desolação predita pelo profeta Dan.lei reinando no lugar santo (aque, 
le que lê, entenda), então os que estão na Judi}ia fujam para·:os montes; os. 
que estão no terraço não desçam a tomar a sua- túnica; Ai! das• mulheres 
que estiverem próximas a ser mães, ou estlVerem amaméntando nesses dias. 
Rogai para que a vossa fuga não aconteça em·tem·po de inverno, ou,ém .dia·de 
sábado. Nesses _dias haverã tribulações quais nunca.h.ouve, des~e:o comêçó do 
mundo até hoje, nem haverã jamais. De sorte que-se o Senhor não_ i'breviasse 
esses dias, ninguem se salvaria, mas Ele os abreviou pO'r causa dos eleitos. 

* * * 
Então se alguert1 vos disser: Eis aqui está o Cristo, ou a..:olá -não Ih.e 

clels crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos ·profetas que fàrão gran·· 
. des prodlgios· e cousas tão admiráveis que, se fosse posslvel, at6 ·os efeitos . 

1Seriam enganados, Eis que eu vos predisse, Se, pois, vós disser 'alguem: .El~lo 
.aqui no deserto, não deveis sair; Ei-lo ,aqui no Interior da casa, nã~ lhe, deis 
crédito. Assim como o relampago sal do oriente e aparece até no -ocidente, 
assim serã .o advento do Filho do Homem, Em toda a parte; ondê estiver o 
corpo, ai se reunirão tambem as ãgulas. · 

* * * 
Imediatamente depois·da aflição destes dias, o ·sol se ha de escurcc_er, e 

a lua não darã a sua claridade; as estrelas cairão do eEu e as·v1rtudes dos 
céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do FIÍho do ·Homem no-'C6u, e 
todos os ·povos da terra derramarão lãgrimas de dôr, -e verão o ·Filho .. do. -Ho• 
mem ,que vem -sôbre as nuvens do céu, com grande póder e, majestade, E· en• 
·:viarã os anjos para ajuntar, ào 110m de sua trombeta e· em voz alta, o& seus 
eleitos dos quatro ventos da terra, do mais alto dos téus at6•as suas. extreml· 
dades. Da ãrvore do figo tomai a semelhança. Quando jã os seus ramos se 
.acham tenros, e começam as folhas a nascer, sabeis que está pl'6ximo.o estio; 
Assim vós, -quando virdes todas estas cousas, sabeis que- .o Filho do·Home!)l 
estã próximo, já à porta, Na verdade vos digo que esta ger11ção. nãó passará 
sem que se cumpram todas aquelas cousas, O céu ~ a terra passarAo, mas não 
passarão as· minhas palavras. 

COMENTARIO 

Profeta. .de si quer dizer, prima
ria.mente; o que _fata em nome de ou• 
tro. Se este significado se exteudeu 
:para. designar Lambem aquele que diz 
cousas futuras, é porque só em no-
2ue de outrem pode um homem dizer 
cousas futuràs que dependem do li
vre arbítrio humano, É o que expres-

•isamos com nosso ditado: "0 futuro 
à Deus pertence". 

Po!" esse motivo chamam-se profe
tas todos os que falam em uome de 
Deus Nosso ::lenhor. Falso profeta, 
;pois, será não tanto aquele que pre
diz erroneamente cousas futuras,. 
mas especialmente aquele que se 
apresenta pal'a falar aos homens em 
nome de Deus, sem a autorização ne
cessária, e num . sentido. ainda mais 
especial, aqueles que transmitem aos 
homens, falsas mensagens de salva
çã-o coin intuito de perder a estes 
mesmos· nomens. E parece-nos, este 
ultimo· é o sentido que tem a expres
são "falsos cristos ", "falsos profe
~as''., no evangelho deste domingo. 

Talvez ninguem tenha melhor des-· 
crito a personalidade_ do· fa,Iso ,profeta 
do que o Santo Padre Plo x; nl!, En
cíclica co11tra. o Modernismo, os:pio• 
1·es falsos profetas~ que a.pareceram 
na Igreja e ainda a i'nféstam manho
sa e tenazmente. "Põe1n em obra.,c 
diz o Papà, Ô sem número. :«ie seus· 
maléficos ardis, não ha "quem ils· . 
vença em manhas e astúcia; por• 
quanto fazem promlscuamente o '·pa,. 
pel ora de t'aCiónallstas: ora de ca, 
tólicos. e Isto com ta·1 _dfsalmulaçáo, 
que arrastam sem diflcLildade ao ·er. 
ro qualquer incauto .. Sendo · ousados 
como os que mais ó. são, não hà êOn· 
sequências de que se amedrontem e 
que ·não aceltem com obstinação e 
sem escrúpulos.· Acrescente-se-lhes 
ainda cousa apUsslma para éngauar 
o animo· alhe:o, uma operósii:lade ln• 
cànsavel; uma àssi'dua. e vigorosa 
ápUca1;ão a todo ramo de estudos e,. 
o mais das vezes, a faina dá uma · vi• 
da austera". E mais . adiante: ,"Os 
modernistas com · 'astuciôsisslm'o: en· 

t E G I O .N A R l O 

ORACÃO PELOS AUSENTES Os aliados libertam padres de 
campos de· concentração 

("Pour la. 'Victoire", de 18·9-43) •. -
Reallzaram~se no dia. 2 . de Abril, às 
20 .· horas, em todas as Pároquia.s de 
Lyon e de Santo Estevão, em pr~eni;a 
de numerosa aasistencia,· assemble~ re• 
llglOS&ll. organizadas para as tamfilas' dos 
trabalhadores franceses que se · éncon-
tràm · na Alemanl}a .e ·para as -familias 
dos prisioneiros de guerra. ~as vlgl
lias de · orações para os ausentes cons
taram prlnéipà.lmente da. leitúra. ,dê.,~m 
texto dialogado entre o .coro e- a' ruisis
tencla. Seguem-se alguns trechos: 

"Vindos de todos oli bairro.s de• nos
sa Ilida.de, reunlmo;nos esta noite· em 
inumeras Igrejas para. elevar ,até a.' Vós. 
Senhor, o clamor de nosaa. imensa. an·· 
gustia. Trabalhadores ou pa,trões, em
pregados. os comerciantes; ricos, ou ·po
bres, burgueses ou proletarios, esqUé• 
cemos tudo quanto podia distinguir-nos 
ou memno separa.::~nos. Só há diante de 

: Vós • mães e pais, espcsas e noivas, ir• 
mãos,. irmãs, · só há franceses diante 
de Vó.s. . . 

"Estreitamente liga.dos pelo' duro, ci
mento de !llll&' provação comum, cremos 

. t.er alcan~ado o fundo de: .nos..so.s- sofri. 
nientos; vimos 'no.s.so solo invadido, .nos
sos campoo, dcva:;ta.dos, ·nossas ca.sas 
bombardeada:;; já chora.mos a. morte de 
milhares de jovens que . tombaram na 
lÚta desigual e 'fomos as testemunhas 
desoladas da dôr de suas viuvas é de 
s~us orfãos. Aprendemos a · conhecer a 
fome, o frio, a 'conjunção da fome é do 
frio;. conhecemos a in'certeza do dia. 
. seguinte, à. angustia, o desespero,. a hu..: 
milhação, a vergoúha. 

''.Uma durá ·ex!geucla impõe-nos no• 
vos ~çrificios. Em seguida: .à. classe 
o~rarla, hoje·· a mais fundamente e,.ttn~ 

· g!da, outras cla.'jSE'.s !oi-am alcançadas, 
classes aliás que· não quêreria.in ter fu
Sido à.. provação. São . outros l!Íres, des• 
feitos,_ outras ésj)Oms sol!tarlas, outras 

· mães ans\os!l.'l pela sôl"t-e tí<l seus · f!lhOs. 
Pà1·tiràm ,todos. eles com uma bela CO• 
ragem. Mas quem poderá medir o so
frimento daqueles QUe elt:S déb:a.ram?" 

>li 
.• ::,s· ::i 

Em t-Otias as Pa.rQqula.,, a. leitura. des~ 
, ~ texto .foi, entremea.cla. com a. leitura. 
de ums men~gem do Ca.rdcal Gerlier, 
Arcebispo dé, Lyon, da. qual repr,du:f. 
lrios os prlncipa.Js' trechos: 
· "Eu quereria. estar em todaa as ·1gre• 

jas onde· vos· reunis e~ta noite; pa.ra. 
dlzer~vos -com que emoç~o .. dolorosa. e 
com que a.feição entri.stecida.:' vosso Ar• 
ceblspo, seu. auxlllar,- todos os !3lspos e 
Padres da· Fran~.a compartilham, nesta. 
hora tão ·ctura, :O sofr!ment.o das . f:'U'lli
llas dos' trabalhadores que partiram . pa;ra. 
e, Alemanha óil que vão partir,, assim 
como o das fa.millás · dos , prisioneiros. 

· "Eu o quereria. tanto ma.is porguan
, to muitas pe&oas talvez, entre as fa., 
mil!as dos trabal't.adores principalmen· 
te, o hão ·sa.bem, porque ·os documentes 
por meio doo .qua!s' se exprimiu o sen• 
timento dos rep1·ese11t.:i.ntes da. Igreja 

diante. da dura provação ,que. vos atin
ge ,·nem. sempre ,.lograram chegar. atê a. 
vós, ou não chegarain no seu teor com-

. pleto, 
· "Sofremos;. pois, couvoscó; a. Igreja 
é úmà mãe, sente . no mais intimo. do 
· coração .todas· as dores que a.Icánçáin, 
não oomente :Seus -filhos. mas. tal)lbé.m, 
todos os homens, ·sejam eles :quem' fo• 
rem. 

Um dos primeiros indícios do au• 
xilio que O avanço aliado presta às 
vítimas católicas. d0 t~lita.rismo é 
evidenciadó por urrtá noticia: proce
dente da ItáUa, ··segundo a qual, em 

. consequência da derrocada do fascis~ 
mo; muitos Padre_s foram libertados. 
dos campos de' concentração, 

Ainda ·ha pouco,, nUma· recente ir· 
radiação.da "B. B. C.;•,·o comentaris· 

"ó co~junto dos· males.e d.as rulnas ta .. católico fitzla menção especial a. 
qtle se·· aba.te.rii.n1. sobre nós· constltue '. o um desses Sa~erdotes, o pát~océ) de 
mais depl~ravel flagelo que jamais caiu.. Albano, St. Aléxandro, o qual havia 
oobre a. humwc!ade. Por detrá& da. sido prêso 'por ter ataca.do desassom> 
frente de combate, no .seio dos deses• ·bradamente o'pag-anismó nazista, num 
peros e das. dificuldades domestica.,, _.1mi:~ sermão proferido num· domingo. As
ge e se eistende hoje, robre .toda. a. _face , . sim, no dia vinte e cinco de outu· 
do múndo, uma -outra., frenté: imensa, ·bro de 1942, o aludido.-Sacerdote, con
a. frente das ta.m!lias angústiadas e :denou a ordem de Goebbels pela.qual 
feridas. Esses sentimentos são· os nossos, .. os sinos das Igrejas. da Itálla deve· 
meus bem-amados Irmãos, e as familias riam ser reqq!sjtados pàra li, -fabri· 
.dos prJ&ioneiros os experlm~ntam desde cação de ;armamentos, no Reich~ A 
multo. Avivaram.se ·ainda. ,mais depois propõsito, S. Revma. disse: "É ter-
que se realizou a dura' ,equis!ção· dos rivel termos de. ceder os _sinos, ins-
ttabalha.dores, à· qual a..s severas condi- ·trunientos de vida. e fé, para a éons· 
ções ·que a a.compa.nha.ram · deram às trução de armas e instrumentos de 
_vezes: aspecto de dePOrtação, e que', de· morte. Todavia, ó: mais triste é que 
pois de haver sido· ·hn~sta primeiro, e tal medida não é desejáda tanto por 
tão penosamente, à c~ ·o~arla., ·.es- nosso governo, mas --.é-ll!e impqsta 
tende · agora ·sua · violencia. a. toda a por · uma. potência. estrangeira. As-
juventude francesa. sim, temos hoje duas cruzes que se 

"Não é apena.s uma. compaixão a.fe•. 
tuosa. ,que BentÍllÍOS pelo espetacu1<>· de· 
todos ·esses ·sofrimentos; mas tan'lbem 

. uma emogão, pr9funda. . diante, :do golpe 
desferido · contra o direito .,natural fa • 
m!J!ar e as :,rerrogs.tivas da pessoa. hu• 
man3" . 

defro11tam - a Cruz .de Cristo Rei 
. e a cruz· de gancho". 

Um mês depois de se ter erguido 
. tão· corajosamente contra· a revoltan
te intromissão nazista na vida reli• 
giosa da Itália, S. Revma.- era re
colhido .a uma prisão. 

PRELAZIA DE SÃO JOSÉ - DE TOCANTINS 
Pela ·c1rcu\a_r publicada ·por Mons •. 

Francisco Prada, CMF; Administra· 
dor Apostollco de ,São José de ·Tocan
iins, poderão ·,ver -OS nOSSOB,. leitOl'flS 
que a Prelazi'a se con~agrou oflc1al

,i11ente ao Coração de Maria, no dia. 
24 ,de outubro, embora já o tivesse 
sido, de fato, desde que os Padres do 
Coração·. de Maria tomaram·· conta. 
dela: por !ncumbencia, .da.- Santa Sé. 

Transcrevemos da Circular· a par• 
te· referente à: Cons.agração: 

" ... O outro ··acontecimento de 
que .ac;!ma t1ze1~os menção· é a reso• 
uancla que em todo o mundo Uveta 
o ato do Santo Padre,, consagranrlo 

' ·aquele ao lmactiladó Coração de ·Ma
rra: l'ludera não, Embalado, dlriamos, 
~á. no berço· COlll as ternuras desse 
bondoso Coração, _criado num· amblen 
te todo cordlmarfàno,-'. e allstarlo, 
quando foi teriipo de decidir do nos;. 
so ·futuro, ,numa Cohgregação -reli• 
giosa, que já pelo seu .t'.tulo 'é obri
gada a desfraldar em t'odos os re• 
cantos do múndo os alvissimos pa
vilhões desse. Coração M:atfrna.I, na• 
da mais risonho para -.nosso coração' 
de li"ilho do Coração ·de Maria, que 
--v is_Iurnbtar essa radiosa alV'ora.da, 
que tár se nos afigura o ato do S~n
to Padre, ·prenuncio . do sol esplen-

, doro·so que será· ·o seu reinado em ' 
fodàS as làtitlldes. 

Alí, todos . presentes em espírito, 
'assumiremos . o papel .de vosso re• 
presentaute· e coni as mesmas pala
:vras do Papa, .de joelhos· perante· a 
fo1ageri1 do seu. Purlssimo Coração, 
lhe faremos a solene Consagração 
de todos, grandes ·e· pequenos, ricos 
e pobres, justos e pecadores. 

Com ·este ato se. estabelecerá 1.1m 
vinculo mais forte entre Ela e todos 
vós; vós lhe mostrareis 'uma dedica
ção, uma. afeição . mais pura, mais 
ardente, porque tbma:s como alvo 
dos vossos afetos o que ha Nelà' de 
mâls nobre, mais belo, mais santo, o 

. Coração; e .Elà. por s-qa vez, vos far;í 
séntlr uma solicitude, uma proteção 
mais terna, efluvios os ma.is puros, 
os efluvios do seu maternal Cora· 
çã0, - Atenta,! porem neste conse
lho: Não deve ser apen.as um· ato 
passageiro e sim o prim()iro elo, .des-

,Estas :cQnsideraçôes mostram co
mo tinham ra2:ào os Santos Padres 
·quando,·ªº. interpretai éste ·passo ct'a 's 
Sagad~s Escrituras, chamavam_ aos 
herejes e. heresiarcas · de falsos cris- · 
tos e blsos profetas. Primeiro, vor
qúe,' razoavelmente, não restringiam 
as cousas preditas neste passo dos 
Evangelhos· tão somente ao fim ,,o~ 

gano costumam 'apresentar;euas dou-
t1:it1as não coorder,adàtJ ,.e j_1,1~i:.~_ ·' 5:0,\.:... ,~, 
mo em um· todo,. mas dlspersà1i'.~ co• · 
mo que séparàdas mnas das outras, 

Não é Isto que nos dão direito a. 
pensai· as ultimas . manifestações rf,• 

]acionadas ·con1 ps acontecimentos de 
Fatlma, as palavras.· do,· Papa ungi-· 
das d'ê, uma-. grand·e ~sperauça\· e· es• 

--~ ,,e11tustasrt,.01?ttti:-:li.tr~t,s-se,..-~r~1~ 
11j.lgo de .extraordina.rfo, qqe desperto11 
no cora~~º da cr,lstanda.d.e, 11, cóme-· 
çar como era óbvio;- 1)elos pastor~s 
desta granele grei, · o ato P.OQtiticlo? 

. sa . corrente que mais se aumentará 
a medida que se fQr prolongando a 
vossa vida. Esse. Coração será o' es
pelho em que d·eve!s olhar-vos para 
imitar-lhe as Virtudes· e exemplos. 
Alf'perceberels as chamas do arden. 
tlsslmo amor em que se abrasava, 
ai! avistareis o lirio da sua pureza 
n:ajs d!>. que antellca, ·a.u contempla
re:s a. espada que o atravessa de Ja. 
elo a -lado, pata simbolizar a veemen
cia. e extensão de suas dores. Que · 
belas · virtudes a imitar, o. amor a 
Deus e ao proxlmo, a. purezà- de alma 
e cprpo;. a r.esl~nação e aceitação das 
.dores '0 penaliçlades da. vida,, Quem 
uã.o_ ,lobrtga aqui o m.elho1• progra~, 
à¼t,,-de. uma=vida cristã?-.,.-- .• - ., .... ,,: 
· .Ag~ra .~ompreeuderels .· _o-· que ai1. 
tcs vos d!z!a, · isto é, que no, ato do 
Santo Padte·se nos antolhava vislums 
brar a alvo-rada · radiosa desse ·sol 
esplendoroào,' o· reinado .do Coração 

. tempos. Pois que o·s falsos c1:lstos e 
os. falsos profetas hão de sempre 
proc-qrar envolver· os homens para 
perde0los. · Em segundo lugar, porque 
eu, todos os tempos, os .herejes e he
resiarcas verificaram em si todos os 
;requisitos de. falsos profetas. 
. •. * * 

afim de serem tldt>s , por dl!,V'idosos e 
Incertos, ao ·passo q'ue de !ato estão 
f:"mes e constantes", 

ll:ls pois que os falsos profetas 
usam de todos. os meios para pare• 
cerem realmente: profetas. Não o são, 
.porem,. p0rque suas mensagens estão 
lorige de s.er a mensagem tradlcio• 
uai de J-esus ·cristo Pr9POsta ao 
mundo autenticamente _pela Santa 
Igreja. O sinal de falsidade destas 
profecias novas está precisamente· 
na sua novidade. A lg1·eja · é trad:clo, 
uai, e seus princípios são eternos, de 
maneira que qualquer opinião reli· 
glosa que signifique uma.· evolução 
doutrinária, por isso mestn0 é fàl-
s.t. Hoje, é no campo ·.soclal, Que-mais 
freque11temente se apresentam os fal-

SCIEN.TlilCXMIN,!!f. 

AS SUAS FERIDA$ 
• Pomada ~eccatlva Sdo Seba11Uc!o 
combate seit>n!ilieom,.-n1e toda • 
qualquer alleccào cú1an'éo como 

. talam: FeridàS em 9eral, UICêtClt. 
Chaga$ antigas Eciemàs Erysi~la. 
frieiras. Rachas nos peà e nos ie,os. 
Etpinhaa. llemc,rroides. Quetmódu• 
ra•. Erupcõn Pioo los dl! ln0$q\illot 
e inst>et09 venenOs0$. 

!!~,VA~~!~~~!~!~ 

À Vista tenho as C9.t;tas Com Cfi.Íé 
., ,1Pl;'.$ladô$.,de todás -11S partes do· mun. 

. do· se tem cl:irlgido a,9s .seus respecu~ . 
. vos ·'fieis, e nas quais reçuma ,jun
. fa!llente coin um -amor. ardente a esl 
l!IÍ. coração. virginal, .• nin~ 'não disfar• 
çada, esperança,. de. tiue ele, esse CO· 
ração, é me!o providencial escolhido 
por peus para pôr termo a este es. 
tado de anarquia, de odtos e lutas 
:Crattlcldas. 

Nãô podiamos ficar aíheios à e~. 
tíl.8 e,;pansões de amor cor(}lmari:i
no, càtlssimos cooperadores e fieis 
da. l;:'relazia de $ão José do Alto T<l• 
éant'ns. Mercê de' Deus, ·a devoçá_o 
áo. Cora~ãb de Ma.,•la,. deitou já pto
fundas ráizés ·nos habitantes dela. 

de Maria nó· mundo. · 
Devemos terminar esta palestra 

convosco, .carissimos Cooperadores e 
fieis da nossa Prelazia. Não o fare
mos; contudo, sem mendigar de võs 
um·a preM pelo Santo Padre, que 
quereria.mos passasse à historia com 
o, nome do "Papa .da ];>az·•, pela qual 
tanto. tem feito e a qual terá acele. 
ra.do consagrando o mundo ao Cora
ção dé l\lar!a .. 

São José do Tocantins, 24 de se
tembro· de ·1943. --. Festa de Nossa 
Senbora das l\~ercês, 

Monsenhor Francisco Prada, · CMF 
Administrador Apostoíico 

[ 
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RENDAS DO NORTE 
íeitas à mão, Toalhinhas ôe rendas, cen• 
tros de mesa, colchas, lencinhos, gQla.§. 
Completo sortimento e melhores preços · · 

Só na 

A casa onde tudo é mais barato 

J. COELHO DA FONSECA 
RUA DAS PA'LMEIRAS, 88 a 9,, 

· '.fel. . 5· 4070 - S. PAULO 

UMA AULA DE LATIM 
Pe. Arlindo Vieira, S. J., 

De pa.s.sagem por São Paulo, visita.• nos das · adversa.rias, etc. Essas lutas se• 
mos a Faculdade de Filosofia. "Sedes manais despertam gmnde entusiasmo. 
Sapient!ae", instalada. em magnifico Há· aluna.s que -consagram 4 a 5 lloras 
predio e dotada. de todoo os requisitos à preparação de .cada aula e a'_;uma da 
da. pedagogia. moderna. Ali 420. ;ovens, 2.o ano escrevem já p~quenas odes lati• 
pertencel).tes às mais . distintas familias nas em versos saficos, Certa.s Faculdades 
do Estado, sob a direção de um pugilo dão, erradamente, 'ap .latim urila orien• 
de professores esforçados e cQm~tentes, ta.ção .filosofica. O · professor Silva d' 
vão-se preparando para. as .lides do ma• Azevedo, com muita ·razão, sempre se 
g!sterlo. As . alunas estão assim distrl· _bate péla orientação hmilanistica. crir 
buldas pelas 'dhcersas secções dldaticas: terlosamente considera. ele a. filosofia. 

· , ums . coroa, uma. consequencia, após o 
Filosofia, lO; Jinguas cla.ssicas, 40; neo- contacto direto. com os modelos clas• 
latinM, 90; anglo-germanlca.s, 41; _geo. 
grafia. e ·historia. 128; pedagogia, 76, sicos .. ll: nesse contacto, lendo· e escre• 

vendo em latlni,' que o classicismo proma.tematica e flsica, 3_5. dllll .alguma coisa; o resto virá depois. 
Convidou-me a culta e . operooa. d ire• De que serve estudar a. etimologia de, 

tora para assistir às . aulas de latim. Jiic, haec, hoc. se a aluna. não sa.be 1er 
Seguem o curso de latim 181 a.lunas,, uma ode horaeiana, nem verter para. o 
divididas em turm·as de 25 a 30, no ma.- lafün um soneto português? -e· 1sso ape• 
xuno, para. maior 'eficiencia. do ensino. uas uma forma. engenhosa /de descartar• 
O professor $1:!va. d' Arevedo, · que é a. se "erudita.mente" um profe.s.sor ln• 
alma do maravilhoso · curso de latim. or- competente do principal e do util, e 
ganizou, dentro · dos. planos de aula, diria.mos tambem do mais dificil... Os 
uma ·"cassicae Húmanttatls Academia" alunos assim deforma.dos por esse pru• 
com reuniões remana.Is, para cada uina rido de erudiçr~. por esse verniz de cu1~ 
ds três series em que se divide o' cu'r- tura latina, que se perde em etimologias 
so .. Assistimos . à Acdemia, do l.o e 2.o e outras questões ma.is ou menos ocio .. 
ano, e o que ali vlmoo e ouvimos superou sas, saberão talvez discorrer fastldio .. 
toda a noss.a espectatlva.. Tinham a:; samerite sobre re · de~Iil ;pronunciar 

· alunM do l.o ano apenas cinco ineses Cícero ou Kikero, ma.s sêtão de todo em 
de aula. Muitas, a grande maioria, a.o todo il;capazes de penetrar as belezas 
fazer o exame de admissão mal sabiam de uma. das maglstrai$ orações do gran-
a declinações, Jimals haviam feito uma de tribuno. 
comPOslção e ignoravam os rudlmen- serão mais tarde pesslmos professo .. 
to3 da. slnta.::e. Entretanto as aulas são re~. incapaÍ',es cie transmitir aos d!scl• 
dadas em latlm e no mesmo idioma. se pulos o que não po.s.súem, inimigos aclr· 
tcMi1.aràm as Academias. Uma aluna. do rados da versão, com a qual Jamais se 
l.o ano lê uma carta em latim dirigida 
a uma. colega, duas ·fal"km um dia!logo fa.miliarizaram, imbuldos de um pedan• 
interessante, outra., com viveza. e . multá. tismo \repugnante e incompativel com a 
expressão, recita. 0 exordio da. prime'ira verdadeira cultura. Citarão com -enfase 
catl!lnárla. Alem desses, foram apresen• os grandes filologos, mas precisarão re-
tados outros trabalhos interessantes. Na correr mulfas vezes a úm vocabularlo ou 
Aca.démla do 2_0 ano tece.u uma. alu- às iuzes de algum latinista pàra· enten· 
na O elogio do fiUecldo. ArceQispo; b. der .um dlstico de . .pvidlo ou, um .hexa• 
J é o · 0 tr fe um,.. descri metro de Vlrgl]io! Amanhã, :decla:iµarão. 
: os 88P.ªr ~ . 11 . a,. ~ ·.· :·"' ' . ' ~ '. éle_ s·_desde_n_.h_.o_samén~·-cotit_rà: éBSa i_n_u:._ ·çãó de uma.apaixonada:·pugna. de foot-
baU, coní multa graça. e origlna.lldade, tilldade do latim .. As. ·alunas do pro-
Após cada um dos trabalhos, faziam fcssor Silva d'Azevedo preparam·se de 
a~ .alunas a. critica. dos mesmos quanto fato para as nobres labutas do ma.gis• 
80 fundo, à forma. . e a.presentação aca..- terió e, com a bag,i;gem · uteraria leva~ 
demica- da. da Faculdade, . poderão amanhã; no 

exercioio de :sua profissão ·de mestras, 
Em toda. essas compollições notamos aprofundar seus co.nheclmentos da lln• 

apenas meia duzia de' erros de prooódia gua -latina 3 _formar uma pleiade de' 
e de sintaxe, erros que · foram pronta.· humanistas consumadas. Algumas delas 
mente a.notados pelo eme!'ito professor já se dedicam com grande proflcencla. 
e por não poúc:i.s dentre 116 alunas. No ao ensino do latim em varioo ginasios 
1.o ano incluiu-se no programa. da do Elita.do e em .não poUco,s co'legios 
Academia. um · desafio entre os . doi.s par-
tidos da classe. Idé.la ·feliz! A humani- particuLares. Prpxlmamente sairá a lu• 

me o 1.o numero na, "Classicae HU111a• 
da.de é sempre a mesma.. No Ratlo stu. nltatls Acta", da. l"a.culdade "Sedes Sa.· 
diorum da Companhia de Jesus eStá pientiae". onde poderão os estudiosos. 
consagrado o espirlto de emulação; os admirar toda. especle·· de artigos escri• 
que o combatem mostram. que não têm tos el'n "latim '1elas · alunas. 
nenhum. conhecimento da. natureza. hu· 
mana.. Os partidos das aulas de latim Q. Ilustre minlstro da Educação, a. 
da. .Faculdade têm sua.s chefes; secre- quem se deve a. restauração doo nossos 
ta.ria.,, tesoureiras, revisoras ·dos cader- estudos sobre ba.ses .nais sol!d.as, não 

hesitará . certa.mente em contituir0se o 

De fato, o falso profeta, preci~a 
apresentar-se como profetu. pois cto 
cou trárjo não m e1·eceria este apelido. 
E ha de apresentar-se da mP.!hor ma• 
neira. posslvei, ·isto · é, num esfor.ço 
supremo para ser tido como profeta 
-verdadeiro, pois, do contrario não 
estaria desempenhando bem o seu 
papel. que ·é o de parecer em tndo 1rn1 
:prnfeta verdadeiro. Ora foi prec:1sa· 
mente o que fizeram todbs os grau· 
des heresiarcas. Todos eles se a.pre
sentaram como homens de fé envia
dos de Deus, preocupados con; a 3al
:vação _das almas, austeros em sua 
'.\'ida, piedosos em seus conceltos, 
cheios de· unção em suas palavra~. 
pl'Ofessa1rdo frequente e claramen1 e 
sua ortodoxia,· dizendo mesmo que 
sua doutrina é, Inteiramente idênt.i
~a a da Santa Sé,. especialmente nes· 
tes ultimos tempos depois da defini
ção do Dogma da Infalibilldade Pon
tific'a. E quando a eles se lhes apre
senta um documento pontificio com 
deciara~ões opostas às aflrma~es de 
sua doutrina, envolto em explica
ções vagas, nebulosas, dizem ele mo
do categorico, que sua doutrina. nada 
tem .que ver com as opiniões conde
nadas péla .Santa Sé; muito pelo cor,. 
trário é a sua doutrina a que conser
ya o espírito da Igreja e do Santo 
Padre. Len1bra-11os o Jntegralismo, 
:um ·totalitarismo dos quatro cost'l· 
dos, que· afirmava da maneira mais 
c::inica que nada tinli_a ver com as 
doutrinas totalitárias do fascismo. 
nazismo, etc, ,Más, para ficar no 
nosso terreno religioso ( bem o ln, 
tegrallsmo tambem seja terreno 1·e
Jigloso); é nos nossos tempos, lem-
~remos que após a Carta Encici'.ca 
em que o Santo Padre Leão XIII con• 
denava o· Americanismo houve mui
tas peSSO(lS altamente autorizadas 
que não tiveram dúvida em afirmar 
que o Santo Padre absolutamente 
não se. referia às. novas doutrinas es
:palhadas na America do Norte e re
lativas. ao apostolado. Ainda mais 
}lerto · de nós. Na ultima ~nc!clica 
sobre o Corpo: Místico de Jesus Cri,;
to, o Santo Padre Pio XII, falando 
como Pastor Supremo da Igreja, pa-
1·a · expor a doutrina católica neste 
}lonto, e condenar erros que circula· 
vam a -respeito da mesma. fora e no 
iseio da mesma Igreja. reprova o 
l!'alsQ misticismo que pretendia uma 
'1niào exagerada do fiel com Je311s. 
Cristo. e punha em perigo a dist!n-
ção entre a Criatura e o c-.·iador. Se 
0 Santo Padre conrlena este êrro. 
numa lilncicllca para condenar erros 
existentes, é sinal q11e este êrro exis
te. P,ois bem. Pessoa .ln'teressacla em 
diminui! o alcance ela mesma ~;ncl 
,clica (et pour cause) qnanto a este 
:ponto, ·. teve a · seguinte expressão: 

sos profetas. Na evolução em que iê 
encontra a sociedàile, ha mtiita curio:; 
sidade no tocante- às questões. so, 
ciais, de. maneira que ue1i°hum calll• 
po oferece maiores probabilidades. de 
êxito para os ralsos :profetas do qne 
o campo social. O ponto '·mais visa-
do é a lntrauslgê1ic1a - tradicional da 
Igreja quanto ao seu prÍViléglo' de 
unica verdadeira, e como tal de si a 
unlca que deveria ·ser 1>er1IÚ{lda 11a 
Sociedade Civil. l!J. este um principio 
de .que a Igreja não abre neiú nu·nca 
abrirá mãos, e, se em casos concre
tos, tolera outra. 9rdem de cousas, 
jamais permitira quê seus filhos 'pro
pugnem como em si · boa uma ordem 
em que se.olvide este-direito dà 'Ver· 
dade. Ora é ·certo que de· ha' multo, 
em todas as partes da terra· rião 
goza a Igreja .deste direao. Es~é fa. 
to tem dado ocasião a muitos para 
propugnarem como. idéal uma out;·a 
01·ciem de cousas, ém que a lgfoja 
entraria no conjunto ctàs forças es
pirituais ao lado de outras. confissões 
religiosas, porque dlzein, a1 situação 
pri vllegiada da lgreja só llle pode -:;er 
prejudicial, pois significá a sel"'.'ldàó 
para com o poder civil. Mas esta: don• 
tl'ina contraria a letra e o .espírito 
do Sillabus de Pio IX, e a· mú'itos 
outros documentos p_ontifiéios. Mas, 
embora haia esta oposição,· 0 falso 
profeta precisa parecer profeta, pa
recer ortodoxo. .Para tanto, estabe
lece de maneira empolada uma nova 
maneira de união entre a Igreja e o 
JL'í.tado que · termina na separação 
e:1tre a Igreja vislvel, juridicamente 
constitu!da tendo como chefe· o San-

l "j)~ 

_,,, Só PODE tAtER BEM 

·mm. 
Os . Padr-es _do Córat;ão de '.Maria, 

que do Vigarlo de Jesus· Cristo; o 
Papa., receberam o honroso encargo 
de éultlvar'· as .vossas ·almas, deviam 
enxertar etn vós, 0 que forma alt,ó 
do. seu ser, o ca1'füho, a devoção ao 
Coração de Maria. · E pela certa 11ue 

"LA LlBRE BELGIQUE'' 
Mecenas magnanin10 dessa oportuna pu
blicação que se vai manter com o .a.~ 
crificlo das alunas que se cotizaram pa• 

.r:-. ésse flm. As alunas do 3.ó ano' de
fenctefo teses er latim. O temível "pe- · 
riculum'' é. feito perante uma banca.•'de 
exímios .atinlstas: objeções e respostas, 
tudo ém .Jà.t!m. Alguns tltuloo de.s..sàs te
ses evidenciam .o grau de cultura. da.s 
a.limas "De La.tinitatis affectlonibus ad 
Dlvlnam Comediam"; "AnalYsis Litte• 
rarla"; "De egregia affectlone Romae 
ád Graecas litteras"; "De Bucolicls 
eorumque novitatc"; ''De cohMreritla 
Inter romanorum llttera.s et historl.ârn ". 
Amanhã. a melhor recomendação para 
uma professort. de latim será o diploma 
-da Faculdade "Sedes Sapient!ae ". 

Isto é um absurdo! Ninguem pensou 
JlSSim !. , ·- . .. . 

to Padre a Papa, e espalhadà hlerar. 
quicamE• te. l>or toda a terra. sob di, 
reção dos Srs, Bispos, e a Igreja \ J. 
va. diriam "pneumática''. se.· o termo 
hoje não .. fosse suspeito) que, fecun. 
dará as massas para desenvoi'ver 0 
sensq_ moral da nação. O exercicio 
desta Igreja conservará a. União en• 
tre a Igreja e o Estado exigida pe, 
los d°ocumentos pontlfiolos. !$to é. so, 
fisma; esta doutrina ·,procede de um · 
falso pro[éta. Não. é com distinções 
dolu,sas Qlle obedeceremos · à Santa . 
~é,. Aliás, a s~paração entre a Igreja 
m v1sivel, espiritual e a jurídica ri, 
sível, como duas cousas distintas foi · 
condenada. pela Encíclica -~Ob1i o 
Corpo M!~tlco, O que· ha são dois .as• 
péctos de uma só rei(lidade de manei· 
ra que não. pode bave~ união com nm 
ai,pecto · se ha separação do outro. 
"In simplicitâte cordis" procuremos 
a. Jesus Cristo vivo na sua Igreja; 
nos ensinamentos do Romano .i?ont1· 
fice. f'i · ·· · · · 

'------·-.--·-----
Intensifica-se · o sentimento

religioso na Inglaterra 
Fl". Agnellus Andreiv, O. P, nr., 

rucrevendo no jomal catolíco "U-ni
verse", 'mostrn como no povo brita
nico se· está manifestando 11m dcsen
'volvin~ento eon~idcmvel <lo interes
se pélos ensit1nmc11tos catolicos. O 
ilustre 1:eligioso brita.nico, que está 
partieipand~ em uma . serie de pro· 
gramas 1·eligi0Ros efetuados pt.'las 
emissoras britànicas, informóu ain
da que quando tais progl'amas. fo. 
.1·am .iniciadol>, os ouvi).ltes clirigi
rnm-lhe imediatamente cerca de dez 
mil perguntas. 

Em seguida Fr. Agnellus continua: 
"Este numero VCl11 dcmonsfrar, ju_n
tamente :com· outros indicios, que, 
~em falar dos fiéis que frequentam 
as igrejas, existe uma·. grande pro
porção do individuos, perfazendo 
mais· ciu menos '"<ioze milhões, de al
m&s, avidamente interessados llOS 
ensinamentos religiosos. 

Assim, . vemos como a intensifica
ção do sentimento religioso· entre ó 
povo brítanico não. se ve1·ifica' ape• · 
nas entre a;; ·tropas nos teatros de 
g·uerra de ültra mar, mas bútibem no 
:proprio túrito1,io metropolitano. 

Precisa de_ impressos? · 
Oficinas gi-áficas do ·, 
LEGIONARIO S. ·A, 

Rua do Semi na rio, 199 
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O "LEGI0NARI0" SIG-
NIFICA BOA LEITURA 

EF0RMÀCAO· 

a.sslm o fizeram. · , 
Como vos dlzlamos, mim' :pequeI10 

opuseulo que h-a. pouco publicámos, 
eles _vos incutiram o· habJto de ame· 
nizar os atos do culto com-bellssiinos 

Jornal clandestino dos patriotas "belgas. 

cantices. l'll grande o r13pertorlo. .PÓ· 
derá · faltar este oµ aquele, ha ))O• 
rem' um qu·e ·.nunca falta. ·ili: esta: 
"Do.ce Coração de Maria, sêde a mi· 
úha salvação'\ .Era o convite para 
dep.ositar ilesse Coração a vossa coa• 
fiança. 

Não esperaram os Padres do Co
ração·· de . Maria, . a voz do comando 
para secundar o ato do -~apà Pio Xn; 
As Principais paroquias, aquelas que 
desfrutam o imenso ben~f!cio da pre
sença habitual do eace.rdoté, · já. f! •. 
g11r.a111 11a vanguarda das solenes 
consagraçõe~ . · · 

Nã'.o po~e, porem, Íic.at excluída 
deste ato, nenhuma. das 12 que lloje 
integram a nossa· Prelazia 
. Era . do nosso desejÓ fazer e'ssa · 

consagração· coletiva, .. nQ . . dia 29 ele 
ago~to, êm que a Igreja celeb!'ava, 
a sólehidade externa da festa de·sse 
Purlssimo Coração, Fomos . porem, 
Privados dessa grande ()ônsola,ção, por . 
encontrarmo-nqs, nesse dia ainda 
e1u Viagem de régresso à ;ede tla. 
Prelazia, a,pós 7 · meses que os tra• · 
balhos m.aterla!s da Posse' e visita à 
alguma_s paroquias, nos mantiveram 
ausente. '.dest11.. · · 

Para este ato, do qual esperamos · 
auferir _.copiosos bens. para às. ·v.os' 
·sas . almas, escolhemos 11ma-. outra 
data; muito cara tambem. para o 
nosso· coraçãç,, é o dia 24 de outubro 
festa·externa·do.grande Patriarca d~ 
famllià : clàretiàna, · .Beato 'Antonio 
l\'Iaria Claret, um. dos maiores apos, 

. tolos da devoção ao C-oração de. Ma.. 
ria, 

:ti: ,para · a nossa · Igreja ·Prela ticia 
que nesse dia devel'n • voltar-se o~ 
_coraçô~s ·de todos os fieis' de ·nossa. 
,·asta Prelazia.. • · ., 

Entre os: mnitos jornais clan<lesti
nos que s2 puúlicam atualmente na 
Belgica apesar da pressão do in
vaso1• e como homenagem aos · herois 
anoÍiimos que áfrontam os maiores 
périgós para i!lformar a, opinião pu
blica, .está o "La Libl'e, 8elgique". 
. Sob ni11a apreséntaçã9 que -revela 

as dificuldades a éufreutar por es
tes ·horr1ens, ·se 11,precia,:seru embargo, 
uma união solida · e segura, bem 
como u1na política. .decidida contra o 
invasor, a favor dos aliados e para 
a !ib~rtação da. Belgica. 

Passanios a descrever · um dos 
n:uumeros desse ,j01;nal : 

Na. primeii-a pitgina aparece um 
editorial . atacitndo o pessimismo e 
opondo à sua atitude a confiança na 
vitoria final apesar dos exitos mo
mentaneos. do e1.ercito alemão . .N es
·té. 1:;entido faz-se um paralelo com a 
situação mj!itar na · ultimá guerra 
mundial ·e Jembra:se· ·ao leitor que 
as vitorias terrestres da Alematih» 
não fa,zem senão afasta-la num con
tinente sem niateriais de pri'meita 
necessidade, nem. alimentos para sus
tentá-lo. Com o tempq, os países que 
controlam o Oceano -serão os que do· 
mjnarão a Europa. 

Na segnnda pagina se faz publica 
uma. eal'ta do Prefeito de Bruxelas 
dit·igida aos :chefes- das forçàs ale

·mãs ·na Bclgfoa a proposi to i:li:nn (le-, 
ereto :alemão pelo qual se assimilam 
os cargos electivos das comarcas aos 
dos funeiotiarios em ação, deereto 
pelo qual os ·alemães intentam supri
mir toda .representação popular nos 

-OURO CAll'l'EJ.A::; nu 'MoNn. 1)1! <;OCOJ{RO 
- JOlAS'IISAllA~ Í!' 'BRII.IIA.N'rns -
Compro ·paitando n~ nwlhm·e.i, pre1:o~. 

ltua A.vares Penteádo. · .!03, 
a.~:lUldar - reL a~nzo -:1>:,E,'~ MO_NACO 

municípios.' O Prefeito de Bl'n:tefas. 
far, ver como tal decreto vai não 1;;°6 
contra a Constituição Belga como 
contra a Convenção de Haya e· todo 
direito intel'nacional que regula os 
poderes do }nvasor nesta materia. 

Na terceira pagina publicam-se 
noticias sobre varias greves, uma 
tfolas gernl, afectando· màis de 
lOU.UOO· operados, e um pedido à po~ 
pulação para d!>struir as· sobras d.e 
tudo, cóntrihuínclo deste modo à. es· 
cassez de materias primas na Alema-

nha. Na quarta pagina apárece um 
artigo de funrlo, sob ·pseudonillio, di
l'igiclo ;,.os combatentes did940, exal
tando a honra do Exercito Belga· e 
ànimando-os a estar . preparados a· 

. pégar em armas no dia cl!l. vitoria 
definfüva. 

A quinta· pagina contem noticias. 
do interior e vnríos dados soobre a 
tragica situação ela ali.1.1entação. 

Às paginas sexta e setim~ contêm 
dois novos protestos. Um, dos con
selheiros de Verviers contra a no· 
meação arbitraria pelos, alemães 
dum novo Prefeito, O outro, duns 
Secretnrios Gerais-da Adminí;;tra1;ão 
Publica, contra à p(1li tica. de. depor
tac,fo rios belgas para ti-ahalliar na 
Alemanha. O t:lccretario Uéral insiste 
em que nenhuma nulol'idade belga 
deve eola~orar . nesta política e que 
os alemães <levem assnmir plena res. 
ponsabilidade por estes "atos odio
sos''. 

A .ultima pagina contem uma ]ista 
dé emissoras aliadas com o hora.rio 
de noticias, 

Niio é prcdso r.logiar · o heroismo 
destes patrk,ta~. Basta recor.!ar que 

1 os alemães conde1;am à morte todos 
os editores e impre·ssores que <le~eo
brem e em·iam aos campos de eon
,c~oJr!!,ÇV.º Q§ dcpiªis colaboradoies. 

Preparam as ~alunas uma Academia 
solene para. ser apresentada ao digno 
.ministro da Educação. Ent-re outros .nu
meres, ha.verá uma dra.matlzaçá.o do 
1:0 discúrso' ·de. Cicero contra. Ca.tU1na, 
e. um .Aut.o b!l!ugue sobre a celebre. 
corte. human!stlca da Infanta D. Maria, 
filha do :Rei venturooo. 

'o Ilustre titular bem merece- essas 
homenagens da. noosa. inteligente mo• 
cidade que .,;necfa. miseravelmente no 
ergau.stulo estrito de um. ensino enci• 
°C!Opedico, memorista. e deformado;, e 
agora. vê rasgarem-se ante seus Olhares 
os gra.ndlosos hbrlrontes dt uma cul • 
tura solida. e ampl.i.. 

Os católicos no Reino. Unido 
O jornal .catolico londrino "Tha · 

Universe" .assinala o fato curioso 
de existir maior numero dé Padres 
catolicos na Inglaterra . e no País 
de Gales do qne na Irlanda. Os 
respectivos totais, segundo os Di
!etorios C,atolicos dessas reg10~; 
são os seguintes:· irlanda - 4.702; . 
Inglaterni e País de Gales - 5.830, 

"Essa · noticia ha de constituir uma 
surpresa para muita gente", decla
ra o jornal, "por quanto Slll ge. 
ral a Irlanda é considerada pais c,a, 
tolico ao passo que a Inglaterra l 
tida eoll!O exclusi vaínente. protes• 
tante". É esse Ulll dos motivos por 
qufl a, população catolica da lngla~ 
terra, embora represente uma mino. 
ria, é capaz de exercer. forte influen~ 
eia ta politfoa britaniea e· na. c::;tr!!~ 
tura socml da Grã0Bl:etanha, . 
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TELEGRAMAS DO RIO A . SITUAÇÃO RELIGIOSA NA 
DINAMARCA .. 

NO 'T As· E C O N O MI C A' S 
O BRASIL SE FREPARA F,\R.\. 

ABASTECEU . A EUROF A 
RIO, (ASAPRESS) - Falando r,, 

Imprensa desta capital, o Ministro da 
:Agricultura• revelou que .o Brasil es
tá. se preparando para a sua ·maxima 
produção para. -o abastecimento da. 
J<..;uropa, após a . guerra. · Acrescentou 
o -Ministro da. Agricultura que o Bra
;sil "fiel âs· suás· tradições, desenvolve 
com seus aliados /t maxüna coopera~ão, 
;não só militar como tam'!).enl' esforçan
i'lo-se. o mais possivel na produção de 
:materlás \)rimas e produtos allmen· 
:ticiós, para· çs combatentes e civis". 
ltA.()10.NAMENTO . VOLUNTAR~O DE 

. CARNE 
ruo,· (ASAPRESS) - Atendendo ao 

~pelo das autoridades, os· hoteis e 
restau,antes.·vão por em pratica, âs 
rsegµnil,à.s e· terças-feiras, a pa'rtir da 
proX.illla semanat o raci,ona111ento vo .. 
luntario da carrie,. servindo apenas 
:um. prato, com _200 · gramas ·<(]e carne, 
fazendo, . assim. uma ec<)nomia de 2U 
poi:-. ce'nto do consumo atual. 
.PRAÇA :PARA EXPOrtTAC:AO DE 

LARANJAS . 
RIÓ; _ (ASARESS) ..- A Comissão 

ExecutiYa das Frutas distribuiu pra
ças para a exportação pelo vapor 
"Anita", de 47 mil caixas de laran
jas pertencentes a varias cooperativas 
de exportadores, · 
MISSÃO ECONOMICA BRASILEIRA 

A ARGENTil'iA 
RIO, (ASAPRESS) - A. bordo cio 

11cliper11 da ºPanair", seguiu pariL 
Buenos Aires, a · Missão Economlca 
Brasileira.- que estudarâ o descongela• 
mento dos .credltoa brasileiros na Ar• 
gentina, assim como tratará. da in
tensi[icaçào do íntercamliio comer
cial entre· os dois países. 
AUHEi'lõ'rO DA DESPESA PUBLICA 

H.IO, (ASAPRESS) - A despesa pu
blica foi aumentada em Cr~ ••..• 
681.182.019,00 anuais, devido ao recen
te aumento concedido aos funciona• 
rios federa.ts e aos militares. 
lNSTALAÇ,\0 DO co:H.tU~SSO BR,\-

SILNIR0 DE ECO:'l'O,•UA 
RIO, (ASAPRESS) - :f'oi marcada 

para o dia 25 do corrP.nte a instalação 
cl o Congresso Brasilc! ro de Economi.a, 
que se vai reunir nesta capital. '!'o
rnarão parte nesse conclaye represen
tantes ele vados Estados brasileiros. 

N :.O T I C 1· A- S M I L I T A R E S 
GENERAL SILO PORTELA. 

IUO, (ASAPRESS) 'EmbÚcou · 
leoin destino a Recife, o ge_neral Si lo 
Portela, comandante d,t .. Sétíma D1-

. :Vi!lã.o de. Infàntaria, sediada naquela 
capital nord,estlria. . . . 

1i'JXADO. O. NU~lERO DE _ lllATRJ. 
(;ULAS ·No CURSO DE JN_TEN-
. UE~CIA 
RIO, .(ASAP~E,SS) - O Ministro <la 

G·uerra, g·eneral · Eurico ·uaspar Du· 
tra baixou .aviso ··fLxando em sessen
ta. o numero de matriculas para o 
t,rhnefró · ano do Curso de l<'orma~áo 
kl.e• oficiais intenclentes para o ano 
ele. 1944. . 

l!lN'l'l'C.EGUE AO BRASIL O 13.o 
. CAÇA-SUill\lARINOS 

RIO; (ASAPRE~S.l - Noticias pro
cedentes- ele "Miami, informam· que os 
:Estados Unidos entregs.ram' ao Bra
sil ·o decimo· --terceiro. "ca~a-submar1-
nÔs0 ·do prog_rarria "ºLei de ·Empres .. 
tlÍnos. e ·-Arrendamento". O coman• 
<lante·, Haroldo c·ox, chete da Missrio 
Brasileira, ·r.ecebeu o novo vaso ele 
guerra. em nome do governo bras!le1-
ro. 

HOIIIEN AGEM AOS MORTOS DA 
F. A. n. 

RIO, (ASAl?RESS) A For~a 
:Ae'rea .do Chile homenageou os· avia
dores, brasileirós mortos no cumpri• 
111~tO do .dever, com ·unia· cer_imoilia 
;junto ao, mohÚménto erlgid<:> em hon
ra .·aos_ 1ne~rríos, no cemitério de ::ião 
;João 'Batista. · · 
o.&c:Ã.~súúiiu.mNóif · 'l~conronA-

· vo A ARMADA· 
RIO, (ASAPRESS) - O almirante 

:t..ristid.es Gullhem, Ministro d:a. l\la
rinha,: dirigiu ·o seg1Jl'nte aviso ao al· 
mirante Amerlco ··Vieira rle_ Melo; che

·:ce · dn Estado Maior ela _Armada: 
"Decla.fo · a. ·V. êXCia. quê orà resnJ .. 

vo ma,ridar· lncorp"Orar· A Armada, soti 
o ·nome de "Goiariian; · o caça·~subrna--
t·inõ -nu'mer.0 S'•. : 

A nova" unidade, -a.gora incorpora
l'la. pelo titular. da pasta ·da Màrlnlia, 
:foi, . c:omo . varias out_ras,: adquirida. 
no.s Estados·'Unldos· e já sé encontra 
em setviço· .at!,iÓ,. coinbôlancl·o na,·10s 
mêrc·antes em· tra:re·go ·no· ':Ataintlco 
'Slll, .: / ·;,.'· .. · ·_ ·. _: . . .. . . . ·.. . 

· Pax~ · n~. ·cargos·. de co.mandante e 
l.medWt· -· ,ln '.'Gôlania'' foram· destg
uâdoi.~ ! c:--t"''-"C~ivanlente, os- ca_pttães
t.,nent.,, ·.rosé "Gonçalves Marq~s e 
José' Lélle l'ioar<,s Jim'lor.. 

-'rosst-; l><l NOVO. DlRE'l'Olt Df; 
.. ·. . . ARlUAS ·. . 
RIO,· <ASAPRillSS.) ..... Com toda so-

kniua.de- réal.lzou-se no 5.o andar· cio 
'll!Ínl~t~rio da. Guerra; a cerimonia da 
passage\1l .do cargo do tliretor <le Ar. 
mas· l)_or parte' .·ao general l!ldgar<l 

· :i,•âcõ, ·. re.ce,ntemente nomeado para o 
cargo'<'de· Ministro do· Supremo_· 'l'n
bµnal-MUilar ao ·gene'ral Ang'elo ~ten
des . l\lorals'. Estiveram . presenles. 
alem dos generàJs·.que exercem suas 
funçô~s i1esta capital, os represent~ n
tes do Ministro -Gaspar. l>'utra, chele 
fé do 'Éstado Í.iaiôr, diretor do Vii 1. P. 
o · general _Me11des Morais orou u11 • 

· cio'u. ·na· ocas1ã·o, · i111a. vi brau te oraçâo 
· tendo sido multo cumpriment.ado. 

A VISl'l'A DO -Al.~UR,\NTE vrnan,\ 
.D.E M1'.lLO ÁO}(l\'OltD~S'l'El 

.RIO, (ASAPRillSS) - o a,l!~trante 

Será res.tringido, o "black= 
. . . .. out"· 

. '· . 

RIO, . ( ASAPRESS) ~ Depois de eu
te'ndin-fentos. 'havidos com o· diretor elo 
Ser.vlçó ·dé l>e'fesa Civil, coronel Oro
simbo . Pereira,· ,com o chefe do Esta• 
do ·Ma.ioi·· dá. Arinada, · o Prefeito Hen
riqué-.,·µoc;Jswo;th, · ficou as.sentado o 
a~ra,idamento das medidas de escure• 
cime?lt_o· que vi_npam sén<io a<lotadas lia 
varlos me·ses ·nesta ·caplt,t.l. O coronel 
Oro~lmbo · balxi,.râ uma portaria con

. t<>ncl.o . novas instrutões .. 

Lançamento da pedra fun= 
· · damental.dà capela da 

. ltnaculada Conc·eição 
RIO,· (A~A~'Il.U::SSj - Com gran<te 

·l!!oleuldade, realizou-se .a cerimonia do 
1âni;a:mianto da pedra fundamental da 
Capela:-'-da . Irriaculada Conceição de 
1'f,arla, ele inlcia.tlvá 'iª .l<'undação Gui• 
raroca. Um altar foi armado junto ao 
Posto,26 dll{·crúz Verme1ha Brasillii• 

. rá, ·sendo â 'Sánta· ·Missa celebrada· por 
. s.- Excla: D .. ra·1111e·· ·camara, acolltado 

· J)or· Frei. ·Alb.à.no,. Vi;;à.rio da lgrejr. 
· ri~ N<isi;;~--S.e-nl:\ora ·da"Paz; e mais d~1s 

;:;'l-cerdçtes. · 

Não -. será mais·-··· removida 
, a 'igreja de São Pedro· 
'ElO;· (ASAPJ.:-)i1SS) "-- $(/gunc;Jo es

t_àíÚos seguramente· Informados a 
'· Is:reja. :de· ·são · Pedr·o, nã.o será. mais 

removida. A Prefeltüra· do Dlstri~o 
. :i,~ederal,. tendo em vista . as despesas 
vultosas. corri a. o.bra de remoçã.o, que 
cusià.rià algUJ\S mllhôe1!' de cruzeiros, 

· des.isOÍt''<la' reallzacão <lest.e empre· 
en'dtmento, deve1ido a Igreja ser de· 
mollêlâidentro_ em breye .. 

:oesmeriti4o. do Comité 
Ftruicês · de Libertá cão 

. . J 

· Nacional 
· RIO, (ASAPRl!lSS) - O ComisSll• 

rio êle lnformac;;ôes · do _Comité- I•'ran
cçs.' de· . LÍ_berta1,ã.o Nacional enviou 

· uma· nota A sua ·delégação junto ~ o 
· Governo brasileiro; desmentindo ca• 
tegor!caniente. as noticias de que os 

· francesc·s tenham empregado "arros 
de ,,Í.ssalt/1 contra a populacã.o ... o Li-

. bano, por. ocasião elos. acontecimentos 
aJl verificados, e que o ·numero de 
mortos é 'de apenas .3 e não dé deze
nas," como a.fir_ml!cllJ. étS falsas noti• 
çia~--

J\ merico Vieira de Melo, chefe do 1,;g. 
tado-1naio.r da ~, rma.da, presenteli1en
te en1 Recife, visitou, o Comando Na
val do Nordeste, as defesas do porto, 
a capitania dos portos, as ofic;nas 
"Pina" e a Escola de Aprendizes de 
l\larinheiros. A viagem do chefe (lo 
Estado · Maior ao nordeste prevê a 
realização de importantes conferen
<"ia.:s con1 A..s autoridades navais a111e
ricanàs no Recife. 

DlltE'l'Olt llO ENSINO DO 
EXJ•:llClTO 

RIO, (ASAPH.ESS\ - Assumiu o 
cargo de dlr_etor do gnsino do Exer
cito, o general Salvadoi:- Cesar Obl
no. Essa cerimonia· revestiu-se -de 
grande solenidade. sendo assistida 11or· 
,;_!tas autoridades militares e coman
dantes de oorpos. 
s1,;nHÇO Ois PA.TRt:J.JlAS AEREAS 

POR Hlll.lGlVEIS 
RIO, (ASAPRt}.SS) - Com a ,che

gada do <lirigtvel .norte-a1nertcano ao 
Rio, fi,cou inaugurado o servfço p~r< 
manente de patrufhamento POr melo 
ele dlrlglvels, sendo que outros _virão 
vara tornar mais eficiente o serviço 
de combate· ao.s submarinos. Es~e di
rigi vel é armâ<lo ele possantes metrá
lhadoràs. possulnrlo mot.ores es11ecla1s 
para o lançamento de ·bombas. O 
comandante Zurn1uelen. falando a 
imprc?Jisa, declaro11 que ficará nestu. 
capital ci-nco dias, -·acrescentando. que 
a JHesença clesse dir!glvel prende-se 
á Intensificação elo serviço de patru
li1amento no Atlantico Sul. 

DASl<J Df,J A VIAÇÃ() 
rao, (ASAPRESS) ·- !Datá.. senrtn 

construida pelos americanos uma. mo• 
dclar base de aviação em ~~auta Cruz, 
a qual está localizada a,, lado <la 
existente, 
POSSE 00 GI,:Xl~ltAJ, EDGAR _J>AC-(1 

RIO, (ASAPR:t,;S::i) - O general 
Isdgar Pacó· empossou-se dia 17, so
Jene111e11te, das tun~.:,és. de ministro. do 
Supremo 'ü!Lunal ~Uiita r. 

DlA DO n1,:s1~UVIS'l',\. 
RIO, CASAt'Um:-;S) - Tudos os re• 

serv.istas .são ohrigados, a coml)'ar~
c.er ás solen ida,ies do "Dia do Reser
vista". que se reallza anualmente' 110 
dia· 16 cl_e rlez•iml.lrÔ. O J>°eparta'm,rn10· 
AdmlnÍHra.tivo do ::iervic;;o J;'ublico 
acaba de distribuir uma nota,' ln1'01·-
1nanci."o que o _f.uncionario _t)ul)l.Jco 
,1ue-, sem motivo Justificado, ·:11ão "se· 
apresentar no dia 16 de dezembro, 
serâ·,~usp'enso, se~do que o e?-=Íra-11u
n1ema.l'io que. incorrer na mes1na· fal .. _ 
ta será demlticlo do cargo. 
J,;l,OGJADOS 1i1,n,o ll~lNlSTltO DA. 

A füR0:'<1 A U'l'ICA 
RIO, (AS.U'RlsS_S) -e O Ministro 

Sal.;áüo l•'ilho,. em .a viso ·datado do 13 
do corrente1 louvo"t1· o co1nandante da. 
tripulação rlo :i vião ela F. A. B. que 
afu11dou â ai.lura de Cabo l~rio um 
submarino nazlstà. O Ministro, . eú1 
outro aviso, louva a. ação elo major 
aviador 'l'éotlio Otonl de· Melidonça 
e do capjtão aviador Uémldo bien
dés Silva, a.ss!m como dos demais tr1-· 
pulantes, ·c1ue· afundaratn e111 onze· de 
outubi·o ultimo. um 'submarino lnlml• 
g·o. O major ~le1iHonça 1>ii'otava· um 
avião ·ela" unirlade volante da ba:se 
aerea <l~ ::;anta~· Cruz. 

Professor de Administração 
Publica 

nro, (AS,\PJU,:SS). '- A, convite do 
l)asp, encontra-se nesta capital, pro
cedente .dos i,;stados Unidos,- o dr. 
Henri lteinlng, professor de.·Actmlnis-· 
tração Publica na "George-Washing
ton-Uni verslly" . e na "A,.,1erlcan 
University".· 

Renda da Central 
RIO, (ASAPRESSJ - A . renda tn- · 

dustrial da Central do .Brasil arreca
dada no dia 13 do corrente, atingiu a. 
soma··. de Cr$ 1.263.929,90, ou. seja, 
Cr$ 179.U0G,!0 ·a nrni's do que em Igual 
data do a.no passado. 

Naquele mesmo dia e nos subse
quentes 14 e _15~ e_mbarcaran1 rêspee
ti-.;;i.mente, na. estação D. Peclro li, 
134.686, 72. 7õ2 e 10.095· -passageiros, 
com destinos cllYersos. 

Comissão Org~nisadora das 
Concessões de Bolsas de· 

Estudos Estrangeiros 
RlO, (ASAPitillSS) - O Ministro 

Osvaldo· Aranha assinou portaria. de
sii;,:nando o primeiro secretario ida 
embaixada Rui · Pinheiro .Guimarães 
para ·exercer o. cargo de secretario 
da .Comissão Organiza.dora das Con
cessões de Bolsas de Estudos Estran• . 
gciros. 

Jardim Zoologico 
RIO,· (ASAPRESS) -· O Presidente 

cJn Conselho Florestar Federal, sr. 
J •,ê Mar!auo ~'ilho, envio)I um oficio 
ao Prefeito Henrique Dodsworth.-· no 
sentido d·e ·.ser cstudarla. a possibilida
de elo Jardim zoologlco do Rio de Ja.• 
neiro 'ser entregue. ao. goso publico, 
com pouco dlspendlo por parte da 
Mun!cipa.Iidade, visto· como as obras 
essenciais c'árecem apenas de con~ 
servação, · · 

Representantes da Central 
no Congresso de Economia 

RtO, (ASAPRESS) - O m~jor Àlen
cas."'ro Guimarães, clirêtor da. Central 
do Brasil, determinou que os srs. f'e• 
dt·o ,-Lessa Spyer,. Inspetor· da . Conta
bilidade; Jurandir Pires, chefe do De
pa.rtr..,_nento. Comercial:· e Adalberto 
Pinheiro, chefe da Contadoria repre
sente1í1 ·aquela ferróvia no Congres- · 
so Brasileiro de _Economia, que . vai 
reunir-se nesta capital, sob o ·l)a.tro,ó 
cini!! d-ª, A~~çlª'çi!! Co11,1erci!!,le.. . .. 

Estão sujeijos ao imposto 
sobre· a fllnda 

nrn. (ASAPRESS) - o Primeiro 
Conselho rle Contribuintes_, ·julgando 
um recurso; d.ecldiu por unanimidade, 
que as pensões e o meio-sold_o· .pagos 
pelo Tesouro as viu\'as de militares 
estão tambem sujeitos ao imposto 
sobre a · renda. .. 

FRACOS• 
ANtMICOS 

TOMEM 

Vinho Cre1satado 
"SILVEIRA" 

Grancle Tónico ----------~---· .~., .. ,_., 

De utilidade publica a trc== 
che . Menino Jesus, de 

· Belo Horizonté 
RlO, (ASAPRESS) - O Presidente . 

Oetulio Vargas assinou um decreto 
declarando de utilidc.cle publica a 
creclle Menino Jesu~ ele Belo Hori• 
zonte. 

'44.306 ·ratos 
RIO, (ASAPRESS) - X'•.1·.-~1/t~ o 

1nêS de seten1hrq,. n Sf'rv!~o :-.:tL•.::ion:d 
de. Peste, do Dé;l-1.rt.:l:nqntc• :Kn.cional 
ele Saúd·e, nàs suas cfr(':!ll$t:1·tçücs coni ... 
})l'eendenclo territ.orios r1os E~t.-vlos <i0 
Ceará, Pern.amü1.-H·0, Al:1.r.;·oar. l!a.!.":., 
Rio de Janeiro, Si,o P:l1J!o e n;strito 
Federal, distribuiu P"'' : n loc?.l; d::, 
des 'e '4.523 s11:ios, 1.3U9.814 .<l .. o .. rns ,1.e 
ven-eriO. Armou 4 :i~.f;.io ra-to0~rrts e 
ar>anho~ 4-1.306 r.:;: to~. 

Condecorados pelo presi~ 
dente Vargas 

RIO, (AS.\PRESS) - O Pres:,kn1~ 
Getulio Varg:.1s as.s.inoq .. urn decreto_ 
na Pasta. do l:~xterior, co11et:rlenclo n. 
Grã Cruz eia Ordénl ~~a,:'ion~tl elo C1'n~ 
zeiro <10· ~nl, aos srs. l~l<~a1·d.o Ado\ .. 
io de La Gti:1rdia e OtaYio · ~ç,br,•, 
1iresidP.nte ela Rcúublica e Secretario 
c1as rtelações i.:xtct-io1:es do Panamú, 
rc::;pectivan1cnte. 

Ordem do merito · do Chile 
para o r,Hnisfro da Justiç~ 

r:H\ C\~..:\PHE:-~~~) ·- lnt'orn1a-se 
que e, g,:"Jvc-.rno do Chi~ Coníl,:!r.orou 
com "· Ordem <lo Morlto e !lledallrn 
{1a, Grtt Cruz. o u1~nistro da .Tusti,;a, 
sr. A!exandl'e :Murcondes ril.ho. 

Os ladrões infestam o Rio 
RIO, (.\S,\~ :,1,:.0S) ___ O Col'On·il 

c:·:efo ele Ponr:in., resolvC;u intensii'.i
ca-1· o policiamento, tendo pa,ra. _.tanto 
"a_parcH,rtdo a Dirc-toria Gerai. . <le ln
Yestip;a,_~Üe!;, de todos o!=! 1neios neces-
sarios· P.. pe~so--1.l suficiente para-culn• 
prir a hnportantc tarefa, A ca1npanl1a 
:cerâ contra os dr~'!-ocupa.dos, · e la· 
clrões, que Infestam atualmente os 
1Htirros e os suburlJios, a~;inclo des_as: 4 

somhrsdarnente de noite e ·de dia. A 
UH:dida. JHtsceu em consequcncia de 
ter sido levado a conhecimento d1s 
autorlcladcs uma serie ele assaltos or• 
ganizndos, · por uma q\ladl_'ilha. Cit
clutn1hi. por· exe1nplo, arrabaltlê nos .. 
suburblos do Meyer, ·vem sendo a.1-
g'um tempo para cá, consta.ritemerite 
visita:do ))elos amigos do alheio .. O 
mais interessante ele. t,udo isto. é ·,1ue 
OS . assaltantes a\'iSalll .as fan:!l!as, 
dlzendó:'' onténi ·v1slt'a.1i1oif: ã'"'cfiliii ., ·de 
íulano, an:1inhã. visitarenfos ·a Rua". 
Atê_ um coinlssario da Policia. )l.tu11i·· 
ch)al jâ reéebeu a visita de semê· 
lha11tes ladrõ,~a. Os meliantes ag-him 
ele .tal forma, que- a· policin. milita~ 
anelava c.ompletamente Iudibrl;,.da pe)a 
:·arte": <JU.e · os· 1nesinos eini>rc"ga.vam. 
Nada vinha podendo fazér a "referidà 
milicla, -·a' ponto dos moradores do 
!Jairro or.!l'anlzarem uma pol leia cs· 

. pec~al, particular, . con_1p .. osta dos nc-
goéia:ntes do lugar, qtie se revczavan1 
no plantão, noturno. Agora, entretàn
to, com· a atitude do 'Chefe· de Poli
cia, . os moradores daquelas cerca
nias, espera1-i1 vive.r tranc1uilos. 

O novo vocabulário orto .. 
grafico 

RIO, ( ASAPH1':SS) · - Xoticia-se 
que o ,·ocabulario ortografleo sómen
te- em Dezembro .será apresenta.elo ao 
J)Ublico. Já foi• apró\'ado e élogla•lo 
pela Academia ele Ciê11cins· de Lis
lJoa o impoi:-tànte· tr_abe.Iho dos nosso& 
"imort'als". 'Nesse s~ntldo o acaclemi
co Ciàudlo de Souza." vem c1., c.once- · 
der umá. i"hteressante entrevista a_{) 
ºO GIObo'\ ·desta ·<'~pital.. 

Embaixad()r da Suiça 
RlO, (ÁSAPRBSS) - O Minl:-tro ela 

Suiça junto ao Gove1·no- Bras1-le1:·o.- ~-r .. 
Henry Valloton, apresentou sua.s cre
dencia.is ao Pl'llSldento, da :r.epublica. 
o ilustre diplomata achava-se acom
panha'cio, ·nessa ocasião, · do MiÍ1istro 
José . Roberto . de Maceuo Soares, ;n· 
trodutor diplomatico d_o 1to.ii1ara.ti. 

A legação do Canadá seria 
elevada a embaixada 

mó, ,(ASAPRESSJ ~ N'O\icia-se 
que a J,egaçii.o do ca.naclã em Washing
ton, ·será. elevada. á categ·oria de· em-
liaixada, em virtude ·da impot·tancia 
assumida -pelas. negociações entre 
aqueles dois palses nà atual confla
gração: Anunciasse que igual medi
da . ser:< adotada tambem peló go
vel·no de Ota wa, con'.). ·relação ao· ·Bra
sil, a Hussla e a China, as três prln• 
cipals nações unidas em luta· coiitra 
a barlíatle · nazista, Acredita-se que o 
1\linistro Jean Desy sertt o 1.o embai
xaclo,r do. seu pais no Brasil, tendo· e111 
conta a sua grande contribuiçã<>· pal'a 
o · estreitamento das r~laGões cliplo-
111a.t1cas e comerciais. entre o Brasil e 
o Cana.d~ 

(D:> "Center of lnformà_tion Pro Deo", 
de 17-9-43), - Há já àlgum tempo que· 
nas igrejas· dinamarquesas se · prediz 
Q1Je as condlçõt& na O:nama.rca. se to1·
narão cadà vez mais "norueguesas" e 
se incitam os catollcos dinamarqueses 
a que se preparem para resistir como · 
na Noruega.. · 

Os· catolicos dinamarqueses, a.pesar 
de .seu n1Jmero .reduzido, estão toman
do grande parte na oposição contra o 
paganismo nazista., e il;s:, · torna-se , evi
dente -pelos at-áqu~s da !mprewa nazis .. 
ta, que os acusá. (como acusa ·catol!cos 
de outroo pa.illcs) de estarem cooperan
do. com os comunista.s(!) Um artigo da 
"Kritisk Ugerevue" (Hebdomada.rio 
Critico), controlada. pelos nazistas, af!r
·mou que .a Igreja. datolica na Oina
ma.·ca toma parte n . p:il!tica e ora 
pela morte de Hitler é dem;ruição da 
A'lemanha; que· os catolicos colaboram 
com os comuni.stas; que o Bispo Suhr 
é pes:;oalmente responsa vel por tu<k> is
so e, p:irtanto, "inicia a perseguição 
polltica. de todos os· catolicos, que, de 
acordo com su.:i. fé, devem suameter
se ao Bispo e à. ma.neit·a. de pensar 
-de seus Sacerdotes". 

O Bispo D. Suhr, tem protestado 
contra a introdução de legislação. anti
.semítica. na, Dinamarcà. Existe·. grande 
ansiedade entre o povo dinamarquês 
por causa do estado atual do sistema 
judiciaria sob o qual o povo é detido 
rem que a razão ~ja dada à. publico, 
~ impossível conseguir, informações so
br<:l o modo de tratamento dos pr:sionei
ros. 

O Bispo de Suhr (?. dinama.rquês;":f!l?. 
neditino do Mosteiro. de Clevaux, do 
Luxemburgo. O . Padre Ball!n, que é 
!':troco de E8bjerg, é filho de um dos 
maiores pintores da Dinamarca, cuja. 
co1wcrsão ao Catolh1ismo se deu em 
1,i,si:. cnde foi recebido na Igreja jun
fa.r,1ei.te com seu amigo 'Verkade, o pin• 
t,,: hola.."1dê.ãJ, que se tornou Monge _Be-
1icrlitiÍ1c. Sua mãe é francesa. Alguns 
cmtros Padres são descendentes de . hO• 
Jr.ndeses, belgas, íranées€s e poloneses, 
cie modo que· as perseguições- naz!.stas 
dos ultimas anos, embÓra a. situação 
f;;,~r.e muito, menos desfavoravel _na Di• 
1~.~-marca do que em qualquer outra. 
pc1!'le, tiveram seria. l'epercussão e11tre os 
catolicJs dinamarqueses. Em Copenha• 

. r,ue,os I'l'. Jesuita.s costumavam pu
blica, to. revista. mensal "Credo", dos 
r:i.ises Escandlna.vo;;. que tambem era 
J'.u:,. pelos intelectuais da. Suecia., No-
1 uega, Islandia. e Fh1la.ndia. · O senti• 
i-,.1-~ato de ~olidarledade com cs outros· 
ra'1:es no.·dicos, particularmente com a. 
1,~artirizada Noruega, é t,iio forte entre 
o.~ 30.000 dina1narqucses ca.to1icos co
mo entre os dinamarqueses em geral. 

Depois dos ultimos à.contecinientos, 
parece ex!~tir pouca dlferençà ent-re · a. 
s'tua•ão da Noruega e a da Dinamar-. 
ca. O embuste de que os dinamarctueses 
estarnm recebendo menior tratamento 
porque se haviam "comportado me-

·111or", está sendo subslituldo por in; 
disfarç~. vel tirania nazista. .. Mas os ca
tolicos dbamarqueses estavam bem 
preparndos para enfrentaT tal .s:tua
ç[lo, 

.. 

A primeira escola comercial 
catolica na tndia j 

"N'oticioso Catolico." envia a se· 
, guinte noticia: -- Em. :funho p.p. 
a Congregac,:ão Si.da <le Carmelitas 
de :.\fall!Lar ( fadi:ij inailg'Ul'OU seu 
primefro eoleg,o em s;,:i )losteiro de 
Tliewara, s,Íburbio /e ETn:ikul:rn1, 
cJist:uite trt; milhtH, <ta ci,hde e Si• 1-naugurado o. convento de 

-$-;- Francisco-- ~e AS-sis~ 
·em Agudos 

AGCDOS, J O - Há alguns anr:,s 
qné as :l\fadres do Giilasio e il~ }i;os
pitnl de .Agn<}os, dcseja\·ain pos,u',_r 
!'f'H cünvento, ·para o q1rnl mnitó: n-
11Iiam trnbalhando'. Hoje, gràçáfi aos 
<'Sfot·~os dó Hévmo. p·agre Jo'.io Ba
ti~ta ·de Aquino, as :Madres di:i São 
Ji'ranei.,co, ,·possuem seu conYCnto. 

. _ tua do. em_hcJJJe...ao:~r.\çrJq .. !,l_~_Çg~)1i ,1. 
... É este o pri:11c:ro bole;;io da li1dia. 

qu'e cli':'.·i.g.cll;·· .C',~ .. ' .... ~ilnli~Htns lDd:l:~. 
.Ao mesmo:. trmpo, f.': o .u1,ir:o en t,·<' O'l 
coh,gios "ratolicos rlílqne!e p!tí;; .onde 
,t-i:iJe\:Ú. Ulll!l:~s~çJ'.a dê COinercio, C\IJOS 

· No clia 3 o J<~xmo. Revrno .. D . .frei 
'Luiz . Maria de Santana, chegou· a 
Agudos, a-fim-de inauguràr tão im-
11ortante predio para a vida monas-
1 ica. Po1· coincidcncia, coinpleta, hOJC, 
25. anos de magisterio sacerdotal o 
1iadre ,losê :Maria, vigar:o dc .. Agucl_os. 
.A missa foi celebrada pelo i;roprio 
pc. José Maria, assistida pelo bispo 
e poi· monsenhor Abei :Mendes, mon
senhor Luiz Sansão; e padrJs Jorge 
j\fartineli, .Tosé l\Iontesuma, Aurelio 
de Vasconcelo~, ,Toão .Batista de 
Aquino, AÍito;1io Jfagliano, Nicolau 
de :E'lue Gut,·. Salustiano lfoclrigues 
l\Iachado, .José Maria. l\Iontciro, Li
horio. Genkes, Lniz Nieuwenhuis, Vi
tor l\lorcno, Celso I<'crrei,ra, Alma
sio Werlele, Antonio Julio Íawdra e 
Quintilhano Rosa. 

Ao meio dia J1ouve · l!-m banquete 
e as 14 horas a inauguração do pre
dio elo Convento de S. Prancisco ele· 
.Assis, sendo então entregue ao pu
lJlico pam visita. 

Comenta-se a lealdade de Hitler 
Ao comentar o disc1Jrso de . Hitler_ de 

10 de Setembro, diz o · "The Tablet": 
"Foi · extraoi:din11rio ouvi-lo louvar a 
lealdade à palavrn. empenhada, como 
sendo de valor · insubstituivel na. vida 
das ~ações - "valor sem o qual", di.s· 
se ele, "a -sociedade :humana se· arrui· 
naria. e suas· organizações· cedo ou tar
de desapàreceriam ". Nenhuma. figura 
da historia. moderna, continua. o "Ta
blet ". · melhor personifica a. pratica; de 
fraudes pérfidas e de . protestos de ami
zade que assinalam o preparo de ata~ 
q1Jes desleais. Todos os vizinhos da. Ale• 
manha já experimentaram essa. des'.leal
dade caiculada e hàbltua.1· aqueles cqm~ 
promissos solenes e cujo resultado é es- . 
tar a sociedade em·opéia . reà.lmente 
cambaleando... seus aliados os traltam, 
más nenh1Jm povo fez mais traição que 
a.· Alemal.)ha". 

cu~sos já .,atraíram, S()gundo espera-
1::im as autoridades eclesiasticas o 
. êdueació11ais da -r~gi5o, um gra,nde 
'm;mcrn ele estudantes de todo o ter-' 
1itiirio. 

Ulll fato cli!:!no dé · ser !lest:tc'ado é 
que para tod~~ o; alunos' have·rá 
a1,1lâs de A~ão Calülica. O diretor do 
.a'ovo colegio ser:í. o Profes5or· G. J. 
Varkcy, destacado dirigente catoli
co de :Malabar, o qtial se co11_sagrou 
à organÍzação do dito isstituto eclu
.cacional; concentrando desta· manei
. Ta suas energias ~ sna · experiên eia 
11a forma~ão cios futuros pl'Ofissio-
nais catolicos da rrg:ão. A Universi
<ladP. éle Madrás; da qual <le1Jencte 
geograficaniente a nova Escol_a de 
Cvmercio, foi enviada uma Co1i1issíio 
de dez: 1Í1eiubros para a inspcçã.o de 
Tigor, afim de conceder-lhe, eo!llO se 
cs1)c'ra, a incorporação u; U ni_versi
dade. 

• A RAF CATóllCA 
O importante papel, desempenhado 

-pela· observancfa. das praticas reli• 
g· osas na rotina. das forças arl)ladas 
br:tanicas · - ·esci-evé o "Catholic 
Herà'.d·' .de Londres· - ficou bem 
,caracterii.a.do · pelo caso do chefe de 
esquadrilha Padre Dav_id Lewis,· ca-

. pelão de uma ala avançada de .. Spit
fires", . _da RA"I~, que durante seis 
meses, na .Afrlca do Norte e na Sicí
lia· celebr'ou 1nissa num altar por
tatil, forniado por caixas de muni
ção. e latas de. gasolina. Agora, o • 
capelão pode; de novo, · celebrar as 
missas numa. igreja da Itália,· situa
da nas proximidades" do .aerodromo 
ütilizado pelas primeiras esquadri
lhas da RAF que operaram no· setor 
de Salermo. O Padre:Lewis celebNu 

.sua primeira missa nessa igreja cin- · 
co dias tlepois da ocupação do. aero- · 
dromo- pela RAF e no.dia em que ~e 
.celebra vá. o 18 .. º aniversario _de sua 
sagração. O ideal dó Padre. Lewis -
acrescenta o "Catholic Herald" -
e levar seus · homens •a uma audien• 
eia com o Santo ·Padre.· · 
· · O Padre Lewis é um dos '.inúme
ros Sacerdotes que.- na linha lfe fren• · 
te, cuidám, sem' .medir. sacrificios, da 
assistenc.ia. éspiritual dos soldados 
britanicos, em todos os · campos. de 
br.talha espalhados . pelo mundo. 

PARA SERVICOS TIPOGRAFICOS 1 G REJAS 
·conforme déclara~ões. do "Osser

vatore Romaho•• .tem-se verificado 
nos -ultlmos' io aÍ10s consldera'vel.a1J .. 
mérito das Igrejas, em Roma, fora do 
Estado Vaticano. A Cidade Eterna 
conta atualme11te· 446 Igrejas, 217 
capelas e 77 oratorios. Nesta esta
tistica não estão. iucluidas às nume .. 
rosas capelas de instituições reli
giosas, nem as !gi:ejas localizadas no· 
territorio do Vaticano. onde ha, · alem 
da Bas!ltca · clt São Pedro, 6 'igreías. 

1 

Tais como: - Téses, Livros, Folhetos fü;vistas, Jornais 
e 9iUalquer impresso em geral. - Proeurem i!S ofici1;1;is do 

." .LEG 10 NA RI O" 
RUA DO SEMINARIO N.° 199 - TELEFONE: 4-0931 

S,Ã O f A U LO Tambem o nuillero de Paroquias 
tem ·aumenta!lo.: elevan<lá se de '6'1 
para 105 deSM.·2-a.no de, 1930.. 

R O U B D D E S l N. O- S-
A tenta.tiva, nazista. para. desp:,jar a. 

CONDEN~DO , O MUNOPOLIO· 
. DA EDUCAÇÃO 

Comentando as. ultinros . disposi: 
ç.ões legais· :sobre o ensitio na Colum· 
bia -o Snr: Fralicisco de Paula ·pe
rez' Decano da Faculdàde Pontificia 

Europa acupada dos .sinos das ,igrejas. 
continua. a encontrar vigorosa. oposição 
- informam os circtilos ca.to1fcos de 
Londres. Na Belgica, por exem1']CÍ, on
de as autoridades de ocupa~ão proc11-. 
r2.m apoderar-se de cada sino que ainqa. 
1·:cste, o Exmo. Revmo ... Mons . .-Kekhof; 
L:~po de Liege, recusou-te -a. dar as 
r::::,ies da. igreja. aó&. saltea.dores ale• 
r,Jies qu~-,querlam profana~la.. O .Exmo .. 

' . ' . . ' . 
. de. Dirêito. da. Universiclade Catoliea 

· Üt vmd;~óns. Deimottê;'13isp0 · ãe Toii'r;.
r-ov recuso<1~se a entrar em qualquer 
c:i;c;u;sJi:> com os alemães. que o l!,bQrdf· 
mm, dizendo: "Apoderar-se- .. dos sin.os 

J averiana, criticou o· monopolio da 
educáção .pelo <\Stado. Pronunciou-s_e 

. :contra os atuais inspetore~ de ema
, ftÍOrique,:não, S~, ;,l}..~V~.)n, ,tol;Jl,q_J:, ~-~:t~• 

· rio$) 'per~eguidores elo. ensko pr1v,:i
.. co; ·quê 110 diz.er deste professo1· nao 

1{ie'1:ecf castigo, mas .apoio. 
é um sacrlleglo, e· eu me recuso a. diso 
c•,_tir o assunto com .os senhores"·; Ob•,; 
~;·r,:,,-se que os nazistas estão f1JriJses · 
com a. indignação . que essa espe~\e de · 

'niubo tem provocado · entre o.s clrcúlos 
Gf,tólicos. Imistem em dizer que· os sl·· 
ms são um pedaço de meta.! como. ou
tro qualquer, e certamente. não iJ-'>dem 
re: melhor emprega.dos- no momento do 
que para fabricar armai e mun\çõ~s 
para os exercitoo alemães. 

Gomentários · sôbre .· a alocução· 
'lo Papa- ·. · · 

\.. 

Ao comentar a alócução ra<lio
fonica. do Papa, a 1.o de setembro,1 

a imprensa catolica da Inglaterra 
<c'iubora insista que seria ..inoportuno· 
'c!ar qualquer interpretação parti<la
ria às palaHas do San.to ·padre, 
concorda, contudo, em · <JUe certas 
p:issagens "não . permitem ambigui- . 
clade". O "The Ta.blet" chama. a 
atenção · para .t escoiba pelo S:lnto • 
Padre da data de invasão 'da ·_Polo, 
nia como ,, o dia horri vel em que füi 
desencadeada a mais . formida:vel 
guerra de 'destruição e de devasta- ._ 
ção de todos os ten\pos ", Él ·claro ré_ 

que isto só pode dizer respeito a duas 
11ações: , Alemanha e Polonia, e 
"não foram os poloncses <JUe ataea
ram,., diz o "Universe". O'mesmo 
se aplica à re..ferencia ·do Papa· ao 
rlesapontamento "daqueles que en- · 
tão contavam com uma rapi<la vito
l'Ía militar", o que, na opinião do 
"Ca.tholic Times", só porle signifi
car os naiistas: "elês ·estavam pre
parados e os outrns n!o". 

. Privado da cidadania alemã 
o Duque de Wür1emberg 

·DepGtis de. afirmar, que é ''.a fami
lia· que; por direito e• por obrigação
'es.trifa tem ·o, encargo de instrução e 
da écl.µcação", · eleclai·a, q1Je: "mo-
nopolizar oficialmente a .educação é 
éómete1· UIII atentuto contra as pró
prias bases de1nocraticas". 

:Monopolizar o. cnsi1io, seria retro· 
ceder muitos scculos antes de Jesus 
Cristo/para revive·r iristitm,;ões pa· 
gãs, · que desctinhecialn qualquer vin-
culo entre pais e filhos. 

Este retrocesso se deu nos regi
mntos · totalitarios e na ··campanha 
protest~nte . d~ Amérjoa, que cons~i
ue-uma :sucessão ,de fracassos.· 

Eni'nossos · pah;es latinos -tradicio
nalmentês catolicM, a·. propaganda. 
1wotéstante · anticatoliea ê sempre 
anticlerical, ·uo sentido mais vulgat 
do termo, espalha o indiferentismo 
religioso e o céticismo; debilita as 
energias espirit_uàis desses povos . 
sem apresentar para substit.nir qual
quer coisa de solido. _Esse prosel1tis· 
mo é puramel\te negativQ, · _rompe 
noss,a unidade espiritual, que· cons
titne principalmente · ,nos . pa_.ises: 
latinç,~americanos, o unico · laço de 
unidade social, servindó. de apoio a 
todas' as· 'fÓrças dissolventes qu_e 
minam nossos ·P,/iises, 

A multip!icaºção•das dontl'inas pro-
testantes, criou · Ulll ateísmo prati· 
co, que·. educa os filhos sem Deus, 
monopolizandp a educação pelo ~s
tádo, cerrando- a Deus, todas as 

· portas. 

Como" · os biitanicos. tratam -
os · catolicos na Ualia 

A impressionànte diferença entre 
a atitude da. ·orã-13retanha e a atitu
de da Aleman?.a hitlerista ein .face 
âa Igreja Católica se .patenteia pela. 
. atuação de · seus_ respectivos Altos 

Karl Alexander. Duqu·e de Wu1'· · comando, 11a Ita.lla. - observa o 
·temberg, .e um elos mais antigos ad· "Catholic Tablet", de Londres, Bas• 
ministradores do fundo. catollco de tá . lembrar: que na Sicllia, às .auto• 
auxilio aos refugia.dos catolicos da ridades ·. militares . britanlcas, longe 
Alemanha acaba. de ser privadt de dá .. intt>.rvlr · fria vida religiosa, estão 
sua cidadania germanica, .ao· mesmo garantindo .aos Sacerdotes catollcos o 
tempo qlie teve todas as· proprieda- ·-livre· .exerciç!o de ·seus deveres sem 
eles confiscadas, segundo . informam; qualquer constrangimento. ·Quanta. 
os circulos catollcos de Londres. · essa atitude agradou aós càtollcos 

O duque dt> Wurtemberg.lutóu .ria da Sfoilla. ficou· bem patenteado na 
guerra;· passada cónio capitão· no" pri- mensagem · do Cardeàl · Lavit.rano 
meiro regimento ·de artilharia, e, tranj,mltida para o Vatfoano na 1·a-
alg1Jm tempo depois; entrou pa<ii\ a · · dio "tte Palermo". --
Ordem dos . Beneditinos. Pouco de' .. 

pois da escenção de .Hitler ijO poder, . _'A•.CATEORAL·DE. W~STMINSTER. 
abandonou o territorio·. alemão, pas-. 
srndo a V'iver nà. Suiça, desde._quán
do conieçou a trabalhar • cont!nua
tnente a favor dos refugiados ·cato,·· 
li~os alemães. . · ' 

Logo que irrompeu a. goorra, o ·ü_u .. 
que de ·~urtemberg yisitou· · l,ohdres, 
tendo sido rec~bido pe!,J.· ra.inh:a: Ma-
r • da qual é paren1'e. lfol ailida nes
sa ocasião· que· o duque de Wurt~n1: 
berg recebeu o donativo. de alg11ns 
milhares de libras de· auxilio do .Fun- · · 

. do. Baldwfo para·. os. ca_t_ql!ç9~ :J:e~,-
giado~ .da Alemanha., . -w- · ... · 

:·Esta. igreja_. metropolitana dá ln· 
gfaterra catolica situa-se-. no centro 
de· Lbndres. O Cardeal Vaughan co
l~cou 'a primeira pedra '·a 29· de ju• 
uho dé 1895. Foi construida de con
forr,?:dade com os planos. do· il.rcju!te
to'liJ. Bentle'.Y •. Esta catedral, uma das 

.. ma~, vastas do mundo mede 200 me
tl'ôs de :cumprlment_ci: a · nave prin• 
cipat.tem· 37 metros de .altura e 20 
de ·11tgura; ao lado direito, eleva-se 
uru -eanpitnari~-de .90 ,metros de ali tu,r.!la .. ' - . . . ... --·- ... · .. o 

• 
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Missa em sufragio da altna . do Exmo.. Sr. 
D, JOSE' GASPAR DE AFONSECA E SILVA, 
Exmo. Mans. ALBERTO TEIXEIRA PEQUENO 

: . i 

e Pe. NELSON DE S.. VIEIRA 
Um O'i11po de empregadas domesticas fàrá celebrar dia. 27 

pro:ximo, às 7,30 horas, no altar mor da. Basilic!l São B~nto, .. u'a 
missa em sufragio da alma do S·r. D. José Gaspar deAfonleca .e Silva. 

Simultaneamente; ceJebrar-<se-ão IlÓ ãltar Ôo SS, SÍicrl;l.Wellto e 
no do· Sagrado Coração, missas de .Réquiem, naquele ·pela· alnia do 
Exmo. Sr. Mons. Alberto T. feguenq e nest.e pe_lo repouso do Revmo.· 

Pe. 'Nelson de Souza Vi~irà. · ·"' · 

, Para esse ato religioi;o são co1\vidadas todas as empregadas do• 
mesticas e catolicas cm geral. 

-----------------------------------,,.-------
TEATROS E c·1 NEM AS 

·p·Ro GRAMAS DE'HOJE 
PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA -,. Dama em perigo, com Warren William, - Ali!<?, 
Regreszo.·tétumbante, com Gloria.Jean. - .A. 

ART PALACIO - Quem é o culpado, com B~d ,Ab.ott, ~ A. . . 
BANDEIRAMTES - Paraizo perdido, Mm Femand Gnvet; - R. 
BR.OADWAl:' - o ,Grande Mótlm. com Charles Laugíon. -" R. 
f PIRANGA - OrigJnaJ Pecado, com .J~.n Arth~r·. -- D. . ·:. 
METRO e.;_ lJma aventura em Paris, eôm Jo.an1Crawford. - Rt, 
OPERA .,... Conc(enc!as' Mortas. com Henfy . Fonda .... R. . ·, · 
PEDRO 11 - O GatanlR Impostor. ·com Ralph Bel)ainy. - & 

. Ladrões roubaclós. com Don Red Barry, -. APA,, _ . 
RITZ - Sempre .em meu Cli)raçãô, com Glona Wàrréri; 

SEff(JNDÔS E:XJBIDORES 

AMERICA· -A !ncr!ve' Suzana:, com)Jingei; Roge~. - MA. 
o irmã,o do f'alcãci, com George $aúders: ..;.. itP,ll. 

ASTOJÜA ~··Monstro das trevas. com toi> Chaney. ·~ R'. 
· Hotel do Norte, com · Annabella: _.. M,: ' ·• ·· . ·. . . 

AVENIDA . .:,: BaJas,contra a Gestapo, com Humphre, Bogart. - AI.te, 
. FugÍt!vó da Justiça;, com Jean Pryor, - AMC • . · · 

BABILONIA ,_; A mulber do Padeiro, ,com Rl!-lmu. ·~ li!. 
Catro. com Jeanett~ :Mi,c Do.nald. - .APA 

Bà:ASll, - Çapltulou sorrindo; com vero!')!ce Lalte. ,::_ R. 
:' l;iénsação de Paris, com Dan!elle , Oarrteux. - APA. · · . · 

BRAZ P0LIXEAMA ~ Noite se.m lua, com "slr" Cedric Hardw,vck. - AP.A. 
· Falso delegado. eqm l'im !lolt. -~ · AM.C · 

CAMBUCI - Paixão• Oriental. com Oenr' Tterney. - R. 
.: Idillo em,.do-re-ml, com Judy Garlatid - APA. 

CAPITOLIO - Para sempre e um c;J1a, com ·.Merle Obéron. - AP~
._ Os mal. Intencionados, com os trmãos Ritz. - APA .. · 

CASA V BRDR - De que se trata, com, Léo Oarillo. - APA., 
• M!sterio de Kàranga, com CharlM Hlckfordi --:· .AMC . .. 

CtNEMllNDI - MalucoF mas· mansos com ·Os Tres Patetas. A. 
·, Estad() Grave, com o magro e o gordo - AP A. 

CQLJSETI - Corresnondente fenomeno, com Bob Hope. --: R. 
' O trem dó diabo, éom Van Henflb,1 · -, .AMC . . . . · · 

CÓl,OMB0 -'· Tarzan O Vinga.dor, com ,Tohnny Welssnwller.·._ 'APA,· 
' Aventura ·em Rollvwood. com Chester Morria. - AMC 

COLON - Em busca de ouro, com• Charles :Chaplin·. _.:., APA 
.Herdeiros em apuros. éom Red Ske1ton. - AMC. 

CRUZEIRO - Cisne Negro. com i'irone Power. ~ D. 
Contrabando de guerra, com Margaret Llndsay, - APA. 

ESPERIA - Tres graças e uma desgraça, com Jean Blondell. 
Amigos da verdede, com Irmãos Weaver - A. 

FEN!X - Era uma lua de mel. com Glnv:er< Rogers. - R, 
Cala a bOca. com Joe É Brown - APA. 

GLORIA .:.. Nosso barco nossíl alma. com Noel ';oward. ··- AMC. 
.. Arriscando com a sorte. com Wlllian Gargan. - APA. 
li0Ll,YW00D - Cairo com ,Jeanette Mac Dona.ld. - APA, 

Sensaçã.o. de Paris. com DanlelJP Darrtenx. - APA. . 
IDEAL -'- Nas asas da glnrla, com ChPster Morr!s. - APA. 

·. Luva, perdlda. com Frank Morgan APA. 
. iRIS - Esp!fio invislvel com .Tohn Hall. - APA. 

Gentfl maclra~ta com Paul Kelly. -· R. 
LUX· - ·paixão or!Pntal. com OenP Tlerney·, - n. 

Surgh·á a a111·ora. c,om Ralph R,lc,htndson. -- AMC 
. MAll.CO!vl .e o corcunda de Not.re Dame .. com Charles T,aughton. - tt. 

Volta ·nara mim. com Denis Mori::an·. - R. . . . .• . . .. · . · ., . 
. MODERNO - ('.,oino· é trist1>, ~"corrl,1.r. com L!bertad--1.a.maraue.'.-'' ~~. · 

''· ·Bandoleiro~ dai; P.stradas. c,om f?,icha.rd Carl50p .. - .APA. ··. · _, .. 
_ OBEEWAN. - Eu tP PspP.ra~~!:,.co1:1_1. Rnb~rt .. Sterllrig - R; · · 

T.-u nome é oa.ixiío com Onrothy l;amonr. - APA 
ODEON (sala. azul) -- Ao levàniar do palio, éóin Monty · Wooley. AMC, · 
· Lonrlnha do Panamá t,hm Ann Sof.h~m. - APA. 

rsala ·vermelha) - Nott~ .ri.-.. qe~ad6, coiY> Charles Boyer. - .R. 
Espliies do eixo. com .. Jotm Rarrymore. - A. · · . 

0tlMPT A - De cartola e calça.• listarlai<. com .. ~c~ey Rooney. -· Al'A. 
F'rnta Cot>içada, com DeanR Barrvmore, - APA . . 

· ·PARAIZO - MihhP secretaria brasileira. com Carmen Mlraffda. - AI'A. 
Acont-,ceu n<' gelo. com ,James É11ison ,- APA. 

PARAMOUN1' - Adeus mE>u· amor. qom Rosaltnd Russel. - n. 
Meu· Filho nlío se vende. e,om R.lcharrl Cartson. - R. 

·pAJUTODOS - Cc,qnetel clP estrelas. com Onrothy Lamour.,- R.· 
Olhos da noite. com Ed Amold. -AMC 

PAÚ/.!STA - Adcu1< meu amor, com Rosallnd Russel. - R. 
· Vida rontra vida, com BurgPss Meredlth - APA. . 

PAUUSTANO - E um avlíío nlío rpr:rreRM1l com Oodtrey Tierly, - .AMG; 
Ao rllabo com Hitler. com Alan Mowbray. - APA. 
Meia, .volta volver. com Wtllian Tl·acy - APA. ' 

PENFIA - Ca.sRhlRn<'a. Mm Hum!)hrey Bogart, - ~-
. ?erln!'clas de Maisle. com Ann Sothern. - APA. 

PTRATINTNGA ·.;.. Um nea11en0 nro. com Joan BM1nett - APA. 
·Mahmdro de sorte, r.om Wallacr Beery. - APA. 

RECR.PrO mentro) - Barragem dP fogo, (:()m Rlchard,.Dix. - AMC, 
SPrela da.s \Ums, <'0m B!ng Croshy. - R. 

RECRETn íT,an .) - E a vida conlnua, com Ronald Colman. - APA. 
·· ViveMos a!Í pre:,_~as. mm LYn Barln. - AM:C. . .. 

REX - Nosso~ mOJ·tM serão vingados, com Brian Oonlevy. - AMC. 
Cavalheiros da galhofa, com Bud Abc-tt . .;.. A. 

tu Á I TI) _; SangÚP P areia, com Tyrone Power. · - R 
Serenata mexicana. com J!'an Autry. - A. 

ROl AI, - Noite sem lua. éom "slr" Cedric Hardwyck . ..- APA. 
Ursadas P 11.ernadas com Charlle Mao Carthy. - J'IPA. 

ROSARI0 ·- rrmilns em armas. com Alan Ladd. ~ R: 
'ROXY - Tumulo da mumla.. com Lon Chaney. - Al'A, 

Terra. do fogo. -om Tito Schlpa.. - APA. 
. Hom~ns herolcoie com John Ma.e Brown. - AMC. . . 

· SANTA ('ECnt'A - Coquetel de estrelas, com Bob Hope. - R, 
. Olhos .<ia noite, com Ed. Arnold. - AMC. 

·sANTA 1{T?l,ENA - Xll!ndro. com Jemmy Rogers. - APA. 
·. Sargento e recrutas. com William Tracy. - A. , 
SANTO !IJrrON/0 - Missão secreta na China. cóm ·Ellen Drew. ·- Al'A: 

Irmão do falcão. com George Sanders. - APA. 
slí.o· Bl?NTá - Alerta mocidade, com Bonita Granvllle. 

O se~redo <to monst.ro. com John Howard. 
Slí.OCAP.7'ANO - Rapaz decidido, com.,Joe. Jl: Brown. - AMC. 

· De r,a.rtola e calças listadas, r,om Mickey Rooney, - APA. 
SAO CA RLO.5 - Odio e paixão, com JÓhn Wayne .• - Al'A, 
· . A caça ao Inimigo. com John Howard - A. . . . 

'SAO GEnAJ,DO - Sombra dos acusados, com William,Powell. ·- APA 
Os comandn~ ata<'am de madrugada, com Paul. ~uni ..... . APA

SJ.O JOSÉ - Cavalheiros da galhofa. com Bud Abott, - . .,1. 
. . RivalR · da Tropa. com Brlan Donlevy. - APA. , , 

SAO l,UIZ - Perlpecias de Mals!e. com Ami Sothem, - APA. 
· Cuidado com as sales. com Don Amei,he. - A.P,4, 

SAO PAULO _,. Fruta cobiçada. com Deana Ba.hymore. - ·,Al'A, 
Canta coração. com J.anet Blalr. - AMC . 

. SAO PF.DRO - A Incrível Suzana. com Ginger. Rogers .. - APA. 
Surgirá , aur'•.'a. com RalPh Richardson, - AMC. · . 

UNlVF:RSO - Tar;an " vingador com Johnny WeiS$1tlUller . .- Al'A. 
. · Avent,ura. em Hollywood, com ct ... ~er Morrls. - AMC, · 

. V[L,A. PRUDENTE - Cairo. com Jeanette Mac Donald, - APA, 
· Sensação de Paris, com Danlelle Darrleux. - .APA. 

EXPLICAÇÔBS DAS C0TAÇôSS 

A - ACEITA VEL - Filme que pode ser visto por todos, embora i;em pro
veit(l moral 

. B _ BUM _ l''llme que pode ser visto por todos com proveito moral. . 
AMC. - AC.:EI1AVEL MENOS PARA CRlAN•?AS - Filme quq, pelo enredo 
BPA - BOM E' ARA ADULTOS - Filmo que pode ser · villto com proveito 
', moral tj'to somente por adultos. · · 

ou cenas pode lnwresstonar o t•lb(ico lnfant!l. 
,4PA. - ACElTAVEL ?ARA ADULTOS ·-· Filme que DOde eer visto tão 

somente por adultos .-mbnra sem proveltõ moral. . · ·· 
. 8. _ RESTRITO - ~'time que pelo enredo ·ou cenas .deve· ser.: estritamente 

reserva.do a pessoas de solida !orma,çáo moràl e religiosa. · · 
D. - DESACONSELHAUO - Filme que .peta grave inconvenl~ncJa do enredo 

ou cenas, eleve ser evitado por qualquer pubUco. 
M. - MAU - Filme prejudicial para Qualquer PUbltco. 

1 ; 

~U'IA: - . e: thwortante que o espectador não 5e contente com a.a1mples cota.• 
ção dn rume ou da peça de teatro. mas que p1ocure. conhec.er pelo 
menos ailrnn~ detalhes da critica. lsto justificará uma cotação que · 
afirmada sem nenhum comentar:o. poderá parecP-r, 1n.1usta; .e. so• 
brewdo. com a leitura. de uma analise que oõe em relevo. os ele
mentos oons e maus do filme o espectador i,ouco a pouco, educará 
sua conclenttta e aprenderá a julgar por sl mesmo os outros filmes 
que. lhe forem apresentados. . · 

os ooleL!ns da Orientação Morei dos Espetáculos contém uma 
critica detalhada de todos os filmes exibidos em s. Paulo .. E' publl· . 
cado ~emanalmente, e a ·assinaturfl. anuiu custa Cr$ 20,00; na, ·Ca
pital e. CrS 25,00 para o Interior. lnfonnaQõe.s na .. A&socle.ção , dQs 
Jornalistas católicos, á rua. Qutntlno l3ocaiuv11,, 173, 8.o andar, · 

· 11-,·_,.. _____ sa_1_a_2_0_1_-_F_o_n_e_:_a_-.. 7-75_0_. ________________ , 

. t.E G I O N AR I O 

N otíc.i as dos Estados 
PARANA' 

t\SSEMBI,EIA DOS l\lADElREIROS 

CURITIBA, (ASAPRESS) - Devi
·daÍriente autorizado pela Delegacia Ue
"lonal do Mlnlster!o do Trabalho, o 

·slitdiéat<, da Industria e Illxtracã.o de 
Mad .. iras estf!, con.v.ocanào seus asso-

'ciados para uma .assembléia. ·geral a 
realizar-se dia trinta do corrente, da-

. ta· em, que terá. Inicio o Congresso 
Madeireiro. .A Assembléia geral em 
apreç;o tem por fim especial delll,.,. 
rar sobre'· o mémor!al a ser dlrlgld<> 
ão Pres!den te da ·Republica pelos pro• 
dutores que representarão 'sobre ª!!" 
. sllntos de grande urgencia para .tao 
· Importante iudustrla, como seJ9:m:: o 
problemas. de transportes ferrov1anos 
que ·vem se ag·ravaudo .cada v~z mais 
e a le[Iis!açâo do lni;tituto lsaclonal 
do Pinho ,,1ue contraria ·ç.s .. interes~es 
da classe. Para a refe1•!da Assembléia. 
foram ..,onvida<los os sind!csttos de 
se1+arias dos Estados de Santa .::a
tarina e de São P.aulo. 

RIO ·· GRANDE DO NORTE 
DIRIGIVEIS AJIERICANOS 

NATAL, CASAPRESS) -e Ao lon!l"o 
do Jllorú do H!o Grand.e do .Norte 
tliansita,ram três. dos famoso$ dlrlgi• 
veis Blimps, .da 1>1arlnha. ~orte-Amerl
cana, destacados no sel"v!ço de va· 
n·ulha.men.to do Atla.ntico Sul. Dois 
desses. ·dirlglv~ls foram a.vista.doe n.is• 
ta capita~ e o terceiro foi visto da 
eraia. d<> Cunhatl. 

',ESTADO·, DO ,RIO 
S-10 JO.\O 'O,\ u·,utRA 

. NlTEROl, cASAPHE::;S) · "- Foram 
1nlc!adà:s as obras ·de reconstruç;ão, ,10 
porto de· São Jolí<l '<1a Barra, situado 
n'o litoral· no1•te fluminense. A velha 
cidade, de 1g·1·ejas enormes e casas <le 
n:zuleJos • fôl outr.ora uma .. das. mais 
01>ulent.as do. E)~tado. \ Pelo. seu porto, 
no len1pc, do ln1p·erio;. enorJnes_ quan.,. 
tidades· de mercadorias foraiu expor· 
t11,das, e dos sous .. estal1<!1 ns ,galram as 
v.rlmelras barcas 1>,1,ni i, t:al}tarelra. 
A reconstrução <lesst> porto, que terá. 
os. mils · modernàs rei1u is(tós~ · mui to 
,,ontribulrá par.a o .de~e.nvolvlmento 
~conomico do norte do J,;stado. 

. UOlUlllCW IM ()MiT,\ NUA 
(;!A-;'AUS. (AS.-\P1:~;ss1 .:_ ,\ As·,o

dação . ·c-onHH'<~i:-1 J. do ~~ta._{lo ,.fli ri g-1 U 
t1.1n· of.tc1o ao Jntt-rn .. ~ntor ·(•'e<lcrt.l tiO· 
hre o caso da' (::u;taitha. l\(·~'5n. o·fkio 
:.i"estaca-:---e. o: -~~1g U ln te. t n:c ho: 

. "T~nf1o· o not-:;(1 tnstitut~ por <li
\'ersas upol't,1nhlad1;:·;.:i, .i,n:·üstlrl<"I·_ pcra~h
t~ _ a~ a.utorid1ule~. _l,r~J'S'tleirh~ · iH1 tl•~
rÚonsr raQà-.t1 iie que a ,:olhei ta <la cas ... 
t;_nhB ·nnn prt·.ju<lica •.> Pl'"!~1·r,_rn:.1 1111 

Uorraciha. pelo· ,:ontrnrlo·; -eonstltne 
uni pro(·esso indireto de finauci.:pnt:'n ... 
tô· da 111,lustria d;i horraeha. ng-or:t .l'e• 
conheci elo pe.lnfi oroprtos no1·te-;1 m,:: .. 
rlca.nos. sontin1os· rPulmento <IU~ ehc- · 
gou o mom~uto do g-o,·erHo h!'HSlki-
1·0 plcitf>a.r com o maior tntertJ8~1; jun
ro ao gOVHl'JlO dos l•~,tn<l<,s t.:n:do~. 
de·ntro dos postul:illog da. \lOlitic~. do: 
hoa vtsintiança, (nc111rlad(•5 n<~ccsi,aó 
rlas a.o PStahekri111Pr1to Ílo comercio da· 
,·ast:-tnha com e~s~ µafs. 

PARAIB·A 
\'()OS A. p·;::;tl li 1,;~ A A 1/!'·I) H,\ 

JOÃO PlcSSOA, (,\SÀl'l!l•)SSJ - i\ 
fl\retoria do · Aero CluJ..>e JH)ciiu B. co
op.eracào .. da. uo1rnlacaw ... ,,tJJm .. <l.1:c_1JJJ.c 
nir. os pilotos que em seus st])arelhos, 
realizam_ ..,:.,/,o_s_ ;} -JHH./U~•'na .:::dti.ln1.~ p1~1n~ 
cipa.Jmeide_, n·ak .. ·1?ratilS. ·"··'\t ,;,!·- :••-!"·; 

oru,.:;nn;:-.1·u .. n;:i .·1~s.1:Avo, ·· :,. 
JOAU .!'l.~t,s9A, \.,\SA,WU•:S.S>.-:-,:•< .O 

orçamento .. csta(llHr!• •la. Para!ll!', para 
o exerdc1o ·de· 19H: i>revê··a re·ceita'rle 
43 milh·õ~S'' dê'-- crú~:fol'rb's''.'e . .-á<desp~~! 
de ~:; mtUiües, ·cm·.rendo ,,o • ,fofJc,,t. 
por conta cio aumento do funci.onalls-
mo publico. · · · · '., 

G O I A' S 
V, E~IAN 111!)1, GOàlES OI~ OUVEIRA 

GOl,\:'ÚA, (ASAPH!<)'.fü) - Pro~~
clente do Rio de Ja11elrO rogressou a 
esta capttal s. tsJxúa: !J. Emanuel 
Gomes de Oliveira. Arceh!si,o de G.olaz 
depois <le haYer assistido a solenida
de do J ublleu da SagraGà0 Episco!>.ll 
<ios Arcebispo de Mariana e a posse 
de S. I,xcla. D. 'Jaime Camara, Sua 
Excia. Revma. teve desembarque con
cori·idissim.o. con1parecendo ·ao n'Ms ... 
mo altas auto1·!rlarles civis, militares e 
eclesiastlcas. 

COl,l~GIO E~l ANAPÓLJS 
GüL\NlA, (ASAPlll~SS) -,- O. Arce• 

hi$pO de Goiaz, D. lsmanuel Gomes de 
Oilvelra, gr~h<!B h<ónreltor d" lt1str<l
ção publica neste 1•;s1a,10, segundo il!
vulgn um orgà.O' da hnprêns1;t local. 
vai mandar conr,-t1·uit· no p~rtmetro,su-
1,urhà.no ria cirJacle de A na polis, um 
grande estabelecilnento de ensino se
cn·ndario. cujns: obra::i fo1~am orçadas 
em mais d .. dois milhões <le cruzeiros. 

ES'l'HAIJA IH! ll01)AGEH 
GO!ANIA, (ASAPREl:ÍSJ - O Con

selho Administrativo <lo l!:stado a1>ro
'-'Ou · um Projeto de dt~<.~reto-1~1 da .pre. 
feitura de Catalão abrindo varios 
crectitos suplenrnntares á construção 
e conservâ(!ÜO dA rodovias na(Ju~le 
munich,fo sulino· de Goiaz. Com .essa 
mediria aquela, mu11iclpa.!idade podêrá 
couc-luir as obras da estrada de r-o ... 
ilag,;m 'IUÓ 1.lga Catalão â cidade mi
neira de P,Lraca tú, passando pelo dis
trito <lo :5:into Antonio, atravessan,lo 
uma daR maiR ricas e prosperas r~
giües <lest1t IJnlda<le Central. 

ALAGOAS 
, PEDIU DEDJlSS-~0 

MACEló; (ASAPRESSJ - O sr. Me
to Il!ôta., dlretol'. regional da Defesa. 
•Jivll, enviou ao coronel Orozimbo 
.~Iartins, diretor Nacional da Defesa 
;tvil, um telegrama sollcitand<'I de
missão, comunicando que deixará. o 
,,argo logo que regresse do füo d~ 
ra.nelro o Interventor Federal. 

A.UJIIENTO UO FlJNClONAl,ISMO 
MACEló, <ASAf'RESS) - Depois 

ie aprovado pelo Interventor ~'edersd, 
foi encaminhado 11,0 Conselho Admi
nistrativo tio Estado um Pf0Jeto de 
decreto-lei· de aumentos dos vencimen
tos · do funcionalismo· publico esta
dua'.I, ato esse que deverá, sei- assi
nado brevemente, . . 

O Depâ:rtan1ento Administrativo c!o 
Serviço Publico, em sua .exposição rle 
motivos sobre 'o assunto, mostra a 
necessidade do aumento dos funcio
na.rios publlcÓs diante do aumento 
dos preços de primeira necessidade. 

Adianta o referido Departamento 
que o custo das utilidades elevou-se· 
em Alagoas, de 193.6 a 1942, a, 70 por 
cento na Capital e 56 por cento no 
interlo!'. ' 

Ç) projeto adotou . o crlterlo geral de 
dar a cada padrão o, valor. de um \)a.• 
d1·á.o lmedfa.tamente superior. ' 

De acordo com. esse projeto, o liU· 
mento · do ·tunclónallsmo civil e ela 
Força· Pollciaf do· Estado dispenderá 
anualmente a ·1mportancla. de t··· ••• 
l.512.973;40 cruzeiros. • 

CA~IPÍ\NHA J>A CELULOSE 
RECll<'E, (ASAPlU!JSS) - O i,Jr. 

J osê · Augusto de Farias telegrafou 
ao Presidente da Ile1>u1Jlica, Infor
mando do' pro'sseguim .. nto da campa. 
nha da· celulose neste Estado, esti
mulada por recente rlecreto que su~
pendeu a. hn1,orta,;ào ~es~a malerla 
do estrangeiro. "Afirmou que· as ... l.nu
meras e,q\eriencias vroduzidas com o 
1,.aga.ço da.· cana · de ·aç;ucar, tem· pro
duziffo não sô fthras para a Celulose, 
como para co1:doalha e a!nrla ·sul)s. 
ta,nclas de apreola vel valor forragel
ró, c-om um numéro apenas dé 3 por 
eento de a:a,,ari>s~ alem· de sais mi: 
1iera:I~. 

co,rno10 co.~J. vn•mu,:s 
m,x:1FE. (ASAPHl~SS) - A che• 

6'tllla .. de sr.a.!1do cuml>oi_o com _·carre,"' 
l-,'a.rner1to tlo·.' ,·i~;t!re~, notada 1úc-nte · 
el1:ir<1i1e, trl(ro e outro:- gcnero8, vem 
cdivtnr a .. populnttio QUti vem se res-
8cntinclo "da, falta _dcs~es produtos· 1Je 
p'i-: :nd n{ 11('(:,~s-:'dtlade. O lnterven tor 
{\gc~rnc?1vn M,t-g·a:lhães, declarou í.'11} 

ill't.(go ·vubJicacJo· pela· imprens~ qüP. 
(·asn ··pi:rfi·stu u exvlora.(:ào O.a pl·e~~l>~ 
d:>~ g·ün-cros de .prJnio.lra neç.Br-;si<l.ade', 
o 1-:·ii;ta<lo imporutrc\. os dlt<Js pro(lutos, 
dlstril,uitu19'·úS · diret:unPJJ_lt! a popu
ii1ç;ã", i1fdepCnd011temí'rltc: cta ação 
~~nnrglc:t eontra os tt.xpcc11huiores. 

i'Xl'.11u;;inA f_;{};\:CS!J \O 

11rn(~Il"l;, tAS,\PRJ.;s:s) - seguiu 
rara o tnuntr;-lj"iio cie :!1íheirà0, D .. :'\li .. 
~-'.·u,d Vi:!.,l.\;('rdc. q_trn ,-,;:d pn.·~idir a ce• 
rt1;~,<.;1,ia ela prJirü.:in.t cornuúh~o de 
11.0\'e.1:tu, Jbven~· e crinn<;a~. g;·se ;'lto 
,r'elig-io1::-o ~ierú.· re\'et"itl1.lo ·de grande 
so1eu ld:rde. 

A (l.n,:s•rii<> uos 1·11,11:-.:s1•0Jt'i'ts" 
1:::,;1,0 1!0Hlt10N'l'lc, CASAl'lU•]SS! 

....... A Ji'ecleraçào ditS, lndu•trtaa ·de "di· 

.na~ U,,1·á!s lllúltm1rá,· jUIHO ao UOV~l

~l~!_,_ ·'.t~\lõJ:Jl-1~. ri...-:Ú:5~-fo /.U. ~·~ºl.~;l_i~lf~ íj~~ 
poúiílTilJt'e\11 · 1\ vmifü"¼'ir(j·· c.annnhv~s 
dos r;stac!OH lfnhi"s, destinados a MI
nas Hera is. t-!n'I' faée. da - absQluta ne~ 
cess"i<Ja,rle do$···.·t'eín1:.ldos ve-iculos. para 
a solução· do problema dos transpcir
té',r. ~s.senc!nls. l>estaca-s~ a in.dus. 

_,~ria 4e extra,;ão <le 'mlnerlos ~stratc
g!cos< ,ndis;,ensaveis A. defesa 'dó ·n·e

. '11Hsferio, estándo cooperando · no es
forço· de ,;11erra, e que necessita re-

· .. n9var a frota. motorizada para o es
_coamen to efidrnte d.a produção. 

•. ixo- FAZ~m CUllSO UE PILOTAGEM 
NOS gs'l'ADOS UNIDOS . 

·BELO HORIZONTE;, (ASAl'RESS) 
- Vão pàrtir para o Rio os primeiros 
ca.ndlila.tos mineiros que 'integrarão 
uma .turma de soo jovens brasile:ros, 

. Indicados p3ira. a. realização de um 
curso .especial de pilotagem nos Es
tados Unidos, soh os aúspiclos il.a bois 
sa. . d·e estudos · de a.viação, lnstltuida 
pe)o Ministerlo da Aeronautlca, 

B A I' A 
:,',_l~ 

PRESIDENTE DO CONSELHO 
N.t\ClONAL DO PETROI.EO 

SÃO SALVADOR,· (ASAPRESS) - O 
?residente do Conselllo Na-0lonal do 
Petroleo, continua em· sua.s !nspec-

. ções á.s areas petroliferas, . já. tendo 
visitado diversas areas. O coronel 
.foilo Carlos Barreto manifestou-se 
bem impressionado com o Inicio da. 
nova fase da. exploração do "ouro 
negro". Com<1nta>se satisfatoriamen
te a expressão do' Pre81dente do Con
selho Nacional do Petroleó, declaran
do .á. Imprensa não· haver. motivos pa.. 
ra reservas de todo o assunto re!eren-. 
te ao petrole(); · 

RIO GRANDE DO· SUL 
RODO\'IA lNTERNACIONAL 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) 
O Departamento de Estra.das de Ro
da.gem enviou ao Secretario de Obras 
Publicas os projetos sobre o traçado 
da. rodovia Internacional Bagé-Ace
guá., e da ponte sobre o rio Iblcuf, na 
rodovia Porto Alegre;Urugua!ana, 
que assegurará o. acesso á, fronteira 
de toda a produção das regiões cen-
tral e serrana. ' · · .. 

O secretario de Otiras Publicas· cn• 
caminhou os projetos a.o !nterventor 
I!'ederal, salientando a ·importancla 
economica das obras, pois um ·trecho 
da estrada Bagé-Aceguá., constitua 
um complemento da rodovia. Interna
cional que ligará. o Rio a Montevideu. 

LAVOURA DE.ARROZ 
PORTO AUWRE, (ASAPRESS) -

Foram iniciados os e~tudos · para su
prir a la\'OUra de arroz Instalada nas 

. margens do Caplvar!, com· agua pro
vinda da Lagoa Barros. Os trabalhos 
nara essa Irrigação serão os maiores 
no genero no Brasil e constarão d~ 
varias obras lmportantes,. inclusive 
um grande canal. 

MORT~ MISTERIOSA 
PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) 

O chefe de Policia. mandou afastar 
dos respectivos cargos; · até concJu. 
s1!.o de in(TUerito, o inspetor "·o sub
<lelega·do das minas de Butlá, em 
virtude da morte do mlneiro Bernar
des Silva. ocorrida em circunstancias 
misteriosas dentro (lo xadrez da De• 
legac::1 daquela localidn.de. 

''LEGlüNAHIO __ ., ___ ,, _______ , _____ , 

U [ici11c.é" gnüicas flo 
LbUiUNAUIU ::3. A. 

P.tm do Senünano, 1 ti:J 

SAfJ.lA G E C IL LA 
Patirnaira da musica 

Sc.:rá no dia ~2 :-:ofr~iH~ll1f~11le t..~

men1orada pe:us mw;ieistas <te 1:,ão 
1 ·~,u!o, a ·resta da ~n .. t r-Xe,::·i:::.a.. pn
dl'ocira, Santa Ce~ilia. Haverá 
l\li-·,,a üs 9 horas na. ,\íatriz de San

,t11, Geei]ju, -puti'oeina:da ·pelo: i.Mtí-
tuto · ~Iusical de 8f\q Paufo, com a 
<\ola~orai;ií,i.<lt>s ti\iof_,•issõres de Can
to Ürfeonicó, ora reunÍdo,; nesta Ca
pital, coin o fim de tomarem parte 
1io: Curso f,;specia} de Canto Orfeo
uico; . réÔ~nlcmerÍte fundado por de
creto federal. 

1,;sses musicistas, no intuito de 
prestarem uma homenagem à · sua 
Padroeira, conv.d,:m a .todos os mu 
sicistas de São Paulo e e·orpora~ões 
musicais a comparecerem a essa· ma
nifestação <le fé. 

Será executada. a Missa de ·Nossa 
Senhora de Fatima, de autoria do 
maestro· .Toão BaLista J alião, estan
do a· regencia a cargo do propi'io. 
autor. 

Os mi.ssionarios· cafolicos· cooperam com os exercltos britanico.s 
o jprnal catolic? de L:>ndres, "Uni

versc", r,1ostra . como os Padres, que 
constituem. pór MS!m .dizer. a, retaguar
da do exer~lto' brltaniéo na Nova-Oul• 
nJ, estãl coóperando atlviunente .. na 
reconstruçáo dos territor!os retoma.dos ' 
ao inimigo. ' 

A propo.s'.to, Mt-. Charles Van der 
Pl/ill, chefé da; Comissão das Indla.s 
01·!enta!s Holandesas, que acaba de vol
tàr à Austral!a, teve oportunidade de 
triformar que os Padres m!ssionarlos do 
Bagtac!o coração estão desenvolvendo 
um tra.ba;!ho ·Importante e contribuin
do com aux!Uo verdadeiramente notavel 
naqueles territorlos. Por outro lado, M11<. 
Charles Van .der Pias' enaltece a, coope
ração · · admlravel que· existe entre 88 
autoridades of' clais e_ os Sacerdotes 
Muitos desses Padres, bem como nume-

rosas Freiras, foram capturados pelos 
niponlcos, quando estes ·!nvadlràm ex
tensos tert!tortos na fa&Hnlcial do con
flito, sendo que a. sua sorte ainda per
manece descoU<1ecida. Tocla.vta. os pou
cos que escaparam estão agora retor
nando · às suas missões. 

Acresce que· os Padres, que têm a seu 
· cargo as tarefas educàtlvas na Nova• 
Guiné, , estão ta. .. bem cooperando ati· 
va.mentc no controle das aldeias ·nati
vas· em pleno selo da selva. Aliás, as ati
vidades de.ssea religiosos, que seguem na 
retaguarda âos exercitos britanlcos, não 
constituem um f~nomenó isolado, pois 
que, onde quer:. que :,s exercit.os · a.lia.dos 
avancem, seja no Oriente ou no sul da 
ll:uropa, jamais deixam de manter um 
contaéto intimo ccim Íl Igreja. como melo 
eflcai. para a restauração dos padrões de 
civilização. 

Indicador Profissional 
ADV'OGADOS 

Dr. Vicente 'Melilo 
Pretr.a da Sé. 2a • ~.o an<lar - SRla 245 

Dr.· Plinio Corrêa de Oliveira 
J:ua Quintino Docatuva, 176 - ô.o· 

Andar - Sa,la :;i3 - 1'eL:. i-7276 

Joviano TeJ(es 
e 

J. N. Cesar Lessa 
A d\.'0Í,;'.1dos 

T,,go da ~Jiiserl<•ordlit. i:1 - Sala 9.J.4 

Dr, Francisco P. Reimão 
ff:elmeíster 

Rua. Sãn \;;•H1tü.-' 2:,.1,4 - t.o a.n.dar 
Sala 8 - ·1"0!., i.164:1 .- io • . P,\lJLO 

\ ' . . ' 
Dr. ·carlos Moraes de Aodrade 
Rua Benjamtm Co11stanl, n • ,.o anel, 

Sala 18 - 'l'al.: 2-19S6 

Dr. Durval Prado 
Mê<'llco Oculista. 

R. A~nndor Pnulo ~Ji,;fdlo, . lli 
6.o e.nd. • SH las 612 • 13 • H 

(Esq. da Rna ,losé HonlfíHll1>) 
Cons.: H,30 a 17,30 bora1 

Te!.: ll.·78lll. 

ME01,éos 

Dr. Vicenté de faulo Melilo 
Cllut,·u 111<'<11<•11 - •r,íberculo•"· 

Ralti11 :1\ 
U!r_e(or · do ."S1lni1for1o \'fJa 81:uuu,te" 
Cons.: l't, Marconi, 34 -, 6.o anóar 

Ai>art.o .6:l - 'l'el.: 4-8601 
.Res.; Av. A,,;ua 13ranca n,o 95. 

te!.: 6-5~29 

Dr; Barbosa .de Barros 
Çfrur~iU -- ltloft,NfhlM · élc llellbUrNtí 

·cõns.: R.. 1>ena•lor ~·eiJó, iuô, s.o an<l. 
Cons11ltaij; das 10 /t~· 16 e das U As 
17 hs .• Sabados d>•• ·10 às.Jl horas. 

1 Prê<ll o I t1up111 ré 1 
'l'el,: i-2H 1 - Res.: 'J'el.: 1-U68 

Dr. Carharzo. Andrade. 
_Do(!nÇ.tllM ·d,; _.MenboruH - l~ar1o• 

01/l't'IIÇiit'B 
Pa Ben. PortullueHa " ,ia. Matern-ldad• 

· de .S. !'aulo 
Con~.: !{. Senado! ~'el)ó n.o 2'lli 

TeJ.: 2-2741 - OaR a ·às 'IS horas. 
. Sa.badn; l>ae 111 às L2 ·horas 

Res.; Rua Et"'r""' ri!' R11rros, 4$7 
'l'el,: 7··.4ó63 

Dr. Celestino Bourroul 
lie:,i,: L.go S, Paulo, s. -· 'l'el.: 3,2622 

r:ons.: Ru'a. 1 de: Abrll, ll3i · 
· · .,..,a·R 2 a/oi 5· horna. 

RAIOS X 

Dr .. J. M. Cabello ~poa 
ll1JllU1CO lUUIOl,OC,1!;•1·~ 

Ràdlo•Ula!,1'116,-tlco• - i,;,..;me• 
Ra1lloM1,;l<'o• n · 1Iomh•lllo 

Cons.: B.ua. Mn rconJ, 94 . , t,;dlflcfo 
Pasteu1 1 • ~-" 1rn<I. • 'l'•~: 4-0u&:; 

Res.: Rna. •rupt, s:ia - ·1e1:: 6,4941 
Silo Paulo · 

H O M E O p· A ·TI A 
Dr. Rezende filho· 

Cons.: R. s .. nadu1· J!'ellõ, 205. 4 J.o 
andar - '1'.,!.; 2 O!la~ - Oas ló 

.às t s noras. . . 
R,ee.: Aven1<1a. l>.r, Arnaldo, 2117 

- l'el.: 6>~~ió , .. 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
l~ng~~thl'lro Ar•1uUe1o 

;\.tgultetura: rellg,osa, colégios, real• 
dênr.las colt,t.t vas 

Rull, Libero Badarõ, H.1 - lõão Paulo 

T O D O ~ATOl.1.00 
deve ler o 

·"' L E G 'I O N A R I Ç> " 

São Paulo, 21 de Novembro de 1943· 

TRAIÇOEIRA COMO O TIGRE! 
A Sifilis, para melhor atacar suas vitimas, oculta-se sob 

formas de pequenos males, aos quais ne~ sempre damos im

portancia: Reumatismo, dôres de cabeça cqnstantes, espinhas, 
.eczemas e outras molestia~ da pele, .feridas rebeldes, digestões 
dificeis, tonturas, palpitações, mal estar, cansaço, etc. 

Seja prudente, ao primeiro sinal da doença-maldição ponha

se em guarda! 
. Ouça o conselho insuspeito da distinta classe ·medica bra-
sileira, que depois de oficialmente considerar PREPARADO · 
CIENTIFICO ao depurativo . 

~ . 

,.f afell~a~ 
• o recomenda como. o mais seguro auxíria:r 116 tratamento da 

Sífilis (Impures,as do sangue). Seu usl embora prolongado, 
não'aféta aos estomagosmais delicadQS. · 

JmtNTIJDE FEMININA CATOLlfA 
CAMPANHA DAS FOLHINHAS 

Dentro as Cam,panhas fixas que 
a Juventurle anualmente empreende 
está a das Ji'olbinhas que já se tor·· 

· nou traõicio:ial. A tun lme;·té · ao a 
postolado de com as · FolhinliaK 
espalhar a semente da boa pala· 
vra piedo"a .e confortadora. de qne 
está toda mergulhada a santa reli
gião de Nosso Senlior, Jesus Cristo 
e da :,ua Santa fgreja, a Igreja Ca
tolica Apostolica Romana, renne-si, 
a Campanha pró-Séde. A ,Juventu
de possue uma sé<le propria, mas ... 
não a pos.~ue inteiramente, pois qui., 
há ainda uma <fü·i<la a sal<lar é que 
precisa ser liqnirlada o mai;; depres, 
~a passivei. E' por isso q·ue cmp1·e
gamos o maximo do nosso esfor~o 
p:i ra q1,e a rasa se.ia no:ssa <l e . ve~
dade. Assim uma vez saldada a di
vida para· com a nossa s~de, dispo· 
remos de meios para com mais de
semha rai;o tocarmos avante nossas 
campanh11,-,, 

Neste ano as Folhinhas da Ju-
ventndr, volbram ao seu antigo· for· 
mato. Slão ele parede, com 11111 níti
do ca!cmrla rio encimado por · mag• 
nifico!; clic,hê, 1·eprorluzindo as mais 
belas Igrejas rle Roma desta('ando
se entre ·o,:tras Si'to Lourenço "fuo
i-i le mura" dariififarla em parte pe
los horrores r1a prel'ente gucr:ra. 

A ,Juventiide ol'erece nma a t.itulo 
de lionifica~ão a quf'm ro)ocar. dez 
,::-,,•mplares das referidus Folhinhas. 
Para as sr-rles de ootras ,hvrntndes 
ha: uma pe1·cen1agem de de 20•· por 
cento. 

Ifa gr~nde entnsià~mo e·m torno 
dess-e Apoi,tola<lo · tertdo já ehêgado 
à nossa .sede varios pédidos .da Ca
pital; do interior hem como de outros 
Kitados do Brnsil: Cnm" se Yê, essa 
campanha 's(l de,,ei1volverá grn~as a 
Deu~ magnificamante. Esperainos 
em brrve estar com toda a edição 
colocada. · 

Façam com ul'gencia os sous pc
d'ídos ·ro1'(1ue estão fazendo otimo 
~,posloloado muito agradavel. 11 

!)Pus, Nosso Senhor. 
MANHÃ DE RECOLHIMENTO 
Como habitunlmente. realiza-se ho. 

_je, no Externato São ,José, a ma
nhã de forma~ão da ,Juventude Fe
minina Catolica. dedir.a<la de um 

Odisséia· de um· Bispo ·na Russla 
Mons. Teofllo Matulanls foi, no mês 

de maio, escolhido para Bispo de 
Kaisedorys, na Lituania. Conta com 
72 anos e esteve duas vezes preso 
na Russ!a por detender a fé. Desig
nado · \)alo Papa Pio XI, em 1928, Au· 
xiliar do Administrador ·Apostolico 
de · Lenlngrado, caiu prisioneiro, fi
cando no carcere até 1933, Fôra !la
.grado Bispo ohultamente. Nlnguem 
sabia de sua dignidade. Quantos o 
viam trabalhando nos . bosques da 
Russla,. Jamais suspeitaram de ·sua 
hierarquia, Ao descobri-lo, quando se 
tratou de troca de prlslonéiros. todos 
se lançaram a l)edlr-lhe· a benção. 
Chegando à l,ltuania, celebrou a 
mls13a perante Imensa asslstenc;la de 
povo. A Radio Vaticano anunciando, 
em maio, . a nomeação do veneran
do Bispo, pedia orações por ele ê 
pela Lltuania, cuja população é ~2 
por cento ca tolica; 

modo especial às dirigenies que 
sempre têm. dado muito bom exemr 
pio; deixan~o de compare~er ape
nas ·por motivo de força maior como. 
provam fi1S justificações por escr~to 
wlicitadas pelo Revmo. Sr.· As8is
tente .Geral. Após a benção, eom 
o Santi5simo Sacramento terá lugar 
,i reunião da JIC presidida pelo 
Revm<r. Sr. Conego Dr. Antonio de 
Castro \Iaver D. D. Assistente (Ie0 

ral da Açiin Catoli~a. · 
· Para esta manhã de fotjnação que 
será pregltda pelo Revmo. Monsc· 
nhor l\Ianuel Corrêa de. 1\Iacedo1 a 
Tuvcdtnde tem o prazer de convidar 
todas aquelas que .desejam o·. seu 
3perfeiçoame1Íto espiritual. 

HORA SANTA. 

N'a IgreJa de Santa b:figenia, seé1e 
da Adoração Perpetua, realizarse-á 
11, Ador3'.ão Coletiva da Juventurlc 
.r'eminina Çato]ica, h9je, às 14,:30 

·e às 18,45 horas. Todos os membros 
Jn · .Juventude que não estejam le
gitimamente impossibilitados têm 
obri""a"ão de render essa homrnagem 

j ~ '3 ' • 

a Nosso Senhor presente na Hosha 
t'.onsagrnda que aH é exposta à ado· 
ração dos fieis na(Juela Igreja, nos 
hora.rios supra citados. 

FRUTOS: DA. AÇÃO . ,CATOLICA 
.. POLONESA 

bois Bispos poloneses que encoh, 
traram refugio na Inglaterra SS • 
Eicias. n: Radonskl .e D. Gawlina, 

,publicaram · umá carta pastoral con
junta, endereçada à Ação . Catolica, 
em que declll.ram que unia nova. ge
ração.· .~e santo~ • e confessores .s~r
giu na Polonla .·.. "Tentemos, J)ms. 

· ·uesta ·terra estranha mas amiga: re
viver a atividade . de nossa Ação, Ca• 
tolica que . nesses quatró anos ·que 
passaram produziu · em nossa terra 
tantos santos e martil'es poloneses. 
Em toda parte por onde penetrou o 
inimigo; esses estavam ·entre os pri· 
meiros que cairam vitimas dé seu 
odlo.,. · Bem sabemos que <l.S flei
ras' estão sendo, dizimadas na nossa 
patria. Somos. nóa,· porta.nto, que. nos 
tornamos her.delros de seu ·legado de 
fé, verdade e·-amor. Que cada um de 
nós se empenhe, pois, nesta terra 
hoilpitaietra, em fazer reviver a Ação 
Católica•· 

ocupada · mais : uma Abadia 
' 'na nelgica 

A. Abadia' do1 B'rades trapistas Hd 
Ache!, na· Belglca, foi ocupada à for• 
ça· pelas 'autor.Idades militares ale
mãs , - in!orma. o jornal. catoaco 
"Messàge". Acrescenta a noticia que 
os Frades trapistas, proibidos de le• 
var consigo fosse o que fosse, tlve-
1·am apenas mela hora para detxar 
a· Abadia, Os alemães ainda ameça, 
ram que se as ordens nã11 rossem 
rlgorosainente · cumpridas, o Superior 
da. Ordem seria fuzilado. · Este é o 
mais recente eitem'pio da Intensifi
cação , do ataque alamâo contra. úS 
mosteiros· e demais ínstltu!ções ca
tollcas da Europa ocidental. As auto, 
rldades militares .'alemãs frequente• 
mP.nte apresentain exlgencias milita
res com~ pretexto para essa maneira 
de . agir, mas ficou comprovado na 
Noruega, pÓr exemplo, que as' !gre• 
jas são utilizadas . para ser:vir come 
armazens de provisões e até mesmcr 
tavernas.· 

1 NOT,ICIAS .· DO JNlERIOl j 
A V A R E' 

BOM.TNAGEM AO VIGAt~IO DA 
FAROQUI,\ 

Dia :z, p. p. · por motivo da. pa.ssa
gem de seu aniversario nataliclo, · foi o 
:ruivmo. E'oore Celso Fefreira, v1ga:r10 
desta. Paroquia, i ,vo de varias home
nagens. Na. verdade. muito tem ele. fei
to pela cidadei podendo-se citar a con
clusão do bellssimo templo que Avaré 
po$sue, o seu • .ab::.lho ·em prol da di· 
fusão· do ensino. lnicádo com o desen
volvimento de seu Instituto · Comercial · 
Sedes Sapientiae ?, . agora, o coroamen
to de seus esforços. que · permitiram a 
t1"ansformàção do titulo de seu esta
belecimento educa1.iona1 em Instituto de 
Ensine, ~ºlll a. fu dação de um gina.slo 
a suootitulr o Curso Propedeutico, e tns
talação . de Jl-ti!- Esoola. Normal com ·o 

· i·espectivo curso primarlo. 
Niio . b'astasse, , e~a., credenciais, e rer 

córdâria,mos qi;e, no tenreno da ass!.s
tencla. . social grandes têm sido os es
forços de s. ·Revma., e maior<',.. as su~ . 
esperan~as de ainda . ossuL. Avaré o 

. Abrigo de · Men.-rf sob o e·.-,uema de · 
escola profl.sslona:1 e rural 

Ali hOmensr,ens · ror~m in!êia.d~ . pela 
. manhã ciuándo. .r. Màiru- !oi celebra-

da. Missa ~ 7 haras. registando-se eit• 
presslva. comuri. • (J geral de todas a: Ir• 
manda.des · e ele incontaveis fieis, em 
ação de graças pela efemerlde. Logo 
a.pós a .t.t!ua, õ!l ,,resijntes tributaram• 
llle· as P:rtme!r11S mmlfestaçõ& de rego• 

. zljo. que se foram repetindo. durante 
·todo o dia, has visitas eitM por todas 
M diretoria.'!. de . enHdádes rellgio~s. I,Or 
autoridades,: pessoas .. de. representação 

· social e· popular, delegações de profes
sores prlmarl03 e· secunda.rios, e nume
rosM famll!aa. 

1\. tarde, o b ~alhlk do Instituto pres
tou. um ·preito de admiração ao seu dl• 
retor, visitando-o. A essa. . nomenagem 
se asBoclaram :mb~m. o cor·po do,cente 
do estabelecimento e c'onslderaveJ nume• 
ro de pessoas, tendo sido s .. Re.vma. sau• 
dado pelo !ovem Folias de Almeld~ Ward, 

· presidente do Gremlo Estudantino · se
des sapténttae; 'peia senhOrita Haidee 

. Fernande.~ .. Rosa, em · nome ·dos· alunos 
do . Externa.to s. ,José; e pelo professor 
João Teixeira de Arau ·diretor do 
Grupo Escolar l'' ~tilde 71elra" 

Dia. 13, ~ranscorrendo o 16.o a,niver• 
sario de sua ordtsnítção, f~. o · Revmo. 
Padre Celõo ;1,lvo rt,e 'novas manifesta .. 
t~r.ões de arireco.. 
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QUALIDADE ~·. DISTINÇIO 
EM TODA A . FRENTE OS RUSSOS APROXIMAM-SE DA POLONIA 

A•·· proxima '1baJalha clà P.olonia ·:.... Batalha no Pripet - Ameaçados Zhlobin, .KaliÍlkovich e Mozir :..... Oaplu•·. 
,m ~or. ;t,eJge, __ ci_ni,, . marron e . azul rada Ovruch . - : Reslstencias vencidas - Luias em torno de Cherkassy . . Zhitomir evacuada pe· · 

los russos - Navios afundados no Mar ·N egr,o - Suplemento-do cômunica4o russo. 

·Novidades 

•n $ t:r. . '450,00 
495-00 ' . 

550,00 

TRAJES D·E Ll,NHO 
irlandês,. em ~r ·~ige,: cinz~ 'e pérola 

·- $ -..:.r. . 4SQ,OO 
~50,00• 
550,00 

NAw SEÇÃO DE CAMJSAIÚA ofe1:ecé1nos 
novos sorti111entos . de. ' canii~as, ' p_ijai11as, 
chambi-e~. letiç~s, n1~i~s,._:gravatas, etc.1 que 
muito interessam a todos·. os cavalheiros. 

·Recebemos· 1uvas, carteiras, êcharpes, carrés, lencinhos,· rendis, fitas; gi;,las, blusas, Ycsti- · 
dos, chapéus, sedas, ·raions, algodões e confecções para crianças. F\~ei\10;; e:,posic;ões para 
bem demonstrar a beleza das novidades que chtgaran1 e, p~incipalmente a J?.Ossibilidade- de 
aquisição pois ~em<>s artigos para todas as bolsas. · · · 

_,;···,.,,,, .. ·,: .. 
· •' 'l.('"r.'I"'"'' ~- r, "'-~·;-.,.•; ~ ,;;'.,1 

RUA DIREITA,·· 182·190 CA,XA .POSTAL,· l1i1 
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RESTABELECE-SE A 
. . . 

MOSCOU,· 20 (Reutel's) -, "A frrup- VANTAGENS ALEGADAS PELOS 
ção das tropas russas nà. Poloriia é ine- · . . . NAZISTAS . 
vitavel - escreve Harold· King·, corres- BERNA, 20 (Reuters). - A agencia 
pendente especial dá." Réuters". noticiosa. alemã declara que "com a i:e-

AMEAÇADA A LINHA VITAL captura de Zhitomir, os ·soldados ale• 
NAZISTA , . . .- mães se apoderaram de enorme presa 

MOSCOU, 20 (Reuters) ..:.. ·Anuncia- .de guerra" e que "o numero de prisio-
se. que. as ultimas opera,ç!>es .. do txercl- neh·os foi consideravel". 
to russo estão fazendo agigantar-se o NAVIOS ALEMÃES AFUNDADC'.l 
perigo que ameaça. a ·_linha. de_'inver-!J,O MOSCOU, 20 (Reuters' - A emlssorn 
vital dos .. alemães, que· se. es~nde ao local inf6rm.a. que, durante os ult.imos 
longo da ferrovia Lenlngradci-Odessa. Barentz, 15 navios inimigos, incluindo 

BATALHA NOS PA?<iTANOS· J)E' dez dias, os navios ·de guerra russos 
' PRIPET · · · afúridáram, rio Mar Negro e no Mar <le 

•MOSCOU, 20 (Reuters>: - Atacando transportes, guarda-costas, Janchas-
)ntens:i.merite as tropas· !nimjgas em tor- t.Grpedelras;. traineiras e barcaças de de• 
no .. dos panta.nos do Piipet, dois · po- sembarquc. 
derosos gi;upos de exercito russos estão l\JOZIR EM PERIGO 
tentando dividir ·ao meio, os .. exercltos MOSC.OU, 20 (Reuters) - As tro-. 
de von Kluge e von' Manste!n. . , . . pas rw;,sas continuam na sua investida 
3 BASES NAZISTAS . AMEAÇADAS em direção da fronteira da Polonia, 

M@Scou; 20 (l'teuters) - ÁS_. tropas O Importante entrocamento de Mozir 
russas sob o coman'do ·dos generais va- continua diretamente a.\lleaçado. · As· 
tutin. e. Rokosovsky estão àgor;i,. à.111-ea- tropas russas já se encontran1 a 24 qui-
çand:i muito . de perto mais ,três bases lometrcs de.ssa ;mportante localidaGle. 
germantcas: Zhlóbln, . >Kalinkc;>vlchi· e . . I\ESISTENCIA ANULADA 
e Mozlr. · MÓSCOU, .20 (Reute1·i;) - A radio 

A ala. direita. . ·do general- Rol.ossovak locâl informa que vem sendo comple-
achasse a . lllenos de· 3Q qµilometí:os . .de tamente anu'lada. a l'eslstenc!a germant-
Zhlo1?h1, ao passo qui, s\l,8,. · !l,'.la esquer- ca, por -toda ·a extensão da margem di• 
da.se encontrá-a 20 qulloin'etros de Mo- reita dos pantanos,de Prlpet. 
zir e .a.·cerca de-8'2 qti.Uoinêtro3 de Ka- CON'.1:'RA-ATAQUES MALOGRADOS 
llnkovlchl,. . . . · . MOSCOU, 20 (Reuters) - lnforma a 
AREAS OCUPADAS Í'ELOS Ru·ssos radio. de Moscou que· os alemães tiveram 

MOSCOU, 2Ó (Reutérs) .;::.. Jnforma• liJalôgrados cinco contra-ataques suces-
sé ·que. na. niarge~r·c1.1re1to do pniéper,- · sivos ·-na area. de Korostchev, ao sul. 
aclrna, .de ... ~!ev, ôs 'rUS8~ CICUJ?ll,m agor ·RúSS< s LI8ERTADOS 
ra uina à.i'~a .dE! .P8rto ilé :25:000 quilo• MOSCOU, ··20 (Réuters) - Anuncia-
metrps qú!iclrll,dós, 4cpa.-se_ pi;aticam.en- se que nós · ultin)os ave,nços as tropas 
te'ern p<ide'r dos .russos tócla ·ª .aréa. si. russà.'l libertaram 13 mil cidadãos rus-
tuaél~ abãiito· dó r-ló Bêmln& iité . a' ex- sós que ·os alemães estavam conduzindo 
fremidà.de . ocldéntal, .ào 'l<>ugo da. via para ,ós ·ce.mpos de t,;abalho llJI, Alema. 
f,~r~é'1 Zhitomir-~óz~r, e a.· ,area - merl- nha.. . . . . . . 
dlonal qµe v:,.i de ,K:le\1 P.: th\toll\lj.". . · · : , COMUNICADO RUSSO 
os RVissos A MAIS DE 60.ItM:S, DE MOSCOU, 20 (Reuters) - O suple-

' . . ,r - . . . ' . l{ÍEV '. .· . · .. · .• '. . . .. m.e.nt<i. ; ao comunicâdo russo da . mela.. 
,MOSCOU, ,20 (Reuter.s)' - 'Fel óri- uólte de outein diz o segunite: 

clalmql}t<l.apuncia.diú; cà.pttu'~ ele C)vru- . "Tlm· botim cop:;lder;tvel foi ca1,tu-
ch,.6! quilometr6s'.'&,lé11idi, J{lev.' .·•· raclP em Ovruch, inclusl've ci,mb9l0s 
APROXll',tAl\1°SE • DA.. CIWITAf DA feqovlarlos, grande ·numero de caphóes 
· . . · .. UCRANIA . ,. . .... · e,mórteiros,~numerosas múnições e equi-

. MOSCOU~ ·20 (R<ititei:s);-...;;,·1.r.uncJn• pamentos e arm.azens de viveres. 
, se · ofiçlalriiente que as· trrip,as· .n1&.<a!!, Já. . . As -nossas . unidades volan.tes co~ti: 

estão lutando • ~tos arrcdoieil c;,1 · cidade . núam -perseguindo o inimigo, tendo .octl'-
de cli.erká..ssy,-: locaiic(ade· ,aitur,'A-.~ntre pa.dô-ma!s -de ·30 Iocfl.!ídades habita.das. 
Kremenéhung·-e Kiev; a· 9~ C.::ui.\oriletros Durante o ·cómbate travado pel& posse 
da. capital da Ucra.nla. · . .; deiises pontos,. doJs bata•1hões nazLs~ 

ZHl'l'O)\lÍR•. 1'!111 ·PQDER· DOS foril.m .exterminados,· . . 
. NAZISTAS. . . . . . Eln: tlfre<;ão a Cherka155y, o cruzamen-

MOSCOU, 20 (Reuter~) -.,... As trop;.s to do rfo foi amdllado po:: unldades l'US• 
russas evaéuaram Zhitomii,-, em, te.e.e: dos.- . sas trans:ibrredas pelos ares; sobre . a 

· de~:;per;tdos . . contrli-ataqúés Jnimlgós míi.rgem direita do -'rio · D:üeper. Estas . 
anuncia-se ·ofiélá!lmente, ·· ,, :-· •·.:. ·. · . un!dadês, operando com C\~ guerrilhei-

. . • ,0. CO!\IU~lp;\DQ ~ A. ,R.J!:SPE;.TO . . . . ros, .. : . desfecharam golpes de rnrpreza . 
. . .-M,oscou, 20.'(Reuters) ~ Notlcian- ·· corjtra ·os aremães. Aproveitando-se da· 

. do a. evacuação de ,Ztittomlr,. um comu• confusão estabelecida entre as fUelrB,'l 
nica.do rússó diz ·o seguinte: inimigas, as nos...a-s vanguardas atra-

. "Em. o)>e<ilericia. • "ãs :Orti~ll6 · d(! coman• .. vessaram. ra.pldamente . o· rio, captm:a11do 
do ~uPtemo, tjossas. ~i'opà.s, . t.en<Jo . em mporlantes . numero. de •. pontos fortifica-

mes , baixas foram infligidas aos ale
mães nessa peleja. 

l'ias. baterias de. artHharia esmagada!:. 
Uma unidade do nosso exerc'tto .,li,c 

bertou grande numero ·de cidadãÓhÍ'.Ús~ 
:;os que estavam Béudo deportados· para. 
a. Alemanha. Um comboio alemão· de 
reabastecimento foi ta.mbem captura• 

Num outro setór somente, mais : de 
800 soldados narutas foram postos 
fora. de combate, enquanto 19 ta.11ques 
foram incendiados .ou destroçados, va
ries carros blindados destruidos e va- do. · · 

MEIAS' ·:M·A-PPIN 
. . .''• _· .. ·. . 

Bonitas!· Perfeitas!, 

A:Ie111 dos.· tipos rigorqsarnente 
·-.. _··. ,' ·;· 

selécionà:dos '.par-;1-·' nossa. casa, 

• ofereée111os. · à' ;.stdlrta· de • V. 

E~a. ti~ ~Ovo e Jqmpleito· sqr-•. 

timé111:o das·'·coiÚa~r:idas :h1aréât 
-~ . -• , . ; . •, , .,; , · ; .._r ··, ;. · ! 

Capricho·.· 
Ça.ciqu~·" 

Caricia 
Coquette. 

. -:->,: 

Boatos -ele·· renuncia de· Petain- Ministro de Yichi demitido --Hostilklades ·ao -
i~vasor n.a · Franga ~ .O -"Richelieu" em condições.· perfeita~ . --· 1111 v las: ~e · solu• _ . 
ção a questão· libànesa - Proxima soltura dos .. presos~~-AJ,tronusiló. y~kee~:".:_ 

ESTOCOLMO, 20 i (Reute,ra) - O 
'correspondente ~m Berna • do '.'Svans-
1,a Dagbladet" ·eonflrmou a Informa• . 
,;:ão qu'e fornecera. anteriormente, se• 
.;undo a qu;.l o ma.re.chal Fetaln re• 
:nunciara 1l. ehefla.. do· govern,o de. VI• 
ichy, não sendo â.tualmente ·.senã.o a!m• 

sob controle" - d•cl:,.rou uin ~orta_
voz do· Comitê qe Llbertatão, o qual 

ao. Comitê FraM~e !l-'-'··· t,lbert;.c~o Na
cional :uma· t,'ieii,a~em 'conci tanc)o,p a 
c<>needér i complêtá. . lndepe1-1(1e11c111- a o 
Llbapo ..... ~egundo J::t,velou · aos jor• 

- vts1ª .•. :.U,at~Zil.- desfa.voravel', das. ~~i- dei~ do lnlmlg,i. · . . .. · . ·. . 
ç~, que· b:i.viam.- oç:upado,:_evac11aram: ,a. - ,-:or1t1em!tr!S7Tt0cnr:tmltr: ··re~i,e1eeer---.-- --- •, ··'nifi&,··-< 
cldcj& ele Z.hitomir ,!! ocupàr~ outras a. sltÚação lançá.rain na brecha todÍl.,5 8,'l . . ·ctiifto,têt~t · 

i;,les prlsione!ro de•La.val. 
. llIINISTRO DEMISSION.UUO 

acrescentou: , . 
"O aspecto mais serio do Incidente 

reside · ua questão franco•1>ritamiça . 
l~stamos dispostos a nos· mostrar con• 
dllatorfos". ·· 
l'JtOXIl\U. SOLTUJtA .DOS-,PRESOS . 

· na.listas o·· sr.'· Corq.ell · lJu!I, secretíl-~ 
rio de Esta(io. · · · · 

posl~(Íe& mais· fa.~:ora.yels'.'. . · , . · . . .. j»_ll!' fl?§!F~ d. Is. ·po···'.niv.~ls. 11Q . 6e. t9r .• · ré• 
zhüomlr, !ni))Ortánte . ~nt,roncaltleqta ~uJt.ff-ml~ Â!lli§ª. Ili~ renlll?a a retlra<la 

ferrovl~rio mo qti.!lomettos a oi!~~ cl~ . qQ 11q..verffl,rfo, M llO~l!S µnJ<i11des. con-
K!ev,i esteve ,ón pó.der das .. tropa~. ~" Unua.in pérsegu~do as 1·e~aguarclas ale-
sa,s durànte s~is .dias,,·· · · ., '.,. mãs,; .. , ab -se .. aproximarem· da. cidade 

.Cl.l'.~r~~. , -: . 
· • Seja, 'm;n. :,arti~ 
· ,fice . da .vitoriai 

tompre ' bónus de .. 
guerra,!.. · · · 

. ''. - . 

Notm~11die 
Í lu sio 

Ar- .te. ' BÉRNA, 20 (Reuters)· _:A.agene!a 
noticlósa alemã informa · que ·o. minis-· 
tro do Trabalho· de Vlchy1 · sr. Lagar
klelle, renunciou a seu· cargo •.. 
, JIOSTILIDADE.S AOS- NÀZÍS'l'AS 
' ZT!JRICH,' 20 (Reuters) · - : ·A emls• 
ii;ora. local anuncia que é. critica. a si
:tuacão em Grenoble,: na Fran'ca, on· 
êe esta.o sendo efetuadas. "demonstra
ções de ho1;tllidad'! · ao invasor", · · 

BEIRUTE, 20 (Reuters) - Conti• 
n•ie.m presos os lideres. libaneses hn
pllcados no movlmento•'eontra a.s. au- . 
t or!dades de Argél. Os presos se·.· en
contram. num· famoso castelo dó tein
do das Cruzadas, chamado "Rasuyeàl'. 

Acredita-se que os mesmos serão 
postos em liberdade, mas que o Co
mi tê de Argel não consentirá em que 

.,,~~~,?~ 11 
. at·~Ntf"~... ' 

.'.ó• !11irpigo. está · sofrendo perdas enor.· 
mé~. :De' ,·acordo :com . estatística. . não 
c<mfpleta, cerca;· de· 2.000 · oficiais e· sol• 
dados alemães. foram mortos nest~s 
c.oiµba.tes, tendo caidó em .nossas mãçs mais cinco tanqúes germanices em ple
na..· ordem .de· :.:archa, 80 metralhadoras, ' 
uniâ céntkna de caminhões c um botim 
de toda especie. · · 

CASA · · ·ANGLO . ~ . ' . , ' . ' . 

. ·Suc~ssôr.a ·'de·· MAPYIN .. ~~OR;ES . 

· Acrescenta a emissora que centenas 
ele pessoas foram· presas em Greno-
1:>le e enviadas para. campos de· con• 
~entracão. 
i O "RICHELIEU" EM. AllGEL 
, . ARGEL, 20 (Reuters) - ·O · encou
:racado francês "Rechelieu" encontra.
se novamente ·em. alto mar e pronto 
para entrar em ação. Danificado en1 
Dakar pelo ataque brltanlco, apõs o 
_que foi ligeiramente reparado, par. 
tiu para· Nova York 'etn .fevereiro ul-. 
timo, .onde foi comi:>letamente 1·eno• 
vad,o é recomposto, e-.armado com .no
:vas peças secretas· de · ·arttlharia. e 
equipamentos, o que o transform·ou 
num moderno e magnlfléo··:na.vio. de 
linha. O correspondente da "Reuters" 
Visitou essa belonavê de 36.000 tone• 
ladas · no porto de Argel, quando aqui 
esta.va recentemente,. depois de sua. 
:viagem com procedencla. de.-Nova York 
'3 -pouco antes . de sua. partida.de par.-.. 
aguas Ignoradas. 
· O g-eneral Glraud e .o .almirante sir 
John Cunnlngham inspecionaram-no, 
(]uando ele ·esparramou aéu volume 
imenso, astutamente camouflado ao 
longo do cais, onde· os cruzadores de 
Ünha e vapores trans-medlterraneos 
eostumam ancorar em tempo 'de·· paz,· 

O "Rlchelieu" constituiu. -0m /los 
atrativos do fim da sémana; togo de· 
pois de sua chegada, allá.s quasl lgno. 
·rada saba.do ã. noite. 

Durante todo o. dia ·de domingo ·e 
segunda-feira·, o povo d" .Argel acor• · 
:r;eu para o fá.moso "boulevar" que 
franqueia e domina ·o. cais para.. admt. 

· :rar aquele- belonave. · 
Tã.o perfeita.· estava. a _"i:amoufla-

voltem aos seus cargôs. 
o CEP'I'lCisnto INGL~S 

LONDRES, 20 (Do comentarista di· · 
plomat!co da "Reuters")· - Não obs
tante as Informações francesas de que 
a calma foi restabelecida no Llb'ano;· 

· circules londrinos acreditam que ··a. 
crise não foi ainda debelada. Se_gun- . 
ào se salienta, o governo llri ta.nico 
continua.rã acompanhando a situii,cão 
com Interesse, enquanto persistir a · 
menor possibilidade de .dlsturblos que 
afetem a disposição militar nas areas 
onde ·as forças britan!cas se acban1 
C'>mpromet!das em manter _a segUran. 
,;:a. 

Em entrevista ã. Imprensa, o general 
Catroux reconhece a lmportancla ca

.pital · :dos Interesses militares brita,.-. 
nicos no Libano. · 

O desejo de colaboração amistosa. 
anglo-francesa, manifestado pelo ge- . 
neral Catroux, repercutiu muito ·favo
ravelmente em Londres, 

AS I•'ORÇAS BRITAJ\"ICAS EJ\I I'.l?: 
DE GUERRA 

FRONTEIRA · LIBANESA-PALE!:S~· 
TINlANA, 20 (Reuters} - As torças 
miljtares brita.nicas continuam em pê 
de guerra no Libano. Nas ruas onde 
e,<:istem g·uarnlções brita.nicas, estas 

, . . ... · .. 
·SOBREVIVE A LEMBRA?-:TÇA:!. 

Potúradiçãq semi~secular, vimos gerações e. que têriha a tradicio11al • 
s~1;vindo a elite sociál pau]ista[li! distinção de toda~ as ncissas JOÍ;s; .< 

. :ct:1.m a mais fina e com~ ~ ~·' 

~l~~:t:E~~. ·."'.;.-~---~/·.·1··········.·.-.... :.·_·.·. ~ntr~ as êreações· c:listintás ' 
· .que. apresentamos, uma /-\\ 
· ;l~~bràl\çaq~e~obre~ivaàs ~.·· 

'l'ôlf TRAD:IÇÃ~ SEMI•SECUtAR JOALHEIROS OA .ELÍTE t>ÀUÜS'I'.\NA . 

. . . . . . . 

CAUSA AGITAÇÃO A. SOLTURA DO.: L~ADER FASCISTA INGLÊS 
. .. . . . . . 

manteem a ordem, com o emprego de · · · , 
piquetes de cavalarlanos. . .() GOVERNO PROMETE EXPLICAÇÕES AO PA_RLÂ?IIENTO 

JElrnçf!1;_,~~1~ n~:oL<~e~~-s> ·-·-.. -. A. PRQDtJ'ÇÃO BELICA DA INGLAT_ERRA .-· '-·- . 
Anuncia-se que o chefe da ·força. tlO• ·.· · · · 
liclal do L!~ano. coronel' Naufal, ·je,.,, LôNDRES, 20. (Reuters )- Anuncia-
com a sua m!llcia, causa comum com se que varios membros do Parlamento 
os patriotas libaneses, contra as iro.- estão dispostos a. apresentar varias ma-
pas francesas. . ções' de critica ao. governo, ·na proxlma 

~l.ENSAGEllI AMERICANA. ... Eessão ela Camara.·-dos comuns,-pela no-
WASHINGTON, 20 (),'teuters) __ O tlcia.'âa soltura.· :dó chefe "faclsta · ingles 

· governo tios Estados Unidos enviou··· .i;lr· · Oswa.ld .Mosley: ·Os· jornais· tratam 
&mplamente do caso. 

des ruwais de outros tipos fôram ul-
timadas. · · · 

Estamos . · agora cons&grandô g1•ande 
partti do nosso· tempo à.O estJJdO de fqr-
1nas especializadas de: materl!i,l·:e_ -Íle 
transporte, ·necessarlas para· precipitar" o 
golpe 11n·ai contra <>·· imperlo . mpon!co •. 

, Num setor ·determinado, que não PO• 
de . ~r !iivulgado, uma companhia intei-
ra nazista rendeu-re. . 

Na arca. de Rechitsa, as ne.."Sas tro
PM cQnsolldáram as suas posições. o 
. inl.lnigo apressadamentQ trouxe para. a!! 
iritpqttantes reforços,·· desencadeando 
repetidos contra-ataques, que foram • to
d,s . repeli.dos pela noSSl!, artilharia, nos• 
sa infantaria · e no155os tanques. Enor~ 

· A ARM~ SECRETA ALEMÃ 
LÓNDRES,. 20 (Reuters) - .cÓntt• 

nuam · ák . especulacões sobre, a nova. 
.ar1na .s·ec'reta, que os alemães iesta-
1·ütm· preparando para O bombardeio 
.iütenso· d\) · Londres, a longa distan-
ci~ ·,· .' . . • 

Trata-se, ao que se Informa, de uma 
gigantesca:• granada, cuja . carga ·to

. tal ··de explosivos ·poderia comportar 
2& · toneladas. O sistema . do, canhão, 
para lançar, essa granada, seria abso• 
lutamente ideritlco ao mecanismo .dos 
no.rtê-.americanos para o funcionamen
to- de .. sua .famosa . arma antitanque 
dÚiomlriada "Bazouka/'; . 

As manobras ;do famigerado 
Von Pape.n 

. . . ~ 

. LONDRES, 20 (Reuters) - Em cer· 
tos. clrculos, está sendo. ligada espe
cta'l ·atenção ás ·repetidas viagens do 
sr •. · von•. Papen; embaixador da .Alema-
nha em Ankara, · 

gem" do vaso, que mesmp de 300 jar- O , f 
das de distancia tornava-sê dlflcll. re- s nazis as exercem grande 
,:onhecer sua forma. .ou . comprimento. 

EXPLICAÇÕES· SOBRE A LIBERTA· 
' ÇÃ.0 Df! MOSL~Y . 

. .. ChegQu 'a . ifora., em que ~ iiÍiclativa 
Ms 'pertence ..;.._ e·.de~emos~ tratar ,d~ 
aproveita-la,.· Precisamos'· fust!itar ínin• 
terruptamente . o tnl!illgo, • já··· debllita~o 
pelos desastres da Russ!á,. Cada; peça 
que i;a.t . das nossas ··fabricas ''representa 
umà · contrlbtÚção · p9<râ. esse CÍbjetivo. 
Enfim, chegou o · moniento . do° esforço 
supremo que.-nos lev.ará .á .. vitoria.".· ·· 

. Sa\lenta-se que. von Papen estaria. 
ativamente entrpsado em negociaçõ.es 
de· P.az ,coní, os aliados, visando a. que-· 
·da do· hltlerlsmo. Diz-se que• ele seria 
provavelmente .o .Petaln da .Alemanha 
e,· ;"see:undo· certo~' comenta.rios, . ele 
cpe~\I a . p(lr-se e.m contacto com ai ... 
mães anti-nazis.tas no exterior, inclu
s'tve. com o· Coinilê. da Alemanha. Ll
vl'e·~ éstabel~c-ido .em Moscou, 

Entretanto, suas. formldav~ls ba• ... pressa-o na· 1·ugosla-,· ·1·a· _. . 

terias- de. canhões de grosso calibre. . 
·eram .dramaticamente :vlslvels, como 
ta.mbem as palavras "Honra· e pa
tria"; pintadas .na. torre de controle 
de sua estrutura. .. _ 

o seu comandante, co.mo . t<>dos os · 
cómandantes da .marinha francesa, é 
um "pasha" para a trlpulagãô. · 

Ele. tomou partó n<> .enóoritro naval 
êle Genova, em junho d& ,,1940; faz&n
do parti, da formacã.o que lutou na ul
tima a,;:ão' ofensiva· da armadà. fran
cesa e que ficou ·conhecida pelos ·ita
lianos como "esquadrão. ne&'ro·"."'. 

O general Giraud quándo visitou 
esse vaso. de guerra dirigiu-se .ã, sua 
g-uarnicão através do sistema. de al-
·t.o-falan tes. .· · 

Dentre os otlcíals que servem nesta 
belonave, encontram~s11 · · a)guns que 
tomaram . parte no afund·amento da 
esquadra . francesa. em Tou!Ón ... 

. A" Q,UESTAO LIBANESA . 
ARGJ<:;L, 20 <Reutets) - "A· questão 

tranco-libanesa pode ser sóluclonada. 
N'o momento, jã. podemos considerar 

LONDRES, 20 (Reuters) - Noticiá.• 
se oficialmente que as fo1·ças de guer
rilheiros iugoslavos,. em face da pressão 
e superiorlda<le do inimigo, foràm obrt-· 
gadas a abandona.. , . na , Dalmac!a,:· as 
cidade.q de Tregir, Malo Ostrovo <! Veliki 
Bl'Uenik, 

PERDAS· DOS CHETN-IKS 
LONDRES, 20 (Reuters) ·- O ultl• 

mo .. comunicado· do Comando do :Exe1·ci- · 
to de Libertação da, Iugoslavia. mencio
na novos choques entre· os · guerrllhei:
ros iugoslavos e os "chet11iks" de Mih&i
lovitch. Diz o comunicado ,ljUe .os ."che
t11iks" sofreram "multas baix,.as". · . 
REPERCUSSAO DA GONFlm,ENCJJ\; 

DE MOSCOU . 
CAIRO, 20 <Reuters) - A a.gencia 

noticiosa. · ''Iugoslavia Livre" informa 
que "os, resultados da conferenci_a .de 
Moscou,. cujo curso foi seguido CQtn o 
mais vivo Interesse na Iugoslavla/.citú- · 
sar;.m a maior slttisfação nas, fileil'a.s 
das forças patriotas". 

SCHWARTZMANN 
1 

PIANOS 
. · cnclusive tipo al)artamento · - · Visitem nossa eXJJostçã.o. sem comoromísso 

rtoa D. Joaê 4e. 8aÍ'f98• lWl3 - ·~• Asna Branca( 6ll4 ·- Telefone 11-8881 

.. •• ·-·~ ... ,.,fto,;~(,'-••· .• • • .. --

LONDRES, 20 • (Reutimi) . - O minis-
. ·. t_r9,'40· In~riO,r/11r, H~i:!lert Mqrisson, de· 

clarou · que ·o· governo brite.nico dará. ple
nas explicações ··ã. cama.ra. dos Comuns 
sobre, a llbei;,tação do· sr.· Oswald Mosley, 

· êhéfê -~os fai;c:lst:1$ in~leses. ' 

. . Á Í'RODUÇAO DÉ GUERRA 
. INGLESA 

' . . . . 

. · BELF~. 20. ,(Reuters) :- O mm1S· 
tÍ'o' da. Produção, sir Oliver · Littleton, 
qúe re&.lii.a. Ull'ia vü;ita de inspeção ãs 

. . fa.bricás. de . mat.em-1 ... dé . gueri:a. na Ir-
- . -!andá. setêri trio na}? \'ésponde,1?.dÔ ao dis- . 

curso de. boas .viÍldas proferido pelo Lo 
mlnístfo · i:la Irlanda · do NQj·te; sir Bastl 
n1·00~ 'deelítrôú: . • . .. •. . . . . 
· ''.A produção b;lt~riica. ·de m~ições 

P.lcanÇ()U ,attia.lµlente o seu .ma.Is alto ~i
ve\: 50%. in&ls, do que. nc primeiro .. trl-
m~tre ,de 1942_.. . . 

· .. • ,<~uajlfio l!-. l).l'ód~ção : da oaer?riaúttca, 
.. v~i:lficQu-re .. em. ·outubro. a.·::iua.ior jamis 
alcançada ,eiµ noasa historia,: . foram 
construidos naquele mês · bombardeado~ 
}'.~ , .. pe.,aclºs: .em:. n~er~ . du!!S vezes 
maior do .que-. em del!embro. de 1942. · 
··· A. eonstr'ução. tiayal ail.da. se aclla em 

· ' fase, de expa.hsáo. o ·numero de na.vlos de: boa Jonetâ.ién1, cqrtclu!.dos em 1943, 
incluindo .:o( encoura.ç~dos, 11,Scendeu a 

. ,Y"l·. total"' d~, ll'/O.: Mais.· de· :,2;000· u11lda,-

PROSSEGUE l .',BATALHA :PELA : POSSE DE BOUGAINVILLE 
SIDNEI, .20 (Reul:et's)· _: · l?r.osse- r~U aos _jÓrnallstas o coronel Knox, 

gue,. por -mal', te.ri-a ·-e·. ·ar;·,a·,:b<1-.ta,!)1a .. secretario .. da marinha,· que ac,rescen. 
pâra' a. ;posse:.cle • .BÓuga'.iriviile;· illtima fou/ . : . ' . .. . . ' . 
tia.se.- importatlÍ.é ·d,ós: :nip.Ónlcos, .ria. ro- "As·· coisas correm deveras satisfa-
ta,; de. I-;iibaul. Erri. 'todos. os i;etóres, toriâmente, sob todos os aspectos, .quP.r 

·as ·tropas aliadas _.ava,pçam .e.'aper- ·em.-terra, no mar ou no ar". 
tam o.ceroo. . . . . . .GUERltA ·LONGA.E DURA. 
• Na aréa :de _Imp~ratriz. :A1,1gusta,,. !o• , , 
ritm mortos . soo soldados1 ,n1ponfcos, OXFOJ;.D,, ·20. C:rteuters) - o almi-
desde o Inicio: da .otensl\i·a, . .- a 1.0--•.,le · ran:te ·s!r · Wllllam . James, cuefe do 
novembro; Morreram·.:no me11roo perio- .sei:viço -.de. Informação Nav,al do AI•_ 
·âo lÓO .soldados··norte-americanos;· mlrantado .. Brita;nlco, . falando ontem 

. ATAQ.UE Á SATTÁLDER-G ·á,,.IÍQlt'e em O:dord, reterlu-se a.s ope-
.. QUAR'.f-1/Jl/G. ·.ALIADQ. N<;)· fl.UDOJJJS. rações . do Paclf!eo, acentuando que 
'.rE DO ·.PACIFICO; ··20 · -(~&uters) ·;... ."os· ,a.lládos se devíàin · preparar pára. 
]'oi : óiléta'.Imente' :·anuni;Ífado·· ·q'ue as 
tropas . aliadas, ln~ci_ai;pii uma· iotén·- . uma. '·guerra .• no . hem_lsrerlo oriental, 
si va. contra :as .. poslc9éis nlP,O.PIÓas, per-: q'uê promete ser longa e dura· e cara~ 
to de Sa.ttaldetg, na. area ·de.i·Fíns-. t~"rízad;._ ·por· 6~taihàs navais· e ope-

chàf~~ÊN~OllES J)O' '.P~OIJ!'ICO. . . t•aêõee .a,nfiblas,. nunca reg!strad;.s .na 
WASHJNµTON,. 20 Cl'té!itet5) ,...;. 'ºSo• lii~,tórla · naval: e riem nis operações 

1n9z · ~e1'.hor.éii·'. d~ ·Pat,l!foo~' ,;.;. ' dec,l,,• • . 1fê: de5efo~~)'Ciu\ ·na iiafa4''• - .·· 

L ·<J--· 
OS AllAU-OS.ENFRENT-AMTENAZ 

RIS I STENC}A NA ITNLlA 
Novo avanço dó: VIU· exetcito Dominado 'O Rio SangrÓ 
-

1'Forte ataque. contra Archi -' Reforços -'recebidos pelos 
aliados ~ .f>olitiêa·,de terra devasta~>~·PovoaçãóJta= 
liana .arrazada .~ Os Patriotas italianos - Aumenfo,.da 
guarda do Vaticano.~ êops~rvação ·de. tesouros .artistico$ 
- O bombardeio dó Vaticano - Proteçãoa j\Jussolini. 

. - . 

F'R'ENTE U'ALIANA, 20 ·(Reuters) os 'bosques vizinhos e . cortaram a. 
- O VIII Exercito ·realizou novo · .. agua, os patriotas Italiano.a fora11i 
avanco ao nort_e da Atessa. . . ··. .. obrlga!los a se retirarem, te11ào ·con• 

Esse feito assegurou As forcas c:te següido · alcançar a fronteira sul\';a. 
Montgomery o controle de_ toda a re- No. encontro travado, as bilixas ·ale• 
;;ião elo rio l:langro. mãs elevaram-se a 200 111orto·s. 

ATA.(l,UE Ã. ALA ES(l,UErtDA.: AUllIENTAUA A· ~UARDA.. 
NAZIS'l'A. VA.Tlc:JANA· . · 

ZURICH, 20 < Reuters) - A agen- ZURICI-I; 20 . (·Réuters) ..... "A 11,·uar• 
eia noticiosa aleniã Informa, que o tia do_ Vatican<i foi •aumentada. de t.5UO 
exercito britantco 11a. ala oríental da ·homens, perfazendo assim u1n fotàl 
frente Itália na. realizou .um· forte au,. de 2.000;' - .1nfor1na ·a agenéia notl-
que contra Archi. a leste' do l:làngro. ciosa aleinã. 

Acrescenta a age·ncla q(Íe as. tor,;:à2 · :Pn.OTti:S'l'O· DO VA'l'IOANO 
alemãs repeliram os ataques britan1- MAD.ftiu, 2ü c(Reuters)- _ ·segun~o 
éos, mas que· a l.uta· pode ser con'slde• o correspondente eni Roma do Jo.rnal 

· rada como "um preludio:· do ataque "Ya", informa-se naquela capitai'.que 
contra·. a ata esquerda· alemã,. q'ue. é o secretário de ·Estado <1o Vatlcanó, 
agora tido como lmh:ierite". · · · · ·cardlál· Magllohl, envlo.il notas · so-

REFORÇOS ALIA.UOS . . . bt•e o b.ombardelo da .Cidàde do Vatl• 
. ARÇi.bJL, 20 ( Reuters) - Ai "RiÍ:d!O cano, aos representantes dipfomaticos 

France" anuncia que os aliados rece- · lias . nacões bellgeràntes acreditá.dos 
beram reforços nà 'ltalla, ,·d.ur'ânte· os jÚ'nto .'ã. Santa sê.. . · · 

. ultimos' .dias. A.· DÉFESA DÉ · 'l'ES!)UROS ARTI:S• 
l'OVOAÇAO lTAUA~A DESTI\Uin.\ . TICOS . 

F'RENTE !'l'ALIANA, '20·· <tteutei-,u. , BERNA, 20 . CHeutets) - "Chegou•. 
- Foi revelado ·que· Oi:! eXercitos: nte• se a um acordo ent"re. ·as. aufondadt!Í!I 
mães,. levando a -um rigor-a.Inda ··nil.o· alemãs e o Vaticano, no sentido de 
conhecido a.sua -polit!ca: :de ,.terra. <le• que todas as obras de àrte da ltàlia, 
vastadà; destruiram ·!)omplefa.'füent~ a· [jUe . pertencam ao ·vaticàn~/' !Íe'Jam 
1,ovoação de San . .l:'letro, ·a.·.s qullomes reurildas pelos alemães .e transpo·r.ta-
tros· ao· sul l'!às cabe(Ías ·de ponte alta- <h"3 para o· Vaticano, :em ciIJos inuseu11 
elas ~a area do rio_ i,laQgro,. . ficarão. guíl-r<ladás': - Jofonná a agen-

vs · habitantes de San Pletro -fora·m _ela nótlclosa àlemã., citando. ci'réuJos 
<leixados á mingua de· qualquer a::irí- ·.: IJem . lnformádos do Vaticano, 
go, '.L'odas as casas locais· toram llte•. IIIUSSQLlNJ.PROTEGIDO 
ralmente arr;t?adas, · ·. ZURlOH, 20 (Reuters) - Citando 
LU'l'AS .COM l'ATRlOTAS ITALIANOS • '·s.e_u · éorresponde1_1te de.· g1,1erra, R9be1ct 

Z{l.RICH, ~o· (Reuters) ·..:.. t-!Otf.c1as NeUmann, a agencia notloiosa :.alemã. 
aqui". recebidas·· revelam· os 'detii.1nes informa que a· segurança pessoàl de 
de 'uma bata,lha travada entre tropas Mu.ssóltnt estâ agora. a cargo da, gua,r-
alemãs· e patriotas ita!iá.n·os, .em ;va- da pessoal de·,Httler, juntamente cora 
letta dl San Mártino, . na ltalla/ perto a guarda fascista. . . · . . . · . 
da trontelra sulca. :segupdo às men- . o: ''duée•• . vive núma vnà ·· ró<'{eàda 
clonadas noticias, um cQrone): ltál)a- · de bosques. de. plnh.elrôs: .e éiprestes 
n.o, 3 oficiais . e 1~'0 .l\ortiéns · estábe"Je<, .. , ...;. <'!eclarou airi,<1à. · a·. l!-gencla, .. acres •. 
ceràm-se nas· veJba1:vfortiflcaçõ~s de · cent!l,ndo· que. Mussolinl·.não- tem ago 0 
Valetta, ... (!nde 1·eslst!r,ari1 a_os· · a.taques.. 1·a "o .. semblante .. tão palldo como,'quá11, 
de .. trop~s .alemãs, :dur~nte 1uu1tai:· uo· .. elo. fof)ibertad.o''..•ª· que apresenta "~ 
ras, ; Quando.,-os ,alémãesºill,?~~atáram·;- seu · a'st,~éto - eiierglco·. ~e\oútrora"', · 

/ ,;;,.·: , 



' Graças. a Deus, náo roram vãos os 
nrgui.11entos que invocamos contra a. 
soltura de "siL·" Oswald MosleY. A 
indignação· que a imprudentíssima • 
medida. causon em todos os setores 
da opinião britanica foi imensa. Nos 
debàtes parlamentares, a oposiç,io 
ao ·gesto· do govêrno partiu, não só 
da. bancada trabalhista, como ela con• 
.serva.dora, Ninguem pode compreen
der · porque levantar, precisamente 
neste ·momento; tão grave questão. 

* * * 
Com· efeito, alegou-se que seria 

))reciso tratar em um hospital o Sr. 
Mosley. Neste caso, porque não o 
prender à vista em algum hospital? 
Não .será esta a · primeira, nem a 
1'.11.tima. vez em que tal se faz. É ver
dadl'liramente surpreendente que 
:idéia .tão simples - l\Ir. de la P:i
lisse e ó Consº.' Acacio já a teriam 
tido mil vezes - não ocorresse aos 
,responsáveis pela detenção de l\Imi
ley. l'llais um enigma, a ser colocarlo 
;1.0 lado de outro: 0 do sr. Rudolpll 
Hess; 

* * * 
1\las ha um mistério que não ê mis-

lterio. É, o do Sr. Petain; Com gran
de :orquestração previa, está-se pre• 
11arando, u1na rehabllitação do velho 
'.Marêc)lal. Agm:a, ao aJ:iagar das luzes, 
quando a cooperação com o lll.0 

lteich ·sô lhe pode ser onerosa, E'le 
~e lembra de lÍrigar com os naz's· 
tas. Estes, apezar de sua conhecida 
:ferocidade, deixam-no fazer tudo 
,1uanto .,,entende, e tomar as atitudes 
a~ mais. "altivas". Agências telegrá
ficas noticiam o fato para o mtmdo 
jnteiro. · Quem lucra com isto? A 
França? .De modo nenhuii1. A rea
çíio francesa contra os ocupantes s,,. 
i·á tanto mais enérgica quanto mG· 
no's se acreditar em Vichi. Ora, quali· 
to'mais se acred_ite que Vichí está re· 
aginêlo,,tânto mais se obedecerá E:ll1 
itei'ritôrio francês a Vichl. A Alenrn~ 
nha. -consente· nestes boatos que cbn· · 
fi1•mau1 o prestigio de seu títere. E, 
u_ior o'utro · lado, o sr. Petain; prestan
do este pequeno serviço aos seus 
allaq.os nazistas, prepara ao mesmo 
tempo.alguma popularidade entre ns 
franceses ·favoraveis à reação e con
trâl'ios à ·colaboração. f; o que o Evan
gelho 'cbfullá ... fazer amigos C()lll as 
:riquezas da iniquidade;'. 

. * * * 
Julgamos, pois, de toda Jmportan

cfa. acentuar que o governo do sr. ne 
Gauue· já manifestou seu inteiro cep
üci:mio quanto a essa "conversão" 
de Petaln o que a opinião pública 
bem or'ien'tada deve achar a!Jsoluta
me.1te. s•msato. 
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Somente• Jesus Oósto · • pode · . COOíur3t" /a 
crise.··que· e11Volvê. :os !~VOS é &$; 118ÇõeS 

/ 

• -. . . • : ,. .. - • . ~ .- .. ·.·J,ó 

Milhares ·.de·.· fiéis·. assistem _à- -abêdura .··.d<>·. Cqngre~~C) . 
.. :Eucâr,istico ·_ ~o- ::P~ru'. ,·,-

;\Si)Ccto da . imponente ceri- .• cidade do jug:o :nazis.ta:. No tro- ··. 
rnonia religiosa.í·ea!izâda>Í1a bis . .;· ... no,' à csquértlâ;· v.~;se;1.$uâ Eini- · · 
torica Catedral ·1le 'Nápoles, em ncnci:r o Senhor ·Cu'deal Alessio 
ação de graça pd,l libertação da .. Ascalc.si, Ar'cebíspo de Napolcs. 

A·Cat,;ckaL:de Napolés f9i.peque-' 
na pÚa c01itc,i-': a enohn'c m~t!ti::. 
dão ele italianos, ofícia_is e sci!dà
dos do 5.0 rxcrc)to. ,~91edçano 

... 

Diante de. uma multidão .. fervente 
de. éntn~iasmo, o Ex1no.· Iiev·1_110~ Sr. 
D. 1•'.ernanao D~ntô,. ~ega(fo Pontifi
.cib .. abl'ÍU' O , qÔngr~SSO )\'Ji;u<iaristi_ço 

.c10.Pe1:-ú, corn<:á~ :segü,in~lls páJaVl'as.: 
"Cheio de ,jubilo. jn11fav!ll, ... c.9ub~. 
me .a. gi·a,nde ,h(;nira., de, iná~g~rà~, 
em nome e coin. á aíitoricladé .4o Y•· 
.~ario, .··de.··. Çtjsti>., :.o .ru··· C.qi.igr_es~o 
'Eucarístico .Nacional Pe1'uario", , 
.. .A.o, r~dQr . de urn.'i magnifico alt.~r. 
enéimâqq .pela . ci·~: nio.iluiµen.tal; 
ad.ornâdo. de ciborJ9s- de, pra.ta, tra· 
.ball,rada" .e ·. de ricos, <i;i,ude}àbro:s, ~e 
renniam. as • au.toridades ·· civis:.e as 

'd,e!egações de' toda_ à, ltépu~iicâ: : ... 
.. A . .?:iáia das A,rin.~s .e .ai::,,.rÜ5!~ ad

jacentes.·eshivani litei:al~ente ,chei,ts. 
hm impon!lúte -coi-têjo:, :Çútrou- , ;na -
pl,'.aÇa_: .l)X9Cedi~m p: .sr: ~egàd<>,, ~Ofl• 
tificjo, . revestido .. de '.ornamentos 
snntúosos,. O: Srs, 'Ar.ecbispos, Bi$
po~ e· Yígados' · Apostolicós, todo o 
Cabido .Metropplitano, · Sacerdotes · e 
Seminaristas. o·-corõ'· iúiciou·.a ce
rintonfa; •. entoando ô' ''Veuí Creaüir 
Spiritus". . ,. . . · '~· . ' . ·· . · 

Com· a páfavra o Dr. Mu1•0/repre
sc'utanté do .chefe. da nação .' Ílél'u'a· 
uá,_ pediu um v.oto :de. honl'à. pa.i·ii,· 
Sua Sántidade , o Papif Pio Xll; que 
íÓi recebido por · uma salva i;le j1al
mas, enquanto 'as band'as '. militlil'.'l'S 
entoavam. o hino na'cional," canfado 

por. todos os pÍEisé~tcs, . ·: . ·•·· .··•. 
Em seguida tomiiu a ~a!avra_ o Sr. 

Legado· P<>utifiefo; Rê'.f<Írihdo-se : • 
·épocâ em· qiiê se i1ealizava o Con~res
so: · ''epôcà1'mais. soil,&ria que temos 
· le.m-\)1:aii~ll-'' ,- . itJ.t~t'~9g9µ_: <'Jl:m t~:o 
· témi'vel · (lêsg1;a~a, q~e pensar, que 
fazer, .'que dizer?..- Uma só: coisa -
foi'- à resposta ~ •, se~ir a ·,Cristo,. 

. "Eu. sou)a verd.~ç)e'~ , .. : N~o disse1 
-Eu ensino à verdade; mas .sim-, '.' Eu 
. sou' a: verdade':\ a unica, a. absgJuta 
vé1;dade1• fora,da ·qual n1i'? · ha . ne!ll 
'pofé: hâ.'Ver; senão 'i.om.br~". . . <·.' 
· <' Somente Nosso ,Senhor , J e1111s. 
Cd;,to ·• pÔ'cle ·êópjifrar · ·t~o .. aíigústio~a 
ciisé <l'e vontàdés antiigonica:s. '. Do· 
Sâé1;àrii),: ondé ., há ~fois .. !ilifEin_iós,.: se 

O'tor~o\Í 'prlsi~1;eir~ de :Íl\1101',. Elé: IÍOS 

repetç essas' 'pala:vras, ein.que· -na ~l-
tima m;itii· de sua ',vida, d~pols de 

. íiistituidd ,·o :.sacramenlo do Amor, 
cfístalÍz~·u e.· sfotetiiou o . . Código ·.ao 
Amor: '"Róe:est prMceptum m~u1n 
ut diligatis in~icém sicu t dilexi vós" . 
(J.o. XV. 12). . 

'' :A . ti/ pois :viemos,, ó J esnsL êóiii 
a. ·fuais ·Hsónhà confiai1ç:a. Alu~ia• 
110s, ,resui tu-~quç és a Onica Verdfl• 
déf Recorieijiã,.rios, J êsus, t.u que .és 
o U11ico .Âmôr. c·onfórtai-nos, Jesus, 
tu. que .· ós. o' .. único•, Consolador. 
Amem'\ ..... · . . . 

Depois :dê ·rezitda a Horâ-- Santa. 
por 't<>'<ios··os t)rt:lsentes, o Sr. Legatl_o 

··11oµtificio ·oeu a .. beúção solene- 'co.1n 
o: Saiitissinio ·Sacràmento, qtie a múl-
tídãÓ assi~tiu,dejoelbos. · · 

SEMANA. no APOSfôtlDO: Df 'ôllAô .... ,·• . ~ ·.i' ·· .. ,. . . . . . . . ... : / · .. : - . - '. . ... 
.Coln as bençãos e a, aprova~ão (lo -ouçam· e compreen<lam ·os, eusi~: 

Exmo, :uons. Josó l\f;frit Monteho meutos e;coUSt,?lhos do ~umo Ponti~-
e dó -ReYnío. Pe. José' Visconti s'. ~-. ce e, orem: para qué (IS Sagrados Cõ-
D. b. Diretor A1·quidiocesàni> 'do 1·àçõés0dé J.esus é·-de .Maria: protejiun 

.· que a ela. compareceram; afim~de , A,. _Q.t,scrá r~HlizaiJa, em. São }:>aulo, . de modo tódo espellisl SS\ o P!ip& 
,as.sisfi.rcni. à-)\I1.·ssà çe ... 1 ... eõra.}!~ p'_6.'.r. - dé"''.28.· de ,:n?V~nibr,f a:'.5 çle•dezem- .· -P~o XII, i\orios~m~nte. ;relij!lnte;. 

· · in. -o'.-:p; L; a' h;].j~teif .. ;à::C.ffo. ;na.1.·.ía, Paix,.' . ' . . . · AS TÉS .. ~ . .. . . 
u1h Ci,pelão niilitar dos Excréittis ·· · · · · · 
. . . . . qui11J:. d? Apor,toh,J? d.1i Or~.~\0 ;_ Bµ_~ <!'S têse·s ·t1tivêm:, vefair'·sobre ó te;-

aliad~. l fôto· lnter_"A1nerkana};; r:çnst~~~· de Stl.f . .11>~\at~ i.~'lt~l_i~~~~.~ ma - ''AJJ'-,JESUS PJj;H,, .MAR-l~W'· 
c:,:::==::::::;:=.;::;:=====================::;;;;::;;:::i;~F:;:;;====;;:=:==;::;===;==::;=:;;:::c:::::::;=.=====""*'~=:::;t:;=:;;=;:::,:::j;=;:::;::;;:;=:;;:;,;,;:::::::::::=:::;:===;::::;::;===:;:==:::::::;::;:;i:::;::;:;:::;::;:::==;:;::;:::t ~ ~-i?ºf~,J~:lJlijl.lÔ.!/S,y j;.: .;,;, ;-,.;.,.·,·"' e ,provar :9ue.; . ,. •M&'EDill~ JJ~!ltftifl' -/A-;,P.rés~clç~ ,; ~ ' ,.t'4'v,_,Y ':€)'.:~~~tb)íidiVá~:ôriçióí,é - : ,':·;: 

~~;H;1t»í11Jtninlr1lf lf 1''V!Ir &~~linb ·,~ l<:;;,. Ç':~~-,'?l~~n"'~~·····!'t!i\11~e·.·.P~f1~ii~~ê~:trP#:~~~~:[-~"'\~ 
. . .. .. . . . .. · . ·· . . tonío Mái"er; . . . . . . .ã oração ·dos seus. ássói:ià.dos ·· ein 

• 
['Hoje -como ontem, faz.,se mister defender . oé -filhos d~- ·Deus êôntra é'S · :1r:Ju.' ~s •... pret:ençõês.<clêC'c,·'· esar.,·.· A Piesidencia E{etiva calierá ao nnjifo com. os ~âgraqos Coi·àc;;óes,de 

Rernto. Pe~ José Vi$eonti, Ii. D: Di- Jesus, e de Maria, e, vivific,üido-as 
. Acha-M na ordem do dia o pro

nJema. d.is . relaç6es entre a Igreja 
e·. o Estado. Por ser o tema 

· delicado, sujeito a falsàs interprel a
~ões ·é·. a · equívocos lamentá veis,. re
solvémos iniciar lioje a exposição 
<loutriúária do assunto, baseados na 
aútoridade incóntestá.vel ele Dom 
ràúl Benoit, transcrevendo na ínte
gra o capítulo correspondente ,re 
;suà obra "Les Erreurs Modernes". 

Trata-se de um livro que atual. 
mente receberia da parte de certas 
pessoas o qualificativo de "negati-
vo", para diminnir sua importa.n-
cia, . 

·Nao obstante, mereceu seu auto1·. 
escrevendo-o, a honra de receber um 
Breve d.e Sua Santidade o Papa· Leão 
XIII, em que o grande Pon tifice a 
certa altura declará: "võs vos pro
puzestes principalmente r.:ombater 
certas doutrinas enganosas, difundi, 
das hoje em dia geralmente e com 
alarido para seduzir os espírito~ 
111uito pouco. atentos em ctiscernir o 
11erigo, com grande prejuízo para a 
religião e os costumes. Ademais, vos· 
so trabalho, tão digno ele elogios. por 
ser empreendido para a elefesa da 
vérdade, · recebe . um· novo prémio e 
um novo lustre pela sua oportunida
de nas necessidades dos tempos pre• 
séntes". 

Como .se vê,. o Sol.leraoo· Pontifica 
· elogia o autor, e acha oportuno o se11 

livro, por se ter proposto fazer a 
i;Iéfesa da verdade contra os erros 
que, ·ainda hoje pululam por toda a 
parte a respeito deste importante 
problema. Para que na reconstru,;-ão 
do mundo ~e proceda de modo se
guro, não basta falar de modo "po
sitivo"; . levantando temerariamente 
a "construção" sem olhar para a base, 
J!'az-so. mister examinar o terreno, re
cusando,se a areia movediça dos ial
sos prli:icíplos, para assentar o edi
!icio social no. fundamento seguro 
da. vérdaclelra doutrina. Dai o inte· 
resse do estudo que ora publicamc,s, 
ps . sub;tftulos são nossos. 

Preliminarmente declara o autor 
tjue poderemos compreender todo o 
conjunto da atual hila contra Jesus 
Cristo; .Sua· Igreja e Seu Evangelho, 
sob dois titulos: l.º A secularizacão 
universal; 2." A guerra il Hiera.-qÜia 
católica, ·'ou ao clericalismo no sen. 

. #do estrito. 
Em seguida, tratando da primeira 

tarte. diz:. 

,PRETENÇOES DO RACIONALISMO 

"E.is à_1;-ora as pretençõés que o 
r~.cionalismo opõe aos direitos de J e
sus Cristo e de sua Igreja. 

Os antigos Estados eram cristãos 
cu, corno · falam os sofistas, "teo. 
críiticOs;'. Os novos Estados elevem 
dépen,ter unicam.mte da raziio. 'l'or
na-se necessário, portanto, destruir 
toda influência moderada de Jesus 
Cristo e de sua Igreja sôbre os Es· 
ta.dos: para os restituir à sua inde
}leTJdência. natural. Esta olJra se cha
ma a seculàrização rlo Estado, rm 
ailld;t a ·separação da Igreja do Es
tado. 
~ .Antlirnmente · a Ie!:i~lação era re, 

tirada do Evangelh.o; hoje ela é di'. "Do mesmo. modo",. diz Leão XIIJ, . coisas celestes, é foi a ~la.que Péus ... c'vH· os holllen.s .. GOl]l éfeito lJll)dos. retor da ·teê!:crac;ão-d~ À. O;'nà Ar.~ cóin·aialÍltà·de tod~io apo1:ÍtÓ!iÍ'do .-
tada pela razão. Torna-se ·portânto "quê não é pérmitlc(o a 11l!1gueni ne- deu o mà.ndà.tó de cônhecer e. ele fle-. ií~\o~- lac;ôs:,de 'hl).iâ:-\ijbçiiedade 'ç:i>- qÚidioc~i;e de São Pa\ilo, serido .Pre~'- .ii. Viçla· .Interior -:-:: pela participa~ão 
necessano refundir o~ ' .éódlgós: gligeuciar seils devei·es 'pii,m CO!)l cidit 'dê túdo Ó' qúe. tóca '. à re!igiãó; l\lÜ~;:não ··,çl~pe»:diµ,i' nie11oscde D~us siclentes efetivos os Revmos. Direto-· ªº·· 5 '. s. a_ei,·a .. m. e11 ... tos, .. !1-.. :qu. e nã.o . . ~.-15.8..·C. ª· .n .. -
esse trábalho' é. a 'seculà'rlzação da' De. us; :e .. : q.ue.·.'.o.· :Pr.im .. ei.ro. ·:. de .to. do.·s. ··º.· S' > de ã~ini-iÚsúar .rivrementé· e a séii.:1n:, • ... éi1 .. í. ·.ê_._:,,'..·'.t .. Q.1 ... i-·.a.'.d.,o. ,ª·.··.· ... 1,so .. l.ad.a•m ..•. ª.n._: .. _t .. e. -'.\ ... ,~ ·.· .. <r, .. m· 'd. F a . - . d ·A . ,.d. : ' . . . . ' . - . . .. . . . . . . . . ' . . . . . -r . l'P.S as e era:toes a rq!lUOCe• sii dé ':c.'"órividar os ,que·labtj~m·~n .. \l 
legislàção. . . . . . . deveres: é de '.abrài;ar •coiu. 'º' espír!to. . .teii-ô ctiíél'fo ,OS Jntéí:esses ·cristão~"· _l)lórl;a{e !)!).. , . • · ... , .•• ··. ··.. sé de 'São. :r .. aulo. · uàs sess. õés ª· e·.·~~tu- - • I . ,--. " . . . . . 

A escola. tem sido .até ati.uf , m11a . e conr o ·co1•açãoi a,re,liglãd,'rtão>aqué· (Imúi.oi-taJe -. De1)~ · ..•.. · · ·· ·. · ·. . · ,·.. ·3,º ... J .. ·.'Ó. ·.··.'"E. :s.·.ta.rl, 0 ::s .. e. · àc .. há .. ·_.àb ... ª. ixo .... d.~· · , , , · ,,;, · -campo so.cia · · ' ,, , · ·· · · • · , 
1 d I · · , .• ,· · · 1 · · ·· , ·1 f · ' · · · ·-- · · · · - · · · ··· · ,·.·· ·b ,, " cios .q_ue :se. reJaçionarern ._a sua ,.,e. · · .. 2.',o•,·.· .....• o· .. ·.-.•A. po~tola.· ·-.. -.' ·.da·.,.,Q .. i-à,,;..ao.,·· "sucursa .. a greJa"; . e,;;i., ,,.eve ser.· a que ·e:ada qua ... ·pte. ira; :111ag a que.· . .Preténd.e'i' o éc;_utrár:ó':"sera S"!l n1n: ' ,Igreja:· ··wr outrai; J:ialavrà~ .-lhe, .. é " , 

no tuturô "o seminário dei racronalis-',. · .Deus. prescreveu. e,• que tíróvas ·. cer- tét' Jesus Cristo; .o ,Verb\i e· :lJ- Raziio ·· inferfor'.:e,m. dJgnidade e; iior conse-, dei·ação, · .. · · - pele>. fim, apost91i~o -a. quê mi-ra.,, -pê-
mo". Esta . transformação, é o. qU:e- tàs é iildubltáveis' eatabelêceu{ como _ . de .D~us; à fazão. do homem; a o.rd_enr gilinte aeha-se a ela subordina,do no .A.s: solei1ida.dcis :eli~iosà_$ .• priud. . los: 01eJpi;,-1,pbreil1itUrais '·e.· huma.nt\S 
se chama o e~tabelecime1it.o ·aa ·"es- ,a única verdade. irâ,enfre todas,· as-· .n.atura.Jque.emana de· .. Je.·.s. us. C.l'isto à 111a110 di',,1·no·, de•ie ·.e1u .. u1.atér· ... 1·a de pa·•·1~·se.:,·a·o· • · · · .• ·. · i · d · · cl ~ , . ~ .. ' .. · . • . . . . , . . . .. . que , e. m .. p.reg«;., pe. a· -s. ua·, .· a m .. . 1.ra. :v: .... 
cola léig'a", ou a 5eculârfaação da· ca· siin às socieclades ,:pqlittciis não .1i'o- · .ordem da natui·ezá. Seriá: isto . 'º .. rei. fg' 1."·º .. i:·e .. con. 1.~ecer. .súa -a.ú.tot:clade., · ·1• ·c· · ,· ·, h·:..· • · · · ·a1'• a· · • · · · · · · - · · 1 - , 

·d · · ... 1 ·· ·· d · · · · .. ' d· ·· · ·· ·· ·n·i'h' · ·· , .. , ~· ... ··. e>m. ~n .. ao,d;.er .. , .. : ... -.. e. cq.~n~a. s, orgamz11,.1:ao.,.t.ã .. -º.,.s1mp.e ... s .. :.c.()1ÍlQ P~ ... r" cola, . . .. · . . . . . , . em em, conc1en.c a,,s.e.,eoJi uzir como mesmo ,que eseJar que o· .. . à ou o. . Se, .. ·,'?º. m .. · ·.: e.f. eito, o E. sta.d. o- _-rião ,:se · · , b-· , · b) -u· · · · 
A INreJ·a se· arro,,a ··o· d1·1·e·1·to de ·1·11 · s~ · Deus na-o ·existiss· e d~ 11·1a·ne·1·a al ,·;;,;e·r· · ·111·a·11den1·· 'no· ·pa1·· · ·· · · ,., I él.e · Se!l,h ... ora. i:!. ,e. 4~. • \?lll. cús.·.; · .. · .;u.issa , .. f.eifa,· .... -e .. · ·:p· 13 .. · la. ,s.na .. '. intim. a Úll.· ião' ·e0 .. 1n b. ç, · · , ·.· · .• • . .v. . . . v .. 1. . - '""' .Yo . .· · .. · . : . ·. < . .•. , ac~á ·,nem ac!.ma nem_ fora. -ua· gre- , , .. · \ ·,. , 

tervir nas grandes cii'cúnatancia~ da· guma, ou de reÍegar a religião conio ·•·~· po· 1üesmo n1oélo, 1\ó1~r0::;i~·ia. legitF ja, toí·l)á-se, claramen.te . 'necessário éampâl; · é) ·oratidfosa p1·o;ciss~ó; )~ ·o C~ra,~~·º· :9-!_~.~!iUS, ~ .r~~dio ,.pron-
vida humaua: 6 •nasGimentó, o casa• coisa e_Elfranha ou i11iítn;. ou. Ué ·admi- . ,llla)Jlente. concluir que ,às i!ãrejas. prp• . _que.· ele .se" ái:ihe abaixo dela;:'SEf n:í•) Coroação .da•. lmagé.Iti .·do. ~ágra~o to e. ef1,ca2;: ,Ml'it. as 1,1ec,ess1dades:·:que 
mente, a n10rte e os .hiriérais. Tor, tir .uma indiferentemente, segundo testa11tes e as igrejas cism~t-icas não é nem. :superior-. nem ~str~Jiho 'à. Co,i-ação·; e)• i:ienÓ~á~âo'. 41( Ç'011sa- fot'!Jlll, !!)ll'giq4c:,, n;i,. Igreja, :adáptàn"' 
na-se necessário .· ,isectilàrjzar'.' ·todos. seu belpra;ier: · !Wnràl)do a. divinda.- são ... riuiis., á verdade:ra. Igi:eja dé J~c · jgréja, élé, lhe deve 'ser,"1\Iferiéh:., · gração ·da .. Paroquia. àô Sagrá.do ,Ç9~. . do-se. a toda$ eiaa -:com a,. maiot til.-
os atos da vi(la. Dai_ o'ça~atj,.ento: ci- de, elas devem .seguir estritamente sus Cristo; pero (mico. fato 4é ••qUe' •.. · · · ·. · , · - . · .• · ., , · · · , R' · ·- · 0 , · · - .. · · · · · - · · 
vi 1, os enterros civis, ot'· riasql.me .. ntos. as regras e o modo. seg·· UllQO Os. qúais . · elas· sé · sribinete. 111 ria:· orde. m• .e .. s 'pirt, · · · · · · ' · · · ·raçãc, · de J.esus; f) ·. eni)y~,çap · a ci!i-!la,de e . Jl~foação. . . . , . 

· · CÓNT .. ·R.A .. · O.'-.ÉS.TADO>T_ o.'r .. A_i.J_T ... A .. · .. R,1,0 E·t , ····d. I ,,· ·a S r·"do 3 · o· A· .. t l a··d-.0 - . é. · sem batismo. . " . · o Iir(iprio Deus declarou deseJar ser tnal:.à<atitoridade teinporaL·dos, Els'. " 11 romzaçao ª· maoem:. C> ag... · ,Q, --, ... poso a o, a 1·aç_ao ... 0 

A Igreja exerceu até aqui a c.arida· honrado;' (Encícliéà · Immo1tafo Dei j. tados.: elas··. rénegaram · coni, efeito,' . · ... ·• < .. · ·. · ·. • : · .... < .. ; ·. ·.' Coração. dê . ,Jesus, • ni!,s, fàínilias';, g) promo·t!>r)ndefcso '.dai .rilagnifieen<'ia. 
de pública. A' razão deve·. pre.sidir,' a. Entretanto as ·CÔnsequêiJcias prá- o.~- direitos· de Jesus Cris.to. ·e· dê' s\ia "Como O fiill a que :tetide a/Igi:eja" Re. iio.và"ã~. da c.onsa.zra. pão :~a N- ª· --p·ur. ez .. i,·.'do.· ·. c.u. I .. fo,'.Ca, 'to.lfo.ó .. e.·. àux,,.i.-. · · · · · diz Leão.·. X .. III, "é 1111.1itó• rri;i.i.s nobre • - ,,. · 
isso como a todo o resto; To1:na-Be ticas desta .obrigação gérar. clô Esta- Igreja, ·, . : . . ' .. : .•. . .. d.o'. qu.e.-,t.odos. '·· os ... o.utro.·s, .. a .. ssi.m.·. tam-. rbquia aó ·sagrad6 Coração dtMaria,.; lia~. -de~intêl'c~iiàdo. e 'generQ~Q- d.e 
Portanto necessário que o ·.E .. stado'.se· do são ma.is ou menos. extensas se-· 2 .. :0 ) O E.sta.rlo n.ã. o.· .. :.se· ·.a. e. ha.··.tora .... ri.a .. ·'· h) R , · ·- · d · C · • d t d ' · 'g · ·· · 1 ·a, · · · ·· · · · · · ·be· n1 se·u·· po·de~ se· .,.leva·· sobr·e--·os •Je .· .··· eno.va".ª·· º.· . a . on".'.ª·.· gra .. ". ª··.º ... -. ·ª·' ·º·· a·.· .. a·.· ... v1.·. ·ª.,·.Pâ. r.·O."Üla. ,··, 1oc .. ·es. àn. ª···.e cularizado interdite à Igr-eja o exer- gundo as circunstancias, a situação Igreja, isto ·i§, nó.J.'igór·dos prinéfpíos, · · · · · .. · · • " · · · · · ·' · " " '" " 
cício da beneficência, para-, atriµ1il- religiosa· é!. os prín·ci11es- e elas nações _.e. ·a.1?stra~1fo te. ifa da. s. c:rêuns.tânciás' . iíliiis e 11ã0 pode, \d,e m'irieira 'aigu. familiits. ª~. Ságrad,O Coração' de. Mâ/ f?,~tJfü:i:i;/. ~~. que:' 'se ~tfü~;t dps 

· ~ · · ma. ·Ser.. iin. f.ei'i .. o.r ..... ào ... :.P,cid. e.r,b1.v .. 1'J.·.·:-n. é.m '. . .. · ·.. . , .. . ... ·- . . . ·a· , • d . ~· . '·o la a si próprio. :e a secularização da e a utilidade ·éspifüuàl das almàs. que moderàm- ou'~usp~nde1i1slia ·apli- · . ~ ria, . _ · .·· ·· .· · · . . . , . gran e.s .me.1os · e. propagar o. _re1u 
ber.eficência. . . . . . . 2.ºJO. Estado, como ·Estado,Aém .. caçãó e. ,_que· elicusàmc ou Jegitiiurim fie.ar l sob sua dependência'~ (Int- Em. fodàs as sessões' para leig9~ d~ D~µs;:a). a.,oiaçã,o em. união ~om 

o !)OVO. tem necessidade; de. unta 0' dever de ser. catôlico.: isto é, ja, unia .con'clütà difei'cntá, não te.m' e?e morta e Dei}; .. · - . .· . ' • . ' ha v.erá sa·cerdotes·'qtié prcsi9aip ' e o.·a~. 'Coiàçlio dé".Jésus (l~o 'gÍ'?ul; 
religião e é!e rima moral; eonceâa·. mais poderâ Impôr uma lei contl·ãi'ia o ·direito. ele -se eneeáar ·a. seu -r'e's,, ·. Esta:,;s~borcii~açilo· ·d'o Estado '·à dirijam ·ós trabâlhos, ,. , <' ·. ·t- ·. bl. 'a, cle.voção' 80, $S~'.C. oração de··.Ma.-
mos-lhe uma moral e uma. ,.rellgiâó. a.·o Evàn.gelho·,· J'àma. is ... pàde1'à inipe-. pe. lt.o 111.m.1 .. a espe.·cie d .. Ô neut.ra.lidad.e,· Igreja,. º.·u es.ta. sup .. r.e.macfa. d.a. Igfo. -,.T · • • --· a· ,, t· d . ··e'' -· ., ·, · · .. - · b · · ô E '"'' · - .;.,,,-, -"ªs sess. oes ... : e ..... es .. u ... os .. que .. nao ria,. ,qu.ê tém··po,r _:m1.ssao -:arre .. a.ta.r l\!as que sejam uma mo1·irl e' uma Te·.. dil~ o e. xercício cfo podei' d.a's çhavés ábs. tenc!o. ,se. ·ig11alme11tc .. · cl .. e persegu.i.·. Ja s bre o. Su..-.0.;· acarrtêta: rr.;s. con-

. · · · · · , sequ· êiic· 1·a· · 1·e1 , m - - · · ··t ·· poderão passar d. e 2 ... hora.·s),, se.1.·ão to. do. s. '.· os c .. o. râpõ. e'·s .·Pa··ra .. J. es. ús '(2.o Iigiãc, puraníente naturais;·,- fundadas na, pessoa .do Pontífice Ro.mano ou · la e -de-:lhe 1·eudeír'.· hoínenàgem · e fa. . , .s, l . o· enos na· ·pura. e.o. ~ 
sôbre os principiós 9a razão' unica- dos Bispos; jamais pode ri imiS'CUÍlº· zen do vhfüssãa de não a conhecer,, .ria .do: lilstad.o que conhece: e' aceita lidas. pelos. relator.cs. ô.ficiài~ p.reviâ. gràuJ.;:1) ;a :t'reqüencii{dos' Sacram<:n'-
mente. E.is a secularização da reli• se por sua vontade llUs. co:sits da de'ixando-llie .por esta ignoranc:à 1e, todos o.s deveres· que lhe impêie esta mente tiesigriados, as. rêspeétivas·. te- tos, sóbrêtn~o a. 'Co11iiinhão f~ita 
glão e ela moral. . . . religião. . • . . .. . . gal .• a independência e crendo'se ·u. . dependência natural: . . . . ses, .com suas conelú.stíes. e)'óto's.. . co1n'. d 'e.spirito . de .fer>arat~o· (3;"0' 

Em resumo, ••sob o airtlgo re.gi, 3.0 ) O -Estad.o,. ·como. Esl.ad.o, t. em.,, berto c!e .todo 1.a~o e .. de· toda d .. epei1- LP) .Q Estado dtlve fazer, p-rofissão ') · d) · · - ·· 1· · · - ' t·· · · ~ d 1· ·•· tõl' A. ··1N.TENÇAO. G.E.,.,AL. D.A. , . gra,11, ;, , . e as ap 1~a~o~s pra leas me", "ná idade Mé.dia", Je. sus Cris0 o dever d. e ser católico.: isto é,'. d.evc, .. dê11cia para ·com ela.·.· · · . a· re igi!lo•·ca 100; ~ d· · · , · · · · · 2 o o· E · d d · t · '· · SE,...ANA esses meio$. iro. ritàvei.".· que as.· c1r• to e sua Igreja dominavám os Esta- na ine.dida em ,·que .as clrcunstáncias·· ··· · · ' · . l . sta o· eve pro eger a ,re• ,..,. "' 
dos, a política nacional.e a poHtlca O.Permitirem, Cl)àmar aos cargos lJÍJ: os .QUE. SE ESQUECERAM DO ligJão católica;, .. · · l.o' Para: •que 'brfihe cadà véi: CUllStancias forem sugeEindo: .. 
inte!'l1acional, a escola e todas as. blicos homens que reconheçam ou PRIMADó DO ESPIRITUAL ' 3.º> O Estado se acha submetido ao mais à Missão· Providtmci:if'da'Sari. . Conclusão :da Semàii"i1 do. ,A. 91·: 

l·nst1'tuiço-es pu·.bllcas, a vida. .so. e. la.1 P.elo menos ·que ·r.espe1·te· m os d1·r~1·t~s ·J/ 0der coer .. cit. ivo da lgrej.a; : ele. !'<e , · · Na h. o· ra ·p e· sent : · vo· nta·..,. do·R·e·1-· 
" ~ · · · ta Só e. 'm próf .. da .. ·.sa. lv .. 11. ".ão .. do.·· M.·.· un. do .. ;.. . . . . · !' .e, a• . ue • : -de todo o llQVo como·a vida privada cl~Jesw, Cristo e·cle sua.l.greja,-'lille Toinar esta atitude do Estado.co •. aohamesmo subm!jidoao.se,u poder . ~ d·· ·A -. -- ··1 ··· · t ·, '·fe· t"'aa' 

· · e t· · · t · · 9 •• o Pa'ra·quee·w·.to·aa··_·s.a.~.-..n·o·ssa_.s. o.·. m.o.r,.car.ame.ne malll sa · dos cieladãos, em ui:na palavra todo deve; tanto quanto .lhe seja possível mo· 'a condição norinal de.• suas·:., re: nrip ,ra 1vo nas c01sas empqra1s ,que O 

1 · ·a·' · · · . · 
o conjunto de eo!sas·de nosso niundo, segundo os lugares· e os•tempos,. cer-. lações co1il a Igreja, sei·á elescorr)ie·cer se,,,achàm estreitamente ligadas.·com pala.vras e ações nos·,t;1"1pstfemos ,iil- pe as· necll,SSl ades, mais urgentes,' 
Nos "tempos modernos ha" cjiz Leão car a Igreja das 1ún1ra.s. devida~ à a 'p1'eeminêncla· da ordem sobrena· os interesses espirituais• elas almas. tiniatnénte persuàditios. do verdadei- que· afligem â sbciedade ~ pela i~,li-
XIU, "uma tendência das . idéias e . Espôsa.· do Rei dos· reis, re1n;im1r tui·al Sôbre. a· orclen1 'natural, ·:o .pri• '. A ,esse duplo- tftulo, a Igreja,~m eô- rç, ·esp1rito da lgré,ía' 8 compreenda.. éação ·expressa ,de Súa · Santidade' 
das vontades para expulsar complo· · seus· inimigos, os violadores ele suJs mado do Verbo ou da Razão de Deus ''- bre o Estado nas coi.sas· tomp"or~is o - mos petfeita'meiité: 0 f'im da ·A. -e. Pio ·XII, -gloriosamente. reinante; '..é 
tamente a Igreja da sociedade" (Ell• leis, os autores de cisn'!as e de here- sôb1•e .·a .. razão· do .homem. . . .. (contin~ lia. 2i• pag.) B.o . Para que · 'todos ; os , povos quê o :A. 0/enyide todos os esfór{:OS 
cíclica Jmmortale Dei). Ocetr.od.eve sias, e s.ecundar sua ação 11a re- Ademais, se.º E,stádo· se àchá fo- . . .•. ·.·· .. a··, • -.. ·. -,,., ,-. , •. · :e·poi:lha: ém êampó'todos os reéursó,s · \, 
passar de Jesus Cristo e de sua lgre• forma elos .costumes, a multipticaçüo ra ·da' Igreja. sem ja1n.ais file haver ; _ . -·· pa .. í:ii,·. P.'fõp"agar' .ô.i:!einàd.ci 'ífo.· Ságrà:~ 
ja para. a razão humena .. Esta trans- de asilos e. de obras ele p"iedacle; e a sido submisso,· Isto ·é,. por s"er pa-

~~~;/~;~/~;i:~s:~ia o urii~~~~~r dr~ . fi,~i;t!~~t~~: d11á~é;:~ ~~11 

s!i'.~~o::: . ~~~·ri:iete~:l ~~;~r:o~n cis;o:oe a·~"~i:i u·m· -º··· r ·,,g· ·,-nal ' concurso de Arte·' 'Cato1·1ca . t:s, c~~t~tr~::ia'!~
s
ll!) Pºd0~tàti~. 

que se cha.ma a secularização. uni-. Carlos i\Iagn.o gostava de se procla-. · pre_sitl<l, a .salutar óbriga!;ão de · pres- .. l . elas. Diocieses,, Paroqllias e· ·Farnilías 
versai.. . 'mar, . "O defensor armado da Igre-. tar• a pregação do· ÉvangeJho 0\ÍVÍ• . aos 'Sagrados Cora«;Ões·, de- Je:;;rie .e 

, Entremos em alguns dctalbes sô,, ja'.', "o ·devoto auxiliar da Santa Sé dos clóceis e atentos, de se conver- :A- Comissão Arqnidic..~esana 'de Ar. II) D"a. Ságrada Familia, $ão Jo~· de' M. · a.ria. ; b) nece.s. sidade .·de todos 
brecada uma dessasdiv1,rsas secula,-, em todas'.as coisas". ter:co.m ele e ele assim' entrar 'ná te Saúà de Quêbec, ~rgaiifaou en- sé e o Anjo da·Gnarda; . 05 :catolícos se'·fílià,re_m àti<A.·da·O. 
rizações. P:ste estudo nos·. fará apre- grande família 'das sociedades cris- tre . os artistas canade1rses, wn. si,1- III) , Reiiiir<lações artisticas · para, · · - · · ·, 
ender mais com. pletame1ite ·o gran- O ERRO DOS PROTESTANTES · tãs. 

0
-ulai'· c'oi·icui·so de· a·rte c·a·_·t--liºca, · · · · · para·-adqufrirerri'um âíreito •de !er .. " o. '.Batismo, Primeira · Comlinbão e. d' · · , .. · 

de "mistériQ de iniquidade". · E CISMATICOS Se o Elstaclo se acha fora da'Igre- cumpri as em seu favor as i::ior~ne's 
ja após llie '· haver sido suomlsso e. Afora os ob.ietos vindos ·da: J<Jurop-,a, .. Cr,isma;,' .. .J>rpm,e.ssas que ô, ISS. Cor.~~ão~ fe.~)1. 

O QUE DEVE SER O EST.ADO . "Os c!hefes .de, Estado;'• rliz.,. Leão por conseguinte, por se ter se\)ar~rlo · na's lojas de· toda· a America• muíto' ,.IV) Óe· .Qrd<inaçijo , Sacerdotal, ···Santa · Miirgàriêfa. Maria, em favor 
XIII, "devem. ter por santo o 110ml! dela, ele se. aêlia. no' caso de; aPOG· pouca ·cotisa' desse -,...enero; real meu,~'" P.rofüsão . 1;eligiosa;,JÍJ1tri111911io.' d~ ,'tçr,los ;aqu!)les qn~ h.onrass~m-- e 

Dos direitos de Jesus Cristo e .de de Deus, e colocar no número de seus tasia:. tem, como a própria nação, a ; .te:_artisti.~a, é C)Jcontrada. - Como- vemos, ,nad~- t,nais· ·u.rgente,,· fizessêin honrar ·esse ;88. Coraç:âo .• 
seu ·mvangelbo deconein parn o Ws- · · principais· clevei'es ó do' favorecer a obrigàçãó ele voltar• à · sua Mãe e, de · 110 campo artistfo9;. do que, ori~n.tar 
tado as "lí'rlgações s.egulntes·, · · religião, de· a .proteger com sua be- recoul1ecer. sua· autoridade· · be11fa- A., finálidade ·do' concnr~o ·é' dcs: 1· · h · ·a d • . · . , · · . a. arte -re. 1g1osa,· oJ· e tão decai . !I · , e. 

1.º) o Estado, como Estado, ,tem nevolênela, de a cobrir.com a auto- zeja. . p~·tar o mJeresse-dos àrtlstas cato,. 
· ' 'd · • · - · i· · · ,. · d - 1· ·a· seu antigo' explenrl9r. O, que·:vemos o dever, àr-'3olutamente falando, dç r1 ade tutelar das leis; comu de nada J.<Jm um e outí·o. caso, desde qu'ê ele,· 1cos PI! ra os objetos.·· d eu fo .e . a 

ser católico: isto é, ele tem o dever · estatúir ou deci!lir que seja contr:í· per1n.a11e!;a fora da, :lgre"ja, se. acl1:i catcque'se, · e ·elevar · -0 'parirão' 'dos s·ão, •Plh geral, ·umas r•oisas de .mai•, 
de aoraçar e de professar· a 'religiiÍo l'io à sua integrictade?'. ·• (Enclclica- envuma ·situação, anormal e .coütrá- q •· - · · d ·1c·1·· , to máu 'gosto: em estilo· antigo ou 

-= 
Exequlas dos Srs. · cardiâis 
.falê'cidos .' duraffle, ·•.o· 'ano;·· I . . ue Ja sao .aqui pro .uz ... o.s.<'i . • · · · .1 · -d · t -

católica com. exclusão ·de toda outra. nunortale Dei 1. . ria a ordem ·que l)eus autor .da lgre• entao, em .esh o · mó erno 10 éll"a~ 
de sorte que baja uma religião do Em ,oútros termos:• ja<e dà' soéiedaéle, estabeleceu entre -Os as5untos do concurso que. se ménÍe vazias de espirituàÍidi!de. e· · ,Em. Jugar,dos ;<iostumados .seryiços 
Estado e que esta rellgiâci seja., a .1.0 ) O Estacio, · segundo a ordem suas diversas 'Obras. . reali~a s!l!-i 'o ~àtrocinío· tio 'ÜRrdêal de. inspiràç~o iót.eiramenté ,pagã. i fu,nébre.s que se côstumam celebra• 
religião católica. e.stabelecid.a .p.elo próprio Deua. não_ "Se a rtutu:1'eza e ·a ·razão", c1· iz Rodmme"1!e V11leneuye O. M .. J,, r· · d d. d· ·· ·· · · ,.- ·· · · · f' ·, ·a·· ~ greJa,··nas·.ep()Cms, .. e .. ·· eca· eµ~1a,, · · 11a. Çapela ;S1;i;t1ua:;-em .su ragio os 

.Porque toila pessoa moral, não me. se acha acima. da . Igreja: isto é, o Leão XIII, ''nos lmp.õem a cada' um Ai·cebispo de' Queb~c, foram,, reparti- seippre. i:;úseitoo 8 oriell!Oú, 05 _rena~-. membros ·d~, Sacro CÔÍegiÔ Card. foà···~ 
nos que todo indivíduo, deve reco-· . Estadn não tem de: 111oclo próprio e . a obrigação'' de· bónrar a Déus coÍil dQs e,m. ·,· q\.iá{ro. ·· .. s_()c~õc.s.,:, .'. .• ·'.,.· ··.· "., .·.. · · 
nhecer Jesus cristo com·o . Deus, a ol'igina riamente nenhuma auto rida· ym culto santo e sagrarlo,: porq1Jé de-' . . . . . _ . . , .. . . . . · cimentos·. artistiros. Neste, momento- Hcio falecid1is. flu.ràµte ó ano, far~e~á-
Igrefa como sua embaifatfü; e 'Slia . de sôhre as coisas da religião, ·'1)enilcínós de seu 'poder. e qué 'sal- J) Ilepreser,tâçpes -da: San!JSSU'nll . em q·o~ âesCl!lllQS tão baiXl'I,' o\~a~a•: ceti1brar:,·11111a. Missa. Solene de Re-: 
espôsa, o &Jvangelho COIUO a .. lei . de . . ''. ~ à Igreja e não ao Estado que J1Ms rrf\]e ,a· E!c dêveiiio~. voítaí:.' elas ' Td11'diulé, aê. Ci-istó'l{~i,: dà : lmà:cu-- dá.' !]()Si dá'. !llD. exempl9 extremanien• qliiqni. '.uí:i -Ba'silica de·. São' ·üduren!;Q 
salvaçãl) universal e ob,ri~at<'it·ia. • • • ,pertenee guiar, os' ftomens1 para as,i;;". obrig:am ~ ·~tsní.a . .'lel/ª ~ªc,cieda,1:le J, -~~ ÇC)~~l~~.QJ, . ' - ·· - • 1

' :- : • .·' ' 1 - te o_r,ior·~utio; , . ·. eni Dámasfi, na. cinà.de' de Roma..'., ·· 
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COMENTANDO· ... 
BAQUIRIVô 

Karl Ha.ushofer, apesar de judeu, 
é o grande teófü::o do nazismo. A ele 
se deve a invençào da Geo,politica, um 
dos fundamentos doutrinárfos do bl· 
tlei:_ismo, guerreiro. Ateie, é à sua es
cola, seedevem tambem certas dou
trinas de organização social multo 
instrutivas. Para Haushofer, é 110· 
cessário transformar a soc:edarle 
numa espécie de massa homogênea e 
]'llástica, docll sob as mãos do polí
ticos, que, como hábeis mód·eladores, 
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Roga1nos aos nossos assinan!l!!I CO• 
nníiih·arem a mudunça de seu$ ende.• 
rcru~ 1>1u-a a C.:alxa Post11l 141~A . " . 

. dariam. a ela o Úspecto que meihor 
~: · entendessem. . Vê-se logo a impor, 

tanéia de uma tal tdéia para· o tota• 
Surursal no Rio: 

Agce11c1a notll'insi, Sul Am,erlçana 
.. Asapressº 

• 

· litarismo.; sem fazer das sociedade 
ésta massa plástica, o totalita'rismo 
é. sini'plesmente impossivel;. exlstiu
do esta masà plástica, o totalitaris
Jno é quasi uma ocorrência expor,
tanea .e natural. 

Acontece, porem,·que as sociedades " 
são, por natureza, eirntamente o coi-
1.rário de tal massa plástica .. As ~o
cledades têm vida .própria, espírito 
próprio, estruturação própria, linh,ú; 
jnternas de desenvolvimento, valo-
1·es imanentes, hierarquização eXJ?Oll• 

'tanea, qualificações irreversíveis, tu, 
do isto solida.me.nte. arraigado no 
meio amhiente, na índole de seus 
membros e lia trndição. As socieda
des não se fun<lam por decreto, mas 
bro_tam por dentro; e, ao impulso- (je 
sua própria ,;etva, tomam forma, el(• 
pre,ssão e colorido; a coufiguraçiio 
que elas têm no presente não é al'
bitrá.ria, mas se. origina cl(l ·. pressão 
l1istó&ica, · que a.a im veJ~ pai-a o fu. 
turo. Assim formadas, as sociedad,is 
têm uru corupor·tamento pessoal, per
sonartssimo, mesmo·; e se· 1·etusam, 
por imperativo de sua 'própria cons
tituição, a- .receber tormas, fó1·mulas,. 
ou bitolas e~tnnsecas. Para, tram;
forma-las em ll}as.sa . plástica, ê. lle: 
cessário portanto extin>ar-lhes ·as rai· 
zes e as rtbrasi~vitais que llles ct,to 
consistência, e · configuração ,_caracte
rística. Ora, o nazismo tem' a arte 
de, fazer estas exttqiações, por va- ,. 
1·ios prncessos, · um d.os quais· cónsi~l<:! 
em tirar· às soçie(lades certos pe· 
que·nos nadas; em (]Ue se manif(l$ta 
entretanto a· autonomia· ·da vida · so
da! •. Ser!a, mais ou menos, como s_e 
aignem nos proibisse da usa.r o clla-
].léu de um certo . moilo que .nos é 
próprio; é uru · r1ada, é uni pec;11e110 
nada •. que atinge, porem, a nossa 
:personalidade. · · . 

Orá, houve um· tempo em q11e as 
idéias · totalitárias ·antlaraltl pelo ;n, 
de maneira que, me~lllo ·imperceJ)ti· 
vetmell'te,. eram respiraoas. Jl;. verda
de que depois veiu a reação; virou .e 
de bordo. En(reta11to, alguma coisa 
daqllele ar 111efitico envenenou, s11-
bréptlciamente, ·as mentalidades, tal· 
vez mesmo as que reagiram. Por 1,;
so,;:ainda· hoj~ se peroebe. uma tal 
ou q11al reminiscência de princlpil,s 
totalitários, que cumpre assinalar 
).)ara,. só com isso, clest.rui-la. .{ilsiá 
certamente neste caso à n.1uctan.ça n~

. volucionâriJ1. e massiça dos nomes 
das cidades. e vilas. bras!le_lras. para 
reduzi-los a um mesmo estãndar<i 
comúin, organizado esq11ematicamen
te, · i;em ,levar em consideração o és• 
pirita e· Individualidade locais, · E~ta 
iÍl~eJ'.VellÇãO OUl'OCfática na Intimida• 

_,_"_,_ 1_e:·._5_ ª_· .. ·_·ª. lJP_.ª:.~_-1··.aspe_.1_'._.r_a~ en.·1b.~r-~ di_.tafi,'\ 
· •· •:.,~or~ob,Je~ivos ;~levados, ten·de cóntW 

, •:t1o·à'thi:nsformar ·nos11a 11oc~edaéie eiu 
· m11,ssa plástka. . . 

~inda lia poucos dias. à. imprensa 
publicou· a nova ori,a,niza~ão jQdiciá
ria e administrativa de uosso Esia

,âo, com_ as a.Iterações toponímicas. 
]'.olgamos em registrar que o· C-Onse, 
lho A~ministrativo do ElstadQ p,·o
curou c:onservar quanto pqssivel, .as 
anUgas denqminiições, dando provas 
de_·gue·percebe9:, a transcendência rlq 
~ssu?to._ . Tod~lª• houve al~rações 
mev1tá:ve1s, como· a pitoresca: e tra-

~ dlclonal . vila <le s. !V!igQel, que se 
passará a · chamar horrendameute 
Baquiriv.ú .• E_spe.ram_os, no_ ep.ttant_o, 
que o tempo, o c:ostume e o bóm sen
so acabe!ll por prevalecer. Quanta$ 
outras reformas · semelhantes não u. 

· vernm o mecn10 destino?_ 

Rua S. José n. 4~ 
fone$ 2i.4~75 a 42-6637 

Anú11cios1 

Peçam tabela, $Cm compromw~t!, 

VIVA NO FUTURO 
OS ÇNCANTOS 00 

PRESENTE 

Gar~rnrrar.ão MiriaP.a ~a Paro .. 
ijuia d3 s. Ternzin!1a 

A Congregação Mariana dà Paroquia 
de santa· •nrezinha, comemo1·nndo i;) 
seu orimeiro deren!o de exi~tenc!a. rea. 
Hzon die. 24 NOximo \'.lll.'i..s.ado. uma ho~ 
menagem ao seu i:torloso P11trono, SM 
João da Crur. insigne Oouto; M~t\co 
da Igreja CatóHca. 

A solenidade qur tol realize.ela no i!'i!-· 
Ião paroqu.' 0 !. sob ,11. Presldencla do 
Re.vmo. Pe. Ago~tinho Mendicute, s: 
J. iniciou-ôe à.s 3 horas '> noi_te, <10 
dia 24 do cone11te. JOm uma grandi, 11s· · 
slstencia. Fez uso da pll!P vrà o R..-vmo
Mons .. '.\{acedo, que _discorreu sobre· o 
grande D.ouwr qa Igreja . .A' pinte· muat• 
cah d~, ,solê~)cÍacfo. ~te".e ,ciinfli~a., /11~ 
Filhas de ~1a1•ta, Q\le p.p1·.-.sept ai•s\m ·urna 
se1·te de val"iaqos e interessante~ n 11;i1e.-
ros. 

Prof a na cão das vasos sagrados 
~ na Po.lonia · · 

't'(), · vaw~ sag1•ados e as. vestimen·. 
tas de linho roul,ndo& elas igrejas. ca, 
tnl ira,; da Polonia estão sendo vc11• 
àidos em kilão pelos aleQ]iies (llU 

varias partes do pais. Ve11<lem-;;e 
os ~lissuis eonrn papel \•elho, Ent!'e 
c,srs ar! ígos, híi 1nuito~ trabalhos 
ele arte de ineslimavel va!\>r hi~t<i• 
rico, 

o·ueo CAIJ1El..;\$ ü«,> MUNTI! ü~ ':lO.(.;OH.1:!0 
- JOlAS USAJlAf I! Bl{ll.HANn:s .. 
Compro P>tlf:tndn o• rt1Pl.hor«-.• · qr.-~n~ 

ltua Alvares Penteado. 203, D E L M O N A C O. 
L' andar ....-.. Tel 3-7720 -

O "Sabado do Sacerdote" e o Aavento 
Fr. Mario T. Ourgel S. D. S. 

~ . . 

· Entramos 110 . sanro tempo c1_q A,clve~ 
to, sugestivo ciclo c1o A110 Ecle,-last!co 
que UQS prepara para a bela festa do 
Natal. Q\le :;emelhança entre o f,.dvcn
to- que h,oje ú inicia e o que precedeu 
a :prtmeir'a vin(la' do. Salvador ·do Mun
do· Coino 'nó. tempo premessiánico es• 
t~mÓs hoje n11m~ epvca · çle _desmoro
namento ·em qQe t<>doo são unanimes em 
afir11111-r a 11ecessictade de t11na reforma 
radical, de_ . U1U11<,,Jecrlsti;i,1iJ.:<açíí,o d. à .$0· 
cie(iac1e tão prQfllnda como a que se 
efetuou há 20.·' seculos. com o apareci-

, . mo1*> do Me.ss!as, ;\iJ 
Mas ·não ·esqueçamos- àqui um parti• 

cuiar de maxlma ·lnwortancla, A vinda 
do .. ·sa1vador não se fea sem .a de um 
pnNm·i;9r q11e lo.11 __ prep11,r!llS,lle o çaminho. 

/ E nem é doutrii. formi,. que se 110<\erã 
esperll-r uma rege1.ei'll,ÇâQ qç, n111ndo de 
hoje, _ . · ,\ , . . , . 

Ora . ésre precursor 'toclos o conhe
celll,_ é o Sa~erdote. Não, . porem, um 
Sacerdote qUalquer, ms.s o s.acerdcte 
satitó, pojs ·einbol'a os Sacl'.llmentos pro
du~m a graça '1nde~ndentemente da 

· dignida~e do mlJJ.istrv, 11ão é menos 
certo que . os fi~i;; não se 11-clle_garão a 
eles se a palavra e ó el(emplo de um 
Sacerdote sant~ não .. Js · arra.s'tar. O sa
cerdo~·- de que ne.cess'.-amos hoje é o 
que como S .. João ·Batista é uma "lu
cernl).· arder1s", ''sal 'te1·rae et lux mun
di". 

Eis como se exprime o P. Mi'j~t -no 
seti livro·· "Jesus vlvo 110 l•'adr~" com 
pa.1,avras qµe ;,'l.recem esc1•!ta. para o 
nosso teinpo: "A ei;tas horas é o mim
do atormentado dum ~i.tranhr mal, ~ Vi• 
tima. di,mi.a · agitação febril, como um 
enférm1t que S<J contçirce em suas do
res: É a febre arde11te da impiedade, 11ue 
o \nquleta: e at:·lbula'•. "llfas, que f!l-ni, 
.Dellll: quando lhe ~.prouver . aqu\et.tr 
essas contorsões va.squejan\;.'sY Suscl• 
tarã politlcos babeis, ·possa:r tes. monar
cas. que agrilhoarão com corren¾'.s. de 
fel'fQ a.s }:illixõe.s !ren1ent6s? Não, Man~ 
dará ;protumtos I fU01io!o~1 eJoque11ws 

oradores que recor:duzirão os povos à. 
verdade pelo hnpe1•!0 da palavra· e po, 
tencia do ràciocil1io? T(l.mbem não, ·Que 
faré. ele, então? o que há feito 11m to, 
das as epqêas, quan(jo lhe aprouve cu• 
rar as chagas da sociedaue, e revocá.-la 
à Yida moral. Enviará a.lguns apostQlos 
devotados. alguns Pitqres scli'l nome, sem 
valimento, mas potentes pela firmeza 
de suá íé e ·santidade de sua vida; ar•. 
1·emessá-'los-á com o lenho da Cl·uz ao 
melo das naçoos bara!hadrs, at)."Ofia~ 
das pelo e! ·mo,,io do orgulho, da CU• 
biça e do· sensualismo, e dirá: "Depres~ 
sa, anjos, salvamento a essa gente, que 
se contorce e vas(]ueja, aqQele p11,voro~ 
so povo. , . aquela nação calcada, de• 
va~tiic1a, que vos espera" (Jsaiai;, XVIII, 
2>. E esses homens do apc,i;tolado irão, 
impelidos pelo e:;plrlto de Deus:_ os 
erroo e os vicias fugtrio dJa:11te · q~les; 
e a terra pu11ficada p1•odt\zirá ullla no• 
··•. geração, 1·epleta de energia e e~mal• 
tada de virtude." 

O Saba.do da Sce1·doie ve!}l, wLs, mall! 
que a prop sito p1m1, reSQ!ver Q gr1mcle 
prob!1m1a de amanhã, rp.r11, t!"lln~torÍl].ar 
o mundo 1>recisamos d!! r~.dres saptQs 
e para LS§O é lndispensavel rezar e re~ 
zar multo. Tudo e:> mais será 4n'Pl1lfi
cuo senão fecundado pela oração pela 
sa;• tificação do cler~. 

Tomem, pois, a peito os católicos que 
verdadeiramente sentem . com a Igrej11- e 
de.!.~jan1 a ft•lloldade tio munqo, tomem 
a peito praticar e di!ur,dtr e~ta cam~ 
panlla de orações pela santmca9'T dos 
Padres e seminar!.st,is, Padrçs ele ama-
1'.hã, · pois só com F.i:il"es 'Sl!,ntos santifi-, 
caremos o mun. n só com a santiq11de 
pOdtlrá vi:> verdartelra paz e fel!clda!e. 

Sabad(! 1iro:.:imo, po!., o primeiro Sa
bactp r'~'l &cerdote r,1. ano ltur_glco ~e 
1944 \epositemos · ·nas mãos de Mar~ 
Santillsima a n<,ssa mislla, e nos.sa GQr 

1r.~·nMo, as nos.sas pr~ceJ e sofrjm1mti;,.s1 

para r~1e em preve tell4aµios um acr~s~ 
cido nu1mro de santos sacenlot~· 

•·. 

São raulo, 28 de .Novembro de 1943 

c·A TO-·L.. 1 e os Mons. João José Azevedo, Vigario Capitular 
-Comprem exclusivamente suas. lóia~, e seus presentes· na conh~cida 

J O A. L -1:'.1,A,:.R LA. UA. n.01$ ~os,,,_ 

Pe. Ascanio. Brandão · 
. ct.as·e de D. André, ·,porem n•, havia; de 

.;erecer. Fora .entregue em boas mã.os. 
E a Providencia n' · ; :que tão longa. 
"séae vacante". viesse . dar alilda 111a!s 
realce e tempo .,para a -e~_pan:;ão do ze~ 
\1) .elo Vigarlo ..::a ,tular e a orga.nls:,,,,, 

e A s A e A· s T 'A o '.f{e, c:li,js •al'.I~, ·.& Pi~ 4~. TJµl)at6 
a.poz haver re ebldO. · 2, noti~ja. ll-JliU,S• • 
t!osa da renuncia do seu · ·Pastor. o 
J:;~mo. :s,. P.-.. ~J.'ldré . Arciover4e, pelos 
consultores Di~nos reun1d0$· em. 19 
do Novembro d.e 1941, elegi,. o SC::U Vi• 
1,:ai:-Jo ci11t>Jtular ·na· peoooo. 41< · ?44.ÍlS, ·Jolo 

RUA li DE NOVF.llfBUO N. 26 
(Esquina da Rua Anchieta) 
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•. ~ROPRIAS 

Unicos euneei<!ionarios · doa AF A:P.U;. · 
DOS relogioç « E L E C T R A • 

· ção· admiravel. do Pe .. Economo. . · 

O ()ONGltESSO EUCARISTICO 

(continua'láiO da. l,•· \>ª&·} 

que Sll ch<Jma o poder indireto, ~ôbre 
o qual voltar!lmos a tru_ta1· qu'.1udo 
falarmos do1; ei•ros' sem1-l1bera.~. 

Entretauto, observun1os al11du, o 
Estado 11em por isso fica absorv:llo. 
pela Ii,reja; ele tem seu próprio (lm 
110 belll temporal dQa povos, a boa 
ord.em e a prospericlacle da socie_d!l.-

•de; e.· nas questões de. orc\em pu1·a· 
menté ten1vova), ele depeude 1media
tàn1ente de Deus, que o estabeleceu 
e. 0 tornou sobe1•a11amente 1·espeitá
vel entre os 110menR. 

fode-se di?;er. que, se1.undo a \n11-
tltll\çã1;1 divina. o Estado esteja n11 : 
-lgreJ•? Em um ce1·to sent:cio pod<e• 
mos: pcm1ue a lgreja é a· sociedade 
cató.H~11 ou unl.ver1111,l, que abrange 
em s11a unidade toda.a as divQrsas 
coletlvldacles lrnmanas, e i;ipr çónse
gJiinte os Elstad,;iij. l\Jas, e111 um ou
tro ~eutJdo, não poctemo11: porq11e 
est.f · pronosiç!úi po<lerla signH!cilr 
.que, 1il) orde111 temporal, o 1.l)stacto 
depe.mle!'la 'õa Igreja .. · 

Não é po,·tanto s11r.ireende11te que, 
enti·e os aut~'l"C~ ci\tql:c.us, 1111s acei, 
te1n e :011tro;, rq,ilain esta Kó1·mula, 
por (la.u11a ~o f.(JU/voco que ela. apr.r,
sent<J,, Evitaremo& eru g\!r:..! 1\0~ ser, 
v:rnios (!ela. .. 

o 1.lMITE oe:' L,11::~ITIM,(\$ CON
O~SÇ~ND~NÇIA~ 

'Acal"'1!\lOS ~e expor ll. tea~. pJisolu, 
ta e· 11'· t.noria 1·it,ol'Osa "º~ 1·i•l1tçõ;i1> 
ent\•e: ·a lg1·eja e o !o)stado. Pwque 
n·as titpóte$es <Uversàs rroclu:1iü:ú 1,0 
s.e:a ·ua~ socred11eles po~· tanto~ múl
tlplo1 · 11cg"l11tes e cau,as . \ii;;ttiril:;,s 
que o obÍiervador a.tento apen!!.a poth~ 
ana\isai·, em preaença de r.itua~ões 
as 111a;1, 001J1pleims tais quni,r 1tt1. fa: 
to ~e aP.reseutiim orqi11ariamehte 
a(]u! e1n b·aiico, tol'nam-se w,ce~~r\,1·ios 
e SI! ltUPQe.(11 certoa ajuste&, •· ()r;1n 
efeito io, di:i: Leão xm, "Ju!ga.ndo a 
Igreja que não· é permitijlo pôr i.:s 
di ve1·110~ cultos · sob· o n1esn10 pé (.e 
lega,li4ade coni .a verdadeira relig,ião, 
lclla, nen.1 por· i;,so, ço11qena · os che· 
fes ele ~Jstado que, Oll Pll,!'\l at;11gjr 
i.m bem, ou par11 evitar um nial, to
leram, ua prática, que tenha cada 
11111 dQs qntros clllto:, seu lugar no 
Estado",· · 

(N. J;t, ...... Chailiamos a atenção dos 
nossos leitores parn a palavra tole
rar, Ora, ·é· claro qQe apenn~ ai, coi
sas más são toleradas. Não se pode 
{alar em "principio de igualdade ue 

• dfre\to.i" .. a SEll' apUcado às ell!1;1re1i. 
tes; "-f-amHJa,s .. 'r~l!g!osn~ '',[ :PC>.\~, . se, 
gl\ndo. as· própr.as palavras do Sa11, 
to l'adre "a IgreJ~ .jll,]ga não ser per, 
m1tido 1>ôr os diversos culto& sob o 
mesmo Pé- de legalidade". E nãó 
se 'tr;lta (!e um p1•\µcJpio g,,ni!. n~as 
de norma a ser tolerada e111 casos 
part1cu.lar11s). . 
· A própria Igreja trat!! co111 os so. 

- b1franos . ~- qot11 os ~st!(uos llt\e nâq 
;-eQQ!l}lecem s11a 1nís!!ão. divina, ensi, 

. 11a aos católicos a respeitar s11a. au. 
toi-i\láde, e 'somente ela sabe traçar 
com rledo 111fal!vel o lin1ite em que 
deve111 cessar suas legítimns co11, 
descendê11cías, 

CQNS\.!MO\.!·$!?; A APOSTASIA? 

Nas, em te·se absoluta, lcl\s a orcleiµ 
esta\Jelec\<!a PEilo Eterno e Seq Pt-· 
111() O Wsta<!o não é o Qoberano <1.i 
Ii,r~ja, ele não ~ ;.eu 191.lill ou rlval; 
é· el.e até, 111.m1 cer~{) ,;;ent;do, chan1a
do a servi-la. Não pode o Esta<lo 
nei11 11iand11,r .. na Igreja, 11cm1 sul),t~air
se às suas· leis: · ele deve·. escuta-la 
documente na ordem espiritual e c\e· 
.fende-la contra seus inimigos, Nã9 
·cotnp(lte ao Estado domiuar sób1•e a 
religião; n1a,s não deve tão pouco per
manecer indiferente a seu· 1•espeito; 
ele deve fazer profissão de ajuda-la 
e de protege-J_a, Em uma palavra, no 
sentido que explicamos· mal? a.traz, 
ele tem o dever de ser católico. 

·•Não·· cessehl de ensinai"" escre
via P:0 IX' (na. Encíclica Quanta 
Cu1•a) ao;"B!spôs de todo o orbe, va
lendo-se das próprias palavr.as d.a 
seus predecessores os Papas São 
LdãO, São Felix- e P!o XII, "não oeli, 
·seis O<:! ensluar que o poder l'Oal. não 
foi somente estabelecido. para o go
ve1·no .deste .mundo, mas ain~a e so• 
bretudo pa.ra a. · defesa da Igreja, e 
que naJa pode ser mais útil nam 
mais glo1·iose p~1·a os principes e os 
reli da terra que d_eixar a [greja 
usar de suas leis e de .não sofrer que 
pessoa alguma atente contra sua 11, 
berclade. li: certo, com efeito, que á 
salutar ao.s príncipes de se aplica.- · 
rcm na:s causas religiosas, segundo 
a ordem estabelecic1a por Deus, a 
submeter e não a impor sua vontade· 
aos sacerdotes de Jesus Cristo", 

Não erain esta11 verdades eviden, 
tes para 0s1· nossos ·pais? _Não será 
?,PêQiutamep,te neçessá,rio admiti,Ias 
ise · aorecUtamos na exlatêncl:i, da or
dem sobrenatural? Por que será . q11e 
elas vieram. a parecer estranhos pa
radO;KOll a um tão gr!l-nde nÚlUero · <le 
no$sos coµt(lt11l)oraneQ~. qu uma espé, 
cie de ti=oria ideal, cuj11, !1-Pl!cação 
'se tornou i[npóssível ele a~orn em 
diante? . 

· O Est:i.do com:· efeito 'ê a maior da,; 
inst.H.u:cões da t~rra;- coi1ven1 q_no 
em virt11de de sua primai:,:i seja 0!0 

o' 11r,meiro a ser liberto: elo jugo trn· 
•millrn11te do sobreuaturat. Ade1nal!l, 
ó moí.ado tem sob sua dependênc:a o 
povo com &uas -lei8, S\\as Instituições 
e toda sua . yida; to1•.11a.do livre,. ele 
devol·verá a- liberdade ao n111ndo, 

Assim 1•aclocina o· .. racionalismo, 
'ran1bem, em'. seu plauo, ª· 1:1el)Ufari• 
:zação _do E;.t11do ~ um. primeiro. pas, 
so, mas um passo imenso na iJJre
ção d.a secutari;ação 11_11lverHl, 

.lilntremos. em a.lguris .4etalhes, 
o ·Estado deve ser a1Ji;olutame11te 

!ndope.ndente da. lgreja: é o qJJl,l to• 
elos o& . racio11a.li1,t~~. ei:;tQ.o de aoõr; 
do · 0111- 1irofes~ar. · Em _seguida eles 
se· dividem. Uns, .. _ma)a.·_.modêi'àdos, 
desejam que o . Estado .e.steta. fora da 
l~reJa, sem . que à lgi-eja. est:eJ;i. · de11-
. tro do Estado. Qµt1;0~, · Jna!a. lógicos, 
ói-lgéill' 11ã.o some11te que o. Elsta<lo 
esteja fora ela ftreja,, 1\'Íait .tambeui 
que a Igreja . e&tejli dóniri:i 'dó 'l!Ja• • 
tado · · ' .· · • · ·· ·· 

"rodos ·os 'i;ac1011allslas, cl!zlames, 
$ão .. µnanilries êÍll 'ijeseJâr que . o JJ;i,. 
tado se toi·ne alfaolut!!,mente· i11de, 
pe1idcmte tla lg1•eja. ·•Na<l.11, 'de sqi,re
n.acia, qualquer que· ela seja, da 
J1.,>Teja sobre·. o Esta.do''; 1"Nll'.cl4 -<!e 

, l'oliglfto ·de Estado". ·,·o~, reis• e os 
rul11cln,1s . estão · isento$" ·\ln:. J1u-isdi, 
rifo da Igreja•• (proposicãoU do fli• 
luhu1:J. •·o bnm .é:;tado 4a soa.le<1ade 
pi1bliC'a e o· prng1·e~so da ,çiv!llzação 
e;dgn,11 é,bw!\llPm·onte que.-,a ·soc!e
.fü,(\e humn.na ·seja.· constituldâ e go. 
,•01'11:ida wi,1 qu_e se.ja \eva,<!il,·em con· 
ta a re1l;;lão, (:\llllQ ·.Se ela }lÍlO· 0:\'.1S• 
t i,,~e. · eu pelo nteno~ eQnl ,qu.e S!lja. 
folta· dir~1·en.ça -e)ltl'P.· 11,. v.onJníle1ra. 
1·~1iglüa e. u~ ü,Jsas": (PropPH'!;(i9 CQn, 
d ena da p;,il;l. _ F)11.cícUça. Quanta· Cm·a 1. 
•·O -E,autlo· 111íQ -lle QJ)l1à ligµ,clçi" ;i qna.!
(l·U~l~ -c1>!'iga~;l.o.·jw.1·.fl ·çoi~i. Uel1:i\ r1.iio 
pr(:(L~sfa ·cl'.ir.talrii;n1t? ., rcli~·l~o a.lia· 
111.a. 11(\0 e,q at:1,lla nç, rJ,;td :t\c p,·ocurar. 
q11al ó -11< imkâ Yenl,1,:e!:·1;1 e:,t,,~ to, 
das, Mlll <.1,;i:pr'éferir. L\\ll!J. iw oq tras, 
nem -de rtworliée1_. u1ria. í>.r'in 1.1i11ahr,<Jn, 
te;: inas 1M àov~ iti:i1:,u:r atoli;iii elas· 
a _lguair\a,\!e dE! üir~iLo~,. u_riican1ente 
aflui. d.e _tinpedir .. que .. ll~rturlie~n a 
ordem pública••: (Enclcllca l;muor
tale Dei); "N'ão é n\a's çonveriien

,te en1 nossa época", é niesmo n1ons, 
truoso, •· ctue a religiit0 ciatólloa ~eia 
a i1ni<la · 1·eligião do EMado com e~. 
clu~ilQ · Q\'l tod95.-qs 9utrçs Cllltos·•, 
(Proposição 77 condenada pelo Si
labu~J-.- Em 11111a, nallwra, ··o· Elstallo 
tem: <>. ,dü;.ei(o ... e, D1es1110~,o., deye.r, l!e 

. r,~r; +.!l~to,nii-lJ~,t!f. • t· i/f;:; ', :., . '? .· ,,., 
Ev!dente1\wnte;:p,'ii:é!oilall~rn~:n(o 

11ocleria ·reçouhecét à •Ii:;ieja \ll!W aÍ), 
tor:dade ,quiilq11er, _sôllre o .. Estado 

' sem a majs 111ai1ite1lta. cJas,~ontradi
ções. O cat~liQo diz:, A.. Igl'eja (jev~ 
s~r. indepe11dê1ttG: dq E3tado, J,)Orqu~ a 
ria depe:µdei·. (!a. Ol'dem i1ife~Jq'r da 
orclei11 s11per!oi· ela ·g/a~a .· nãq,,_ pQqe, 
natureza. O racionalista diz: ·o ·.·Es, 
tado é iud~·pe"iidente d.~ · IgreJa; por, 
qu'b não lia. lei 'superior it da razão, 

· · Até a'é11ií os râciôná.listà& faJa1ú' em 
uníssono; mas, nó ÇJ.Ull s·e 'se~ne, não 
apr0seutà111 · a n1~sma çoncordanQia. 

.Alguns deséjar'ia111 que o Estado se 
CO]\teptasse Bill rejeitàr a SL!f)rema; 
cio! da· lgr~ja, sem reivindicar Pltl'\l
si· a s11pn11T1<1(:i<1 .· 1,9br~ ·a lg,ejl!, Nes
te sistema, a Ig'reJii,. continuaria a, 
ex:stir como; até :~quf: teria. sl]a llie
rarquia, su:is. hiill, ~eq ioverno, !llll!. 
vida própri;1 _: e ilt\!\}penden te. O, .!ll&· 

;,taçlo 11ão· malii llJe estarJa submeti
do,· Q1as ele,· do mesnw ·m(}clo, 11ão 
dominaria &ôbre ·131a, consideraµtlo-a 
coino 11ma· grande soci~d!l-dfl relig·o: 
sa, de orlg~rn 1111.turil, iieni dúvida, 
mas de q1n càratér interµa'cional, 
com a qual ele trataria como de igual 
para igual. A Igreja ªeria a se1Js 
olhos o :que ei11 · é at\i0;hne11te Para 

· certos· E;stados infi~is Oll · be1'ét'cós, 
que sem reconhecer :iu'a. origem di, 
vina e 0$ <lireitos q11e <lá! deéorrem, 
a toieram de ·rato.- 'não li'. persegt1en11 
tratam-n;i mes111q···co111 !)eneV9li':nçJ11, 
mas permanecem fora del;i, .. · 

DUAS CONDEãNAVEIS LINHA$ 
DE· ·coNtiUTA 

Aincla, neste· slst~m-;1, q. 'EstacJo 
tem a escolha entre .dlla.s Jinhas de 
conduta .. Por u111 .. lacto, ele· poqe se 
encerrar. em uni~ i11difl![ei,ç,1 a!Jso
Iuta. Que o.s., cidadãos abracein a 1·e
Jígião de seu ai1!ado; . qµe até fa. 
çan1. associjaçéie1;' reJ!gjosas, çonfor, 
mando-se a este respeito com as .leis 
ge1:ais; o E:sta,i;lo nãp s~ opô~ a isso. 
Que s,lcl ataque a Igrej&-, ·q1Je se ele· 
fenqa a !greja; · o ~~t;!dQ ·<leixa tu. 
do çgrrer, · iiã,o · reprime as viola11ões 
da . .religião c:atólica ·;i, não ser n,;is 

·t'íasos em q-qe a t.1'11.llquilidade ).lúf.>ji, 
c:a o exigir.' O .msta<JQ apandona ªª 

, questõesi · religiosa.&· il, eonctência prj, 
vada; . i·eçplhiqo 11à. m~Jestªde · elo po, 
der soberano, externle e)!=l o mesmQ 

· desdem sôbre to(l;i.:, a!I relig!ôes. 

Seµhor, terá a apostàsla se con, 
siin1ado 11ar:i. sempre? Não: võ~ soll\l 
ainda "o Dominador que Procura· 
mos,. e o Anjo (lo 'J;esta111ento que ~fo
sejamos, Que venha a _nós c;i vosso·· 

Ei;te regi!'lle '?lll µoi;~os dia;s · tfl111 
a predi1«1Ção d.e um 1m111(l1:1 nú.mero 
de ractonali.stai;;: "Fa~emos ·vqtos, d!, 
zem elei;, para que ç,heguem <J;, tem, 
pos ém que o poder teíµpora,J qesl!a• 
rã de tratll-r · com ai.- rflligiões · eªta, 
belecidas. T,;irna,se necessário que 
as constitulcões civis E,l ll,S · çqficorda, 
tas desa,pare9ain, CQlfü> deaaPa.r1ice
ram os re~Imes (lespptiços 4!1 perse
guição religjpsa !c\l da rejigi/í,<J 90' J.lls• 
tado". 

for outro la(lo, o ;Ills~do pode co11-
ceder uma certa protegii9 a tpdos os 
cultos que não ofendem suas leis,. co, 
mq co11cer!El fllVQreis às !1S!'!OQiações 
!nqu11triais QÚ c;le.nt,lflc:a~, Todas as 
reljgiões . ijão !I. ~-~us Q\hos hl~titüi
ções. "humanltãrhs•, que prestai» 
serviços à çiyil!~ação; 11 este mu,10 
somente, todas elas prnvocll,m alguns 
olhares df;l c:omplacêw;fa, f,Jlls o !l)s
ta(}o niío . conç~!le J)r!Vi!~gios a 11e, 
n\11ll!l?- çom e~clusã.o rla!! .outi·as; nrni
to ·me110;;; faz ·eie proflss~i;i' de 1wrten, 
cer a quaiquer. delas. "Protet;or de 
to!las a1:1 re!igiqe1l!', n(lo ~ "PlflCf!lUlQ 

·. reino ó Rei dos reis e Chefe espM, 
tua! de todo!! os Estados!'.' 

OPINJ~O RA.CIONA[..ISTA 

O racionalismo rejeita ·a dout1•iría 
que acabamos · de expor, O domínio 
de Jesus Cristo, de Sua Jg1•eja e tl e 
seu Evangel)lo ã.eve 11er bil-n.ido des, 
te mqndo, e antes ele l'!lais naqa tor• 
·na-se necessário exclui-lo do Estado, 
Somente '1. razão deve presidfr a to, 
é!o !> co:riJunto . das coisas humanal!, 
sobretu«lo ela cl1:1v!l esteng,\'lr se11 çe, 
*-t'Q sgb_1:e ·Q-· Esta,do,. 

., 

~~ -~QJW.!UUa.", . 

. Jo~ de . ·;U(lvedo.. t.eJoso :f!l.r®O · da c.1· 
De Novembro· aos mês de Abril alguns 

r.1eses àpenM, e à rcspórisabilidade . (]e 
·wn congre.®l) Eucar.lstií:o pjocêsano à. 
01-gi1ni$ar, e tudv por !azer l ~=- .Jolio 
_não lle$ita, .r.ão .te11w a. ,ut_a. 14oblllsou 

dll4e. de Plpdan)O~JlSabà, . . . . . 

.,:toda.s, as forças .espirituai8 da Dlo~. 

. "PROTEÇÃO'' INOIF!ãR~NTE 

lÇ'SCQ!b11t Mertada e feliz! H9ra a~.n· 
çoacla em Jue ~ e'.legerarril Tlvemo~ des~ 
te e.,tão um tlritonejro seguro e não· 
ob11tante e., çômilçóeli ôlfl@ls ~ ·e. ~tAa-r 
ção ln~1~ ·~ tra'l!liltorla 4p JOYCTm> d\!l 
i;m11, t»oçe~· em ":;éd!!~'!'ll-~"1 Mona, 
Jqã.tJ não 1lu!t-9u,. nt.o· a~, ~ d~ 

Nos dois ca~o~· o Jll:,tndo permane• ~nçou, A.tl.rcli•se à luta <l véneeu, Clia'.'" 
ca i11d0pf!nde11te de todo$ os· cultos·: :mou · a colabota.r no' g9verno: l>loee&lHlO, 

Pe.,.s0&.-!mente · dirlglo tudo, .e . p1uid!o a. 
toda.5 li$ .comlzsões e trabalho$ com •uitta 
a.tM<!aé\e 1ncrlvel. Era .de se ·ver como 
'trabal~va. - então!· Nosso Senhor· 5a,. 
jjra..mentado. 'o !)01180lot1 daJ; lutas .f:, ,4is• 
sabores ... O Congree.so Euca.rlsticó Dio• 
.cese.no de Taubaté ·foi :talve:i; o inallJ 
piectoso, o ma.is . comovedcir, ó ' malll 
edi.!!cante de qu:mtos se flz.eram no in• 
te,riór ·40,Estado. Todos O vlinos' e sen• 
tlmos .as , emoções dltque1es dias-· A a,t.L mii do ·congresso, a. cabeça qtie o or .. 

em um, com a atit1,1de de it1cllferença; queiJl em· vmt!l e c41Co ani:!,n>i'11i.nl$Íl1a,' 
no onti-o, com a de bl;!Jievol~ncia, ')!Js. '1Jr~Jri. ,f Pl)4e~ .af)f!n.ar "': -vlllorll;ara 
tas duas posições que pode ailsum,ii· o (llltrlmo!llo, <!à Diocese ~ T.aub_até -,-
o Estado em face c1a·.Igt;eja são mei1~ 'P ftev1rio; ~. Flo,rencio _Lu!.z 'R,il4rlt114'B 
cionadas na proposição condenarla 1,-, Foríi,9. priroelro ·g~ iegiu-o e )l.cer:.. 
que relem\.inun,;is· ainda. ha po\J(lo: ta.d!> M·14<>n11. JO/í.Q. ll M$l:.e:i .dols·•nos 
'' O bom e11tado ga soc!eclade. Pií~ll· l\ll\lm · ~- tirnoM,!i:'911 da J;)jo~- venci.,,,, 
ca e o prog!'esso da. · ciVl!t~a.gQ.Q e:xl; rll!Ji QII "roais dJ(j('.f)ls. e a:rà11011 ,proble• 
ge'Pi ll-PSP!ut111nente que i,; soc!eda(le · mli.1 .. Poaer~ 1J:'l.t~r ·§88!U'Q!I • iran-: 
l1uinal!i-1 seja constitul<la e governa.da quilos M' $U<:eM()J'-de p: Ja:paml»ornl/1$· 

· gan\s!>l! e <Ur!g!o, O COÍ"açã:o. d,e fogo Í"jUi3 
o anlmoiÍ, a voi: que tez ecoar em .toda. 
Plócese·o gdtc. de lo:uvor à H:~ia:.san
tr. ·fo1. :. Mons. João José Azevedo. Esta. 
glo.riá ba· de Jlle Iica.r 1ptorredowa, . · . 

s.e111 que seja·. !eVadll- em çpnta a f8• e. de %), , A.'f.lç!_ré \Íi»a t>Jt.eese 11\Jfua PJ:• 
11giãp, CQ)1l(! s~ !lia ,1~0 ·ti~Mls11e": ' ga\'11,aç@· mcíaeiir, de f>Jt~)moiuo! ~~ 
é o p1•imçi!ro caso; ele o S\'lfil}ncJp: .. gur~ -e ·pre~tJile.da ll-<> ~u c~l~ j!!---
"ou seni que seja feita diference. 'jna,t, ·4e.simlri~ldo; · 
entri:i .\lo ·verd11<lelra relig:ão e ·a11 tal• . Jiri. ®Is tl-n!>II, Ta-iJl:>.até perçlla. o JeU 

··. n_çs o vimos e. ó pÔde,mos ~r. -~ 
triunfo de Jeiius sac~amente.d,o ntiq11~l~ 
diail memora;vell; f01 prepll,l"a'°·, carinho• 
-~ fj. Ri~asai.nen~. pela: grande -atina. év• 
çarlst1ca (lo Vlgar)o Capltu1ar. Na llls• 
tor!a da Diocese de Taubaté· esta· p&• 

:g1ti11 tumlnooa, na de $empre · sér lem-,, 
~ra.da para. glorl11< d,o clero e do povt1 
generowll . e pr.optôs. acorretidO . a · volf 
'do. Pastor que fe~ ressoar os ~larlns. d<f 
tr(uri.fo da . dostla Divina .. A gratidá4 
pois. de toda OJocese, à Môns. loão Ar.e• 
vedo pelo triunfo do C011gr~o Euéa--
1·istl91'.1 Dioces!l'n!> de. lP42 ! 

sas''· (lilµcicljca .JmmortaJe Dei),. 11es»n!J.Q ;Piu;ror que -uum ;i.t9 '®. bipnil--
1\Ias a. n1a.1orlª' doa . ·1·aclonallstal$ r:11! ren,.mcla. li ~ a.bne~ãO. ael-'lav .. a a 

vai mais· longe. t po11co QIJl;l Q l'Ma. ,u~ PW«M• 4_ <0),)ra. iie ·1;1. !li»J!Ünon• 
do 'não receba. 1,1, ~ej (la l1,r1,Jq., tónw-· . . ' . . . . ' . . . . . . 
&e neeeiMio gu1f !lle-lmp@ha ·a. eua. 
"Perte{lce ao. lilstaqo, . d!zem, . rei,u• · 
lar &oberá11.i-111ente tq(l;i,i; ;,.i; ctuestOei; 
relig!qsáa'~. 1'0 próprio bem t\a so
'cle<lad1;1 erh;tl!, ,ei.Jgf,l · que Q J!Qder eaµI;, 
Í·itual l}lí,O · · !feja dlstlnt9 nem . !nd~
pendente elo pocjer cJvil". (Elsta-:pro· 
po&kãó .e aa ~nas se@l!i!ltes for11;m 
sultníeti<las ao .éxatne rJos U\SVOB re11, 

,.uma nova Universidade ,dirigida 
-pelosJesultas ·· · 
. . . / . 

. 11\dos .em I,loma em }86~ para a, ·.ca1w• 
ni.zação do& !llártlres cjo Japã.o, C11-da 
uma· delll-S .· havi11, . s!d.o, · (l\ass!flcada. 
çopw •·f~li,a•.• e •·herética•• · pe\1). co, 
iu!ss·ão · de, teólo;;os, :Fora.ui rev1·0, 
cl11zida11 em. selJS ponto~ esisenc\l!.iS lH) 

(EuoióÚÓa Qll!J.llta'. Oiira); 11·.A. d'sUn, . 
!:ão e :i. in<le11Q11dência do po/lf,lr es, 
ptrltnal c@l rela<;ão ao . l104ef clvi,I 
faiein que o '_po\!e\' espirltuaJ ab~()r, 
va o$ direitós ess.enclai1J · do voder çi, 
vil" · Pelo menos, "di;lve-se coutes
sar· 'qiie estÍJ.,. dist:µção ··e e~to: ln<le,, 
ll\lmNnqla -~ ar.Jidental a ten1Porárin, 
e não e de· inaneira a\gqma a e9n!ll• 
Qão Mimai <la 119çi~dac\t: !H'lW,. · 

· · $ã9 a.dú~!das uas · razoei!, Prlniel· 
\'am1;111 te, o·. Estado· si;l ac!l1t eneanQ• 
iii.<10 de zelar ve!Cl bem gei:al d!!. :.o, 
ciedade: ol';i,, nada jn teresij11- n~als li .. 
felio:da(!e do~ 1efd!lclãoij que a relu,!ão; 
Jog:o, 0 ~stailo · !lâo . node tJe11l' ilidi, 
{ereute ª' esms q111111tõeij rel!gít>§;J.~, 
menos ainda que a to.das 11$ oqtras.-

Em segundo lugar, a razão é a ,·ai· 
nha a (]U<Jm pertence o ,Império rlo 
mt1n!lo; o Estado, que se iuclina dl;m• 
te dela, tor~-í,e. seu. mi11istro e re· 
cebe·.seu podt;'r · soberano. 'fodQ~· 011 
nel{óç'.os ,deste 111\111do ~eµe~<Jem ·;ia· 
.razão·; todos qQVel)1 ser reg:u,ados. 11_t::• 

O 11Notir:foi;o Ca,tolico '!nter'M!.• 
cional" puhlií:~: . 

1'0 P~, C9lt1man Nevílii;S,_J., e:r• 
'Reitor da Georgêt9wn Ul!ÍWir15ity de o SEMINARIO 

Wa11bíngfoni foL Mlllea<lo .fteitor:dtt ....... "U_e· ,fe~- uo..:•. João -1~. "'.~ m·•:._·e···rfo' ·.· 
Univcri>'ld1td(l: Çato!ica de Scrif.!l·ton ..,. .. " ... ,,., ,,. v = .. -

. J]II, l'en~ilvania, nieeptemetite ~nt.re- só o fa.rill-. ó. J:Jpam!nonda~! ~jlho- do 
· · S Seml.narjo ai! recebeu a .$Ua ·1ormaç!lo, 

gu!l ll.0$ Padre~· '\fosuíta5, PO;t'. . ali viveu e foi ~ldo S11cer@~- · ç;-rita 
ExctA, Revma, P Sr,,.l). Guilhénue pelt. .s,anta memori/l. cj!! J? .. tJ:pamln-:,n• 
J; líafey, · cla/1, lcltnP!!nllou todo. o ca,rinho de i;eu 

· De,ito '1t1odo, Cifovou-se fl, 15 P · nu, corayão, . todll.$ .a:i :;o!lc~tu<le~ do ,governo 
, ll'ICf() À!!-$ ,Unfvíirsit'lades , :dirigidas D!o(lesa)W, na, reorg&lll$aÇáP (j() .semJ-
no); ,1l)$W,QQI! Unídói, pela ben(!)llC!fÍtll parlo. Dupltca Q 11\!mero <!PS 'á.h,mo:;; or-
C1,1mi,uuhia de J~us, . ganllJll. IUl(lrf:)Q \locente ,mob.ll!zandP. um 

· · , · gÍJ!po . <ie- s~ràQt,es pied<>sos, , lnt.ell• 
Siio elas 1 )'oribau1 tJ11iverslty, M ~ent,e3; eulws, e _decl!ca<Io~. e. én~reil!,--

'l'fov11, YQ!'kj f.,<>Y<>la Un}YllJ'~Íty, d_e lhe~ 9 Setni.llârjp ele D. Ji':P3mlllqnda.s, a 
Loa Angele$ 1 .Santii ÇJ».1•a.,. Univ-11rs1. menm.ª dos olnoi, aa Di9C{!/ie, 
ty de Sii,ntà 'Clara (Califórnia) ;·.U.ni/:( Vimos .o velho çai;a.rão da,_ Avenida 
\;a1·~idade de Sãó Fr11.tfciscó; George, Tindltl rçJuvene~r .. vema,s .os' d!~ au• 
,towu Un(verslty, Wasl;lngton; Í,O• reos do ijetp.lm1.r10. de D,. E:pamlµOlldas 
yol,i UniveJ's,ity, Chil1ago;. I,;pyolll que todos cênheçem~- l'Mes clia.s aQtll• 
ÚnÍV(il;l!ity (Í@ . Nova OJ'hlªnii·f.Uni• ~ades, alegres e felizes, voltaram, Lou-
versid,i,de de. Detroit; de Petroit_, vaelo seja t;>eulll · . 
· Saint Louis UniveTSity ,de. Sairit Vllla v~ifa ll,~- Semina1io' ho)e ll03 
Louí~ (Mi,souri) 1 Creighton Utilver· eµche _11, alma, o ,fl)VOTOÇO da crlai:l· 

· · çaq11, ll,!egre, ~Jõe., · e recrewll replétQ~. 
sity. de Omaha; .Tobn Carrol Uni• M tradlçõe,; reate.®S, if. bOin. C§plrlto, 
venity ,fo Clevel,l.ll,d; , 'The X'av:!er ot111111, 'fOrJllll,Ção, enfim, quem· qu~tra. 
Uiiiv~Hity ele Cincínm1}i; füi1li,a)::ll certlficar-s~. visite o Sem;nMto. reor&aw 

l;11iveií$ity de Spol!:ane, e Marque(te nisaclo e Vlvifi~ado·por Mons. JÓ~ Aze.-
.lo· :{llsta(\o, · 

·· ·-.~: ~~PAiTiçiç:P.uiudA. 0Ae'. 
> r. · ·éoNc1.1;NciAs · · 

.U11h1érstty de Mihv_a)l!i.ee. · vedo é sentli·á saudá,de :e· aJegi·la:: 13au-

.. ·~:,/o n_i:iro_ R_· __ .<l_re· .· r_ !1aJrn_·1·_v_iir_s).clt1_d~·,l_~. · -4adl'.s- do ~
1n1u-10:'.ãe· .oi l!lpanJ!non• 

Y·. · n_'"r'a_"·11·_'t'An'', '·o·_e, "1'l,.Víl_~ •. é. '••ni' ""ée'.i ·:i:IU·: ·~ll~l.!',.'!'*'ª.ºbra.'11.o -Pa.1···,11,erl~CI 
Y " .,. •'" ~ ,. " ' ' UliQ . ·p~~ceµ, !1)1<1, l',l l'!Stâ ViYlt' e: ·bda, 

· · .f'c;,~t!J.11 t9, º ~OV(}rno cl:i.~ __ c;o11ci~~n, 
elas é uma· _p11,rte da 3cJmmlstr~~o 
p1i.bllca, •• os wu:11:e~ alio fllrici\inâ.ri911 
de uma ordem especial, mas são f_un-

. cionÚios'1 (Jules· l!'enY). lia um ,n!• 
nistório de cultos destina(\o aQ§ Ju~e· 
resses . rel:gicisos, como .lllll m!nl11té• 
rio do interior para os serviços aclmJ. 
nistra.tivos do .paü1 e µm mini~t~1·!Q 
da guerra pina a dflfes':i, da pJitrl.i. 
.. A Igreja. nãg é uma soçiedade v~r
feita ple1iamente .livre: 11111a é. 110 PP• 
dei• .c1v:1 que r,erte11ce detln:r os rl\, 
reitos da lgrc,jn e de tr:i,çar · o~ lin1!, 
'te·s em que eJa o~ pode exercei'" 
(Ptopo~ição · .rn conneiiada pelq S!, 
la bus). '' O poder ecJes lá&t!oo 11fi.o po, · 
de exercer ;rnt.01•!dacl(} a. não i;er por 
uma concessão e segundo Q belp1•A-, 
zer do Estado,''. Cf't•oposição 2Q co11• 
denada pelo Sllabus). ·• As lei~ ecll? 
siâsticas não obriga1n flm couc: ~1icl11 
a não ser quando são r::i,tifieadaa e 
promnigadas pelo .poder ai vil; os ato.s 
e os decretos dos· Pontieiçes roma, 
uos concernem a religli'io e e Igre
ja'' e· não tem .. valor,. v.. uão ser "pela 
s;inção e ap1•ovação do poder ç\v1l ", 
(Eucíclica Quanta Cura). 

"Não são levadas em conta•• rllz · 
Leão •.XIII, talando· do sistema <JIJe 
estamos expondo, "uij.o são. levadas 
eni conta pelo Estado ,as le:s ecle
·siáaticas: A. Igreja, que l'ecebeu ile 
Jesus Cristo 9rdem, e rqissii.o. de eu, 
siuar- a todas as nações, se· vê. Inter, 
elita! de inge1•ir na instrução públh,a, 
Nas matérias quwsão de direito· u1ix, 
to; os éllefes- de E)stado lll'OUJUlgll,m 

· decretos arb:trários, e. a este res1>el, 
to demonstram 1101 .jloberano (jes, 
lll'êso· pelas santas leis. da Igveja, As, 
shu, .fazem eles depe·nder de sull, ju, 
risdlção os. casamentos entre cria, 
tãos; lancam leis sõbre os laços con, 
jugals,,. sua u11ldad~,- sua estab!llrln., 
de:· deitam 11-11 mãos _sôbre. bens e~Je, 
siásticas e ·negam à Igreja o dirE:lta 
ile possuir. Em ;;iuma, tratam a Igre, 
Ja como se ela não tivesse nem o 
carater nem os direitos· de uma so, 
ciedade perfeita e c·omo i;e foss1;1 
simplei;1pente u1nà associação seme, 
!hânte às' outras sociedades qtHl 
existem llO Estado, ~sslm, ttJ(lO SÔ• 
bri:i o que elá te mdireito, <!e podei) 
legitimo de ação, 'eles faze!ll depel;l• 
der da· conces~ão .. e do favor dos go, 

. vemos•• Cim1µoi·4tle. Dei). 
Os membros das diversas Igrejas 

devem portanto. ser levados a· coú 
fessar a soberania do EstadÓ. nas ·, 

1 
questões religiosas, e -todoii os isa
ceré!9t13s· .devem se reconhecer como 
subalternos do !l'linistro civil dos 
cultos. . 

Jl'I:i,s, na re!!,lidade, que· vai 'acon-
~cu? · · 

CONSEQUIENôlAS ;f ATAIS 

';r:oj:]as.;1.s Igrejas se inclinarão dian
te ela s11prêmaoia do Estado; a J~rE!• 
ja Católic11, apol11da sôbre o direito 
que lhe-uá: $ua missão di\'.iua, será 
a única .exceção. Os adeptos das 
diversas · religii~e.<i sµbmete~ij,() s~l!, 
co1wiê11cla ao l!letado; os fJMs C!lt ó, 
Haos fªríio a \i1ü,;ia e11,cegão, OiJ mi-. 
nhitros der todo~ os cultos · eonsentl- · 
rão. ~n1 1•eeeber a lel do Estado: os 
i;;icerdote~ cl)tôllcos sei:ão. os tíUIÓD!i! 
a fazer eMeção: . 

. ,(QQ~ll!t. ,;,t ~}; 

rat1Q Jlli!l tl/.refai; çclµe11(i\<iriai:;1 da grll,Ças a um Pastor zelosp e clarivld!liite.' 
Çop\pail'hia de ,J ésus na A1ue1·ic'á (lo 1 · . . . . . 

Np~tt Conta. 65 ~·!'lo,; de ic!;i,de e 
possue iiume1•ósos títulos ac:i:de1i1iC:os1 
tendo $e iispr.elalisado. em.. problemas . 
de e,n)tµ_rll, ·unive~sita r!it . e. s9tfolo~jc 
c:à, Dirigiµ ii ford~lilP- u,1ívÍ!rs.íty íle. 
l9p$ ª l,9351 foi nwmbrn !lo Corpo 
de p1•rifessorea adjuntos dl!. A.cutd'l· 
mia· Nav11J rle 'ÁnnapoHs'' e· é- mcm, 
bro corresporidênte · ele 11t11llerosas_ 
a~111l~mias de hi~to.1·i11, t11,nto da A.· 
m~1;icà como dii ~uropa '', 

um- padre catolico se. reousa 
.. a ser· repatriado .. 

O jqrnal )pnclri110 "Ca,tll()!ic Tie· · 
r4ld" nà.m, a· ~ii;tol'iu 4o Pe, Viu, 
cerit Gallaght>r, Sacerdot11 brit!l.lllCP 
que se reCU$f)ll /l, i,ef rcpll,tfjRd(l . do 
campo de -concentrll<J1io em que, se 
enço11trava na Polouii.i, A propó~Ho, 
o "Çll,tboli<:J aernlc!'' iriforw11,; . 

' 1Qu1ini!o. o U,, Pe. Q11,Haghel' foi 
·informado· de que poderia voltar à· 
Grã Breta11)Ja, sua resposta foi qu11 
eô, 11,iieitaria tlll posi;il>iii!l~de 15e lhe. 
pennítl~SllUJ'. · re~0$$1H' · . depoi~. IW 

. ClilllPQ de CQIIC!llltrll-(làQ on<le' 1Hl/n,, 
cha.vit, J11ntamt1nl11 tom rnahí ·a1ef11nij 
Padr•es qu~, o · an:f!liari11n1 Nn 11ua 
missão junto aos pl"i$lone!ros", · 

O· "Qath.olic lJcmil<l" ·, pµb!jca. 
aincl!l, o~ te~te11rnnho~ d!! vitrfoll pd~ 
SÍOPE!irO.fl brit1rniPO§' l'\?P1l,tfÍl\0Q§', ~9• 
b1•e o magnífieo .trah11lho r~!izad'o 
pelo Revµio,. ·Pe. Gallaghef, rl!l cllm• 
po de eonc!!ntra~ão ôúrJê; se 11,,;ilia
va, a. cuidar de màJª df mil ç!lt9Jico?, 
sendo g .1111iço ºitp.eliio no re.fçriclo 

. campo, 
):. 

A IMPR~S.\ P!OQ~MN4 

O "ô .i:,ap;i,r~" la .perecer. Am~áçava.~ 
o . crl~e terrl vef ·A Ol;ice~ · o &ll$f;enta .. 
,vit com ~c:rificlo. E sobrecarriigadil,,, , 
onerada ·cQmo · poderta· atndtt' ma!lter ·o., 
se(! orgãq pficial? PátéC!I\ lnév!tavel Q ' 

Se\! cjesáp11,tec!nie,JtQ tempora~<i. To,. 
dll$ as tenta.tivM W!-rectam :fa.1hM, 
Mon,s, João diz resoluto. e a.ssummd<> 11, 

tremenda r~pQp.~ab!Hdade: Qelll!lm 'ao 
!llell c:i.rgg Ó ''O .l,a~!!-1'Ó" e.'!> l:leriil1111,.; 
·tio. f!l-i'ei t114o p13,r1i- l>!l,lva•lo~. lni;\epen .. · 
de11ti1 i;\e·mms paril- as: Un11n9a.-; qa PJo .. 
ce~! mra ter :e>rageml Vimoli como no· 
retiro do ~lera it>!l!Oit i,ar11, a ger;~ro~i" 
C:aqe e ó traballló -~loso EIOS PàrÓcbs. . 

Vimo~ como e)ltt.nüeu a mão. ~ai .. 
ment4 p. wcJa 11, P!~se. VimQ§. ÇQmo 
M<fü e wfre11; 

E ViTnOli CO!t.O. • • vencei!! t jomali&., 
ta e brilhante, . SO_b O' f!llOll1mat6 · _encJle, 
pagina:; do jor11al Estilo· or!gina.t vivo, 
fluente,· incisivo. · Sabe · escrever. · Propa-, 
gou o jornal;. equlllbrO!!•lhe as, ttn~u
ças. f!rmou-lne o pre~tlglo. "O 'L11-~!l-ni'1 

{ot de novo' funcladQ . Pf)demo.s, !ttttm:,r, 
no governo de t,1:on.s.' JoáO J~~- AzeveçJo, 

· 1'l. O\l\ra · p~!na e~çrita 'pelo ~e11 zelb , e 
que· fic!l- à. ·nO®a êl:erna gr11,tl(j~Q. 1'.l 
que di!!Qt ela Ol)!lt().~ld&dé çlÔ V}garló' çª' .. 
pitular em tQ(\Q 'tilmmo ºº ~lo' nefit.A 
Dtgçe~e? Q ClerQ o e$tlma, e· v~nerã . 
· !l · Ploce§!l' re~'Qr.heclgí!- p0r eiitc& !1i>1ª 

a.11011 de governo feliz e .abençoadQ,. no 
dl!\ UI !!~ ~ovemgro tev11 raza<i !!m ~n

. tar o ~li 1'~•Pt:<1m ge Açªº :d11 grll• · 
çq!. . . 

ii,~t.i. p,qv;i,do nã.o. com . p/!.lawaa, . Cll .. 
· f11,to., a11mom;tra,rin, · !l!QQll(ll}\.e:m@te qll@ ·. 
o ven~rnve1' corpi) !!e Qo!ll!11!wre, Plli~ · 
C8§<1,l}QII 41111-l]QQ llEl rljqp!o llll,QU(lil!, W.fdEI. 
-qe 11, d11 :Movembr() i;l11 JIHl, fei!i m1;{ e.t<> 
de pr-udenclll-, de jui;tlça, e real .. mento 
q113r,io iilegeq. p11,ra· V!gar~ Capitllliµ' 
~ . D.!Qçe!ffl !!e '1i11-úba,.té · !l> MeM, ,Jg~ 
Jü,'!é Q(l ~VecjQ. 

, 1 

PAROQUIA DE -N. S. · DA . CANDELARI_A 
:V-JLA

1
:MARI-A· 

'f!'ll-~C011'B\I llO di4 ~i dQ oomn~ .o Loi\'O depg!s l!, seooQrlte. ·M~r!,. !!<li! 
prl!lleir9 11,nlv~flia.$ 4a pos.st1 · !lOlnO V!· , AnJ911, f@~ ·11, entregP.- qe dµsj, !ll'!dt~ ·~l!.• 
garlo cle.-,ta,_ P!!,f{)QUi1t' do ~vmç,, ~«re · lhas P!l,ra '? .altar ·m\5t, qqe f@r!lmi" ($Jm• 
Orla.n(lQ ®"Í e,.~ R.~~- . . prad11~ pqr · qç,na.t!VQ§ MJ~(!,ffüdo~ P!)lªli 
~ re~ljg poi· t~ tUll!)ICiQl;Q e.cp)'I~ Filhas de Mrill.. · · · 

tocliuento, ~ ~w.l~li rt1U~to6ª!!;. Q Mlvmo. Padre- Qrlinelg · !lffiPCIQJl!I~. 
presti.ralll ao· ~!/)UO. r.adre <;lrjal'l,~() do, _agradeceu sinceramente a W!lQ~ PQf 
µm;i. ~!IJn!f!GªHVf/. hOmenoiMi esta prova de ~arlnho. pediu tambe1n 

. · As .·19 hotas pa. se(ie <!,a. COl'lgregaç:l:\\ q'@, 3 P9llli;ll1~fÍll' ~e \l&tell\l~~ 11,p ~l.l 
Mll-rlana. t;eve lniç!o e, ~~Q, CQm um· coadjutor ... ó ~vmo. Padre Estan1sta11 

:.cai;tQ d!! ~qdaçiiQ !!!I V!~rmo, l'§l!I corç l-l'~rmea que; t~nw o tclli p,J1,1i;lll-dg @ni 
«a J?!!,rQqula,, 4!r!gl\'IP P?ll? ~m? l'a,.. prQ) d3 ~trl~ · · 1 

de !!J~tan!§lay ~J~,;·11111§, . 
t,~ A ~J~µir ~l+QQI,! O Mmen~•i$<1C v1~n:A ºº AN-.;'JGO VJGAJ1J() 

.o §J1r, 4rtur d:lll!ltO. Pf~lç!ep~ ih GP!l• J!;;;tev~ ern vjsltà, a esta paroqQta " 
gl'!íBA-Ç/w ~:;i.ri3)1f qqe,' lllll vlQrllilWP PP.· Rev!Í)..Q. Padre .Jpsé Bolliµge1 q!iê <lll.; 
Jav™,. mosm:i11 ~9 ftl.!Vmc:>· VliPH!r.t q · · · 
quimto ele ~ ~tlm.itl<· por tQQÇJ§ f,1; ~fllli ,rante oito. ano~ foi lflgario dii .. raroqii!a, 

. pa,oqufa!J.O~, e, -~nnlr.QtJ P\lr, f3i:tit•IIJ.~ e. agor3 d\rlge a Pa.rotju!ª ·çl!! !;l@rr!!. g~ 
a entrega de um mdio. P~llte ~ ~I• Pte4ii,dii eni l\,l!JJ% Qerl!,ij!. · 

ve1·~ r,.~011,S 1'111. Ji!!!Nq11ja., NOVENA A .-rossA · SENf"for.1f 
ll°3l'1\I · ~lfl!,1/JP u ~f!F, 11!11rtQ!ome11 

Br3ge. (!® g.qitr,1 · O ~-\1111!1, tõl3dt·e Ore A· 28 cjo cori11nte · ~l'á. -:lnieto ;'. li no,, 
lan<l!I' ,em ~1oq1mit<l$ pajavra11, d!lmo11s, vena à tm.a,ou!a.d11, co~çelç~ a.s io:so 
ti-inaci p Ó9ntflilt11-mim~o gi, t!XlOfi o§ 1;1.-.~ \1çral!, çulmb:)ando · com. sole11;,, encm'3.< 
roi,iuiim~ -~JiW -!lo 1ti11, 1 .de Pef-!'"1.lmi, 

' 

,;,' 
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MARITAIN, E O "DOGMA" DE SUA J~FALlBlLID'ADE JOIA 5 
"E tendo dito isto, um dos quadrilhe~ros que ali esta·va deu uma bo-fetada ein Jesus, dizendo: - · .GRANDE ESCOLHA 

. Ultimas novidades em . JOALHARIAS 
MODERN_AS·de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTES 

Assim resgondes ao pontifice? ~ Respondeu~lhe .. Jesus: Se falei mat,. :diz~-ine: ,,m . q"e; ,mas· .. se' fa• ·. · 
lel bem, porque. me.feres?" s. João, XVIII, 22·23. • · · · Grande · variedade em .RELOGIOS das ·melhores marcas suissas. 

O LEGIONARIO publicou recente
·111ente um importr.nte estudo do Revmo. 
sr> Padre .Arlindo Vieira s. J., sobre 
var!Os; conceitos expendidos por Marl
tain ·em · suá obra " Les Drolts de 
l'hómme." .. 

Inrerlndo · em suas colunas esse tra
b:llho Ido ilustre Sacerdote, esta · folha 
11ãó se colocou na· .atitude comum dà. 
imprensa, que impõe a seus colaborado
res a. inteira. e exclusiva responsabilida
<le por, tudo quanto tiverem ass1nado. 
o· LEGIONARIO não é uma tribuna de 
debates de· opiniões diversas. Está de 
acordo com o· Re\•mo. Sr. Pe. Arlindo 
Vieira S. J:, e, por isso, não só lhe fran> 
quéou.-suaa colunas, mas se esmerou eni 
dar 1a. seu trabalho um destaque · p1·0-
porcloilaJ à. importan .: , do assunto. 
· -Coinoprevlamos, o trabalho do Revmo. 

SI' .. Pe. Arlindo Vieira. S. J. suscitot nu
merosas objeções. 'Destas. algumas . -
poucal!; aliás pouqubsimas - versaram 
.sobre, o· merito · da questão. Pensa.mos 
qi,ie o LEGIONARIO as delxarl a caro 
go. de' seu ilustre colaborador, que, -com 
a.. àutoridade, a. cultura e o tale.nto que 

. tÔdos lhe reconhecem, sohr elas dirá 
· tilvez . sua . palavra. Outras objeções, 
·pot-em - e· foram e.. grande; a. imensa 
maioria - .versaram sobre prelüninares. 
.sém..entrar: nem de longe na ana:Jise dos 
textos ·produzidos pelo Revmo. Sr, Pe. 
Al'lindó Vieira S. J., consideraram. sua 

· atitude ."a.· priori'' injusta. infeliz pre
: Judicial aos interesses da Igrejá., porque 
Maritain fora "atacado em sua honra. 
de' catolico",. porque foram vostos em 
duvida os ensinamentos do maior filo

. ssfó. cristão' dâ atualidad , Joi acoimado 
de. hereje um pensador anteriormente 
distinguido com as maiores provas de 
confiança . pontifícia. etc., etc. 
· Estas pre!Íminarts afetam. .evidente

mente, não só o autor do a.rtigo, mas 
.' o·. jornal' qtie .. o publicou "sclenter ac 

volent<ir·". .Vão é. pois. demais que so
bt-e ·elas tambem dlgà uma .palavra um 
redator do 'LEGIONARIO, ' 
· Fazeino-lo, não com o intuito de . pro

voca.r .ou a].\ment.a1 polemicas. mas so
. bretui:!o para. concorrer de algutn · modo 
parâ que o'assunto seja 'mantido na es
tera · de impersonalismo e serenidade em 
qu1{ Óbstirutdameiite O conservou e eon-

.. · se1·va.rá. esta .'folhi. 
. Antes 'de tudo, é preciso acmtuar v.1-

. gorosaniente que, consideradas em tese, 
as ·prcllininares ievantada.. de hada va
lem. 
· A propagação de heresia.s ou de sim:, 

p)es erroo.-cloutru1àrió.s é w11 mal de ca-
1-ater pubHco, · para. a Igreja e para as 
:i,Imas. Denunda-las não é apenas di

. reito, mas grave dever que recai. na 
Santa. tgreja, não sobre este nem aque
le. mas sobre todos e sobre cada um. 

Nas legislações antigas. havia <'Âlrtos 
crinllnosos passiveis de pena capita.!. 
Quem os ·conseguisse apanha,r. devi.a el'i
minà~Jos- "in loco". Esta dura e triste 
ta.refa.. nã~ incumbia.. pois. eKclusiva
mente ·à. autoridade, mas a qualque1 ci
dadão. t e.ita a. situação ,iurldlca do.erro, 
dentro da. -santa. Igreja. Quem o desco-

.... l:lrç. tem .. obriga.çã• d~ o combater. Q 
óomb.ate ao erro . não é rnoriopollo de · 
ninguém, . mas dever. de todos e de cadà 
um. 

A11tigamente, esta no,ão poderia cau
sar especle. O ·. a1~Lsmo tinha hisinuad<Í 
gobrept1ciame1,te em · lmensa.s massas 
humanas a fá Isa. n·,ção de que os inte
resses da Igreja só deveriam ·ser· promo
\iidor. pelos ·sispCÍs. Sacerdotes e Reli
giosos. Hoje, com o derenvolvlmento dos 
estudos sobre Ação Catollca e sobre a 
Sagradà Llt'urgla, a· imutavel doutrina 
da. IgreJá · nes'"'·. · assunto foi · posta em 
orná évider ela. solar. O santo Batismo 

, impõe · e a Crisma actesce a obrigação 
de fazer apos';olado, Logo, de atacar o 
erro. ·O ataque a-J el'ro é. pois, tanto 
quanto t 'difusão da vrrdade por modo . 
11osttivo, dever evmun1 de todos os Cl'ls
tãos catollcos, 

Definir doút1·ina compete ex'CluslYa
mente à. Autoridade Ecles!astlca. Des
cobrir .. apo11tar, ,·efutar aqueles que ex
pllcita ou·. únplicit;am11nte. de modo di
reto ou ·pÓr meio de conseque1,clas ln· 

· diretaii: negam .loutr!nas certamente ca
tol!ca, é ·serviço que a Autoridade Ecle
siastlca. no seu nobre afan de Impedir 
que a. menor ou. mais subtil sombra de· 
erros :se esgue!!'e· entr· os fieis, tem o 
direito de esperar de todos. 

flor isto. bem mereceu p. ex. S. Pros
pero de Aqultania. simples leigc. do Con
cilio . de ··orange quando combateu ·o 
semtpelagiantsmo dos Monges de Mar
selha. E_' n!ngucm entendeu· que São 
Ptospero ,usurpava com isto funções c.ne 
não. eram . suas. 

Isto posto, ainda que o Revmo. Sr. Pe. 
Arlindo · Vieira S. J. tivesse chamado 
de tíereje o Sr. Jacques Marltain. nem 
por isto se poderia dizer "a prior!" que 
ele andara ·-..d, Se sua ac;usaçâo fosse 
verdadeira, seria. preciso aplaudi-lo. Se 
:falsa, làmentar seu gesto, e defender 
Màritain .. O mal jamais poderia estai' 
no· (a.to ~ se acusar a aJguem de he

··reje, mas em ~ acusai em falsu, 
A.ssim, a preliminar de se ter acu

sa.do Ma.ritain. como se qualquer acu
··sação em· si mesma. fosse um mal. de 
nada 'vare: o merito da questão .é tudo, 
t n,,· luta em tomo deste ponto nuclear. 
que· se devem ~onc1::ntrar. o. amigos de 
Márlta.in. u que não for isto será me-
1·a -evasão ... 

o rato; enti'etanto, é que não se trata 
de acusação· de heresia. Esta palavra. 

· não foi uma só re:e.. mencionada no BJ'• 

tigocdo· Revmo. Pe. Arlindo V!eil'a. S, J. 
·Ele confrontou textos com textos; teK
tos'. ·t1a. _Santa. Sé Dm textos de , M.ari
tain; lsto posto: a. contr~versia .só pode 
i;irar sobre doi.s pontos: 

.1) se os textos. estão b!:m repl'oduzi
dos; 

2) se· entre os de Maritain e os da 
SantàiSé. a oposição é real. 

Não é. llereje ,uem erra. mas quem 
:inicidê ''scieiiter ao volenter" em ~·ro 
qU11,Jlficado pela Igreja, of,-:!io- e exprrn
samenté como heresia. 

O Revmo. sr: Pe. Arlindo VieiJ:a s. 
·J.' .não ·entrou na. analise destes erros, 
~w e, sobre.se sãa he1-esia ou não. Disse 
apenas que são el·ros. 

Disse .<.-om razão·;' sem r~o, l!: es
ta. a. grande .e ~unica questão, df> que 
prel!mlna.res ln~onsistent-..a não noo po
dem manter distante$. 

To be,.or n·~ to be .•. 
A este respdto, hi'I. uma. opir,í.o com 

·ares de orofunda e criteriosa, que 1,a
·cta. vale depels de bem ,1"~dda. Alega-se 

. oue é ~emore melhor aguarelai- o pro-

O J:.,EGIONi\Riújulgou conveniente autorizar a publicasão 
deste trabalho, as:sinado por um de seus jovel\s redatores. ·· 

'Ele dissipará as nuvens levantadas por urna exarcebação 
que é cria.da exdusivameri,te pela paixão, e mostrará que 'é no 
terreno das idéias, e só .nel.e, que o debate· em torno de algu
mas pr9posições <;lo sr. hcqLtes l\farifain deve ser coloc'ado. As' 
consideraçÕ\êS pessoais desunem. A discussão serena une. Opo
nha~se texto a texto,' inter:pretaçâó' a interpretação. 

½Ste artigo frmhem ·aprov•itará, não SÓ aos apaixonados, 
mas. aos displicentes. Não falta quem pretenda àjui,zar sobre 
este a~sunto, seft1 uma informação exata, t_axando de pertur
badores da boa paz todos os q\te levantam úma questão. A ver-. 
dade·, dizia um Santo Padre; para ser julgada, só pede ser ouvi
da. A1ites de_ se considerar: inoportm1a a questão, veja-se no 
que ela consiste. Para tanto,, pode ser excelente a· leitura do· 

·presente artigo. · 

nunclamento :da· Sa~ta. Sé. Ore, està já 
se pronunciou peleis ciccufoe11tcs menclo·
nados · pelo Revmo, Pe. Arlindp Vieira 
S. J., e não. tem a. menór obriga(}!iO de 
reeditar toda il, sue douÚina, sempre.' 
que a.iguem cai ett, erro. Sua palavra: va
le para ·o passado e . par2. o presente 
ta:nt.o quanto paÍ•a .o futuro. Dlfinida um 
principio, est-â fe,!to · ó pronunciamento 
da Igi·eja até · o . fim dos seculos, para 
tados os que de futuro .-0 transgredil:em .. 

n, de mai.s • mais por motivos·· que 
pertencem , à. sua· ~.bedorla, a Santa Sé 
pode calar-se poi- longo tempo dia'nté 
de um n.o. Nem por is.to. ficam os fieis 
disperu;à.dos .de o coínbater. 

Em noEso seculo; não· h<Juve erro · peior 
que o .na.zlsmci. Entretanto, Pio· XI le
v 11 muito tempo pa.'rei o condenar. PDl'.s · 
que? D1-lo o Sumo Pontífice na Encicli
ca "MI~ Brennender ·soi-ge": 

"Todos aqueles. cujo espirita ainda. 
não perdeu ~~almelite 'o sentido da. yer
dacw, todos os ·qne conse.rvám no fundo, 
do 'coração' um resto .de justiça,,. h'ão 'êie . 
convir que. durau.e .estes· anos, difíceis 
·e repletos de acontecimentos, · .que se' 
seguiram à conclusão dá ·concordata, 
cada uma. cie Nossas palà.vras foi · p1·0-
nunclada e cada um de ,!ossos atos fÓL 
cumprido sob a lei da .fidelidade aos 
Tratados. E eles deverJÓ verificar ·tam
bem, não sem ,s1>a 1to e profunda re
provação. como do lado da outra p11:rt<? 
contrata:nte, uma inferpretaçã que fal
seava. o éontrato, óu o. desviava. de s-eu 
fim.· ou lhe arranc· vá ó conteudó. e ter
minava rínalment-, em sua violação mais 
ou menos oticia'.I,. se ·tornoii a. lei in° 
conf~ssada l:lob, cujo .!mperlo. se agia. 
A m~deraç~o de que N<j demo·s pr~v.a, 
apeza.r de t.udo·. não era inspirada em 
con.~iderações' de utilidade terrena, 'e 
nienos ainda ,por uma traquez· inopor
tuna, mas simplesmente pelo' âesejo ·de ' 
não arrancar com o Joio. a.!gÚma planta 
preciosa: pela. ·'.ttenç.ão de não' júlgar 
publicamente .ntes que os esp!rltos ti
vessem compreendido a lnelutavel ·ne
ces.sidade desse .iulgame1,to e pela reso
lução de não neg11.r deflriitlva1nente . a 
lcaWa<le de o_utrem ,''·•f· ·qtiáni:!o a !r~ 
tefütà.veJ· l!rrg11ii:gP.mc··t1à,•. évfuenc1lí·:t1ves• 
M a.rranrado O di.5farce:··sotl' O. qual se 
dissimulava. o ata4ue·· Ja1}çado contra a 
IgÍ"eja.,, . - .· 

Em outros termos .. o .. Pontlfice espe
ra,ya qtie. a. . forçt. de· se patentearem 
os ma'les· do nazismo aos olhos de todos, 
p,udesse ser atacado. 

Investindo contra .o nazismo antes 
mesmo de ser conjena.do pélo Papa.,. os 
fieis apressà~am o dti. ·em que o Papa 
poderia. falJJ.r .. ,Agiram .bem. E térlam 
agido ma:J se. como · basbaqües. rião pe~ 
netrando os deslg1:los da sabedoria. pon
tifícia. tivessem esperado que Ele fa
lasse primeiro. 

Já à esta altura. conv~m indagar· do 
va.lor de outra alegação: se os erros de 
Ma.ritain não foram refutados ·em ne, 
nlmm o.utro ·ugar. será no Brasil (JUe 
ha de a.parecer' quem o,s d~cubra? 

Aqui, ·sim. cabe uma. prelhnlnar, Sc
r:i. verdade que em outros lugares os 
erro~ de Mar•taln não ,oram notados? 

Para dar um só exemplo. mencione
mos os excelentes artigos µubllcados na 
"Rcvue d'Ascetique et Mysti~ue'.' em 
1938 São 1.1m1t rep ica. franocsa ao pen
sadqr frahces... · · 

Mas. levemos adiante o· argumento. 
O Rev'mo. Pe. Arlindo 7ielra s. J. é, 
sem favor algum, um dos vu.ttos · ·de 
maior projeção · no· Clero brasileiro, A 
autoridade de seu nome :é grande. não 
só nos meios catolicos, mas em todos . 
os ambientes cultilráls · e · nas· , esferas 
oficiais do Pais,· Set·ã que, pel9 simpl~ 
fato do ser brasileiro; não pode ser · o 
primeiro a apontar erros na oµra de 
um filosofo (rances? Poderá haver te
se mais lmpatriotlcal 

Usa-se a. formula. "Marita!n foi ata
cado". Foram discutidas. Impugnadas. 
refutadas as ideias· de .Marltain. Que se 
a.tacas::e .,) homem na sua. vida prlvada, 
na. sua honra pessoal, seria lamentavel. 
Que se impugnem ~uas ideias, nada ·de 
mair. normal. Se não é pai·11 serem dis
cutida.,, para c,,1e então as publica. ele? 

Ataca,r ,'1:ar!tain como pessoa. · repe
timos. seria um mal .. Mas se atacar as 
ideias de, Maritain .é atacar Maritain, 
de dtla.s uma: ou é licito atacar Mari
taln; oü a.s.·· .!de ias de Maritain são 
iMtacavels tanto quanto. sua pe.ssoa. 

Ora, o que .í um lnd!vi,duo · de ideias · 
!nata.caveis, sénão aquele a quem ·se cer-
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TANAGRAN 
Otlmo tortificante 
feminino exclusl• 
11amente feminino. 
Mirce de se11!.hor• 
.moníos . especfRls 
l'anaiuan rejuve• 
nesce a mulbel'. 
l'anam-àn 6 o re• 
m6dlo lndlcado em 

todos c,:s casos de abatimento, 
l'U~A~ preCON!S, er,vp)hP~!mento 
pre1.,.aturo. cs•.!lnP branl!Os .an
t~ do tr.i,pr> ~ todas ~ 

droi:i;arl!,s, 

ca COlll . os .privilerios da lnfalibili~ade/ 
Entramos ai no ponto nevralglco da 

qÚestão. 
Maritain prestou à Igreja . conslde1·a'

veis serviços, reconhecidos. não só' p:e)a 
Santa. Sé, ·como pelo consenso univer-· 
sâl dos fieis. , Pela sua docilidade edi
ficante à Santa Igreja., Ca.tolica, pela 

. precisão admiravel corn que · soube in
terpretàr. e expor o pensamento tomis
ta,' pelo vigor com que demorisirou' à 
lnconipatibi)idade entre a ·. filosofia · de 
Bergson e o )at-•licismo. pelas quall
dades iilt~lectti'ais rele,·an! issimas que 
demonstra. em .todos os sens trabalhos, 
ele se· tornou o ·guia ·de ·1mensas mult~ 
dões de fieis, qt•e nele se habituaram a 
ver, não só o p:;rta-estandarte mais 
gJorlosci do pens.'lmento · filosofico. to
mista em .nJSSO.~ din.s. ma's O, doutor mais
seguro, ma.is constante, .ma.iÍ; 'tirme,. da 

. escolast\ca. . llocl{ema. · · 
.E3tés titulos tão se1·ios. ·Dãcf. direito 

a multa consideração. Não ·seria., 1>:iis, 
sem razões muito especiais, muito serl.as, 
muito.·sollcLas · que se de:vél'.la romper em 
torná .. de Marltaln o a.mbientéede con'
_fiança e. de, admiração ·que tão' justa
mente 1nere.ce~·a. Desde 'que, porem. ta:s 
rázões lxlstá1n a ru))turi .se torná n,iul
to. mais um dever do que .. um dlr\lito; 
dever particularmente · linperiooo, em rá
zão dó · perigo, creaclo pel!l prç,prla 
ccntiança depositada em Marltain. .E, 
assim mesmo, em respeito ainda ao mes
tre, . esses· erros deveriam :ser -apontados 
por pessoa. .autorisi,,da .. Concedein:>-lo .de 
bom grado. 

· Indúséutlvelmente, o Revmo. Pe. Ar, 
lindo Vieira S. J. é, dentro c!O. ce11ario 
bt·a.sllelro, pessoa· Inteiramente autol'i
sada . para.. tal atitude. · Assiste,' 1JOÍS, ri. 
qualouá jornr.J . catolico acolher os ar
tigos do ,ReV!llO Pe, 'Ai•Jin'.lo Vieira S. i 

De (Jualquer forma, o talentó, a cul• · 
tura, .os serviços. prestados & Igre'ja por· 
1lfarltaln não podem ,colocar ·suas ·ideias 
em situação , de lntarig!b!lldàde. Intàri
glbll!dáde equivale· à · tnrallbilid~e. · 'Res~ 
peitàremos sempre: . lntra,nsigente\nentê, 
a honra pessoa.1 de Maritaln.· Mas, na· 
medida ~m que isto não signifique· o 
rl;!,conp,ee,lmento. :cte }oi;,çs. cli!c41fa.ÍibfÍida-
. de para elê. Pelm: serviços que prestou 
à Igreja, poderiamas · até beijar-lhe as 
mão.s, il Isto ''de .grand coeur". Mu ••. 
"de grand coeur" tambem. nós· dlrc-
1110.f!. e sempre. ·que ele esta e'rra\io. des
de que!, bem pesada.s a.~ cousas d!_ante 
de Nc~so Senhor nos par_ecer que tal é 
o caso. 
·· Beijar!amos as . nãof · de Maritaln, re
petimos. Mas, sabre· o faÍ.SO dogma de 
sua. tnfalibllldaàe. tripudiamos. 

Entra aqui um ·argumento especial. 
Em seu livro "Humanlsme Integral'', 

o Sr. Jacques Mar!tain (pags, 26 e ·segs.) 
expõs longam-nte a. doutrina de · que, 
nos ·tempos modernos. o homem, ceden
do à tendencia. antropocentrica que mar
ca1·a o fim da. Idade Media e o inicio 
d?. nova era, encam!nhai·a para. rumos 
tambem novos a. sua vida espiritual. 
Tornara-se "antrópocentrtcó ", e á, dou
trina do teologo Jésuita e espanhol Mo
Jlna fora a. exprE>.ssão ma.Is ca~acterls
~ica des~ tendenr.ia da. espiritualidade 
moderna. rraQado · o quadro, Marltain 
eKclama: ·•voilà l'ho,nn,e de. l'huma
nis1ne chretlen des temp.,, anthrop<icen
triques. 11 · crol, en Dleu et en $b érace, 
mais II !ui dispute lé 'terra.ili. i1 recla
me . sa. · parte ·en · talt de ,mimlére iniela.
tlve à l'egard du ·salut et des actes me
rito!re~ · de la vie •teruelle, tandls qu'il 
entreprende de ,falr,: · à Jul seu.t sa; vie 
et son bonhem· terl'ei;~res. Disobs que · 
le molh1i~me est · ta theologie du gen
til11ome · c,.rettcn ele l 'age classique; . 
comme le jansenlsme est la theologie du 
maglstt·at chrétlen · de ce même age, 

· Má.Is à titre . de s;gne re})reserite.tlf, il 
a une tout autre valeu.-. Je ne · sàis pas 
si Molina était un gra.nd · theologien, 
mais Je pense qu'au point de vué culturel 
IJ est hautemel'lt · représentatlf pour Ja 
civilisation. modemt, et . pour Ja :dil:so~ 
lution modern.., .de la. ehretienneté. Con
siderée doctdn,;Jment cette theoiog!e. 
lmmanlste mitigée était que.lque "chose 
d'instable. E!le devait logiquemen.te:lais- · 
ser la plaét' à une forme . pure. Nous 
arrivons a.insi à. ce qu'on peut. appeler 
la. theologie humanlste · a.bsolut. C.'est la. 
theo!ogie du rat!onalisme." 

Ora, ninguem ignora que a, doutrina. 
de Molina é oficial da Compa.nhia de 
Jesw,,' cujos mmnbros fazem, tot:.os,· o 
comprom~o de .a sustentar. li: a espiri
tualidade oficial. da Ordem. 

Assim, dentro da. · Igreja CatoJjca, co
mo um canccr or.ulto, co21tagiado pelo 
espírito· humanista e. naturalista, for
mou-se a. teologia oficial da Compa
nhia. de Jesus, teologia "altamente re
presei.La tiva para a. .corrupção moderna , 
c:a Cri.standade ". E&Sa 'doutrina . ten<ie 
para o racion~ !ismo. E a Igrejá. Catoli- · 
ca aprova. esta Ordem Religiosa, ca
nonisa. santos torma.dos segundo essa. 
esplritualldade. Mal.,, concede o titulo de 
"Doutor" a Santos que seguiram a 
doutrina ·de Molina, com São 'Robert!) 
Bellarmino e .;;. Francisco de Sales. e 
se compromete com ·esse ·vlrus · con-up~ 
tor do mundo ct istão contemporaneo 
até o fim! curiOS!l, "J,erosite", , vendo 
heresias na. Con1P-:Jhla. de Jesus! Nem 
os Papas escaparam a esse digno repre-
sentante · élo santo · Oficio 1 , 

Seria illlpossivel · atacar mais a fundo· 
a. Igreja., todos os .. Pa.pa.,i que · a gover
naram desde a. · fundação da. · Companhia. 
até nossos dias, etc: . Só Qlemente XIV 
teria · sido um grande Papa. 

: Agora. pergunta.~se: os que· não. pen, 
samos assim.· poderiamos c11lar'? 

Amicus · 1'!11.to ... , amicissimqs, pode-

ria.n~OB- àté· dizer • . S'ed màgis 'a.mica Te• 
ritas; · 

Quem toma. tàis atitude$, . lança tais Cas-a Benta toeb 
· afirÍriaçóe.!,, riãO· pode ter -a ,pretensão 
de nãç, ser atitcado; .. tem de reÍÍunciar 
ao ,priyÍ!egió . 'da· invulnerabllldàfle.• As
sim, repetimo-lo ·.nals uma· ,.vez; reco
nhecendo tudo,quanto !la de boni e de 
grande na.. obra. de Mai-lcain,' isto ' não 
obstante, preclsamos dizer a, verdade;' 

( 
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l!: vamos a.t;ora a outro ponto, · · · 
Atacar as _'ideias de Marit~ seria 

atacar sua pessoa. E, wrtantq, atacar 
as Ideias dos quo discordam de Ma.ritain 

" INIMICI HOMINIS DOMESTICI EJUS" 
dos do -.Nortf,do Brasil, do· cle1·0· se- . e 
cuia,', e não menos virtuoso e abne-· 
g~d9~ Vigario Ger~L da pauperrima 
D1o~se de l'ett-olrna, oiide . exerce · 
diversos ot'icíos, com ·iuexcedivel so~ 
Jicitud~, sem: preocupáção de lucro 
màterial - . perguntando0 lhe porque· 

sei-la atacar seus ·· opositores, · · (S. ··Mat. · 10, 36) 
E é .coisa para. que inu(tos não fazem 

cerimonia. D·lscordar de · . J!lgUllla · tese 
cio mestre é· atrair imedia.ta.mente sob19 
sl · uma campanha pessoal dJ má. von~ 
tade, de 1 irrita.;ão, de verdadeira ira
!)Undia. Em luga.r de dizerem no -que 
se errou, irritàm:-se porque .ousamos ar
gumentar. E .visam imediata.mente nos-

• D. Rodolfo das Merçês de Oliveira Pena 
(Bispo. de ,Valença) 

• não .quis continuar, por, .mais insis
tencia . qn'e . fizesse o ilusti'e, ArcH• 
!Jispo de. Pernambuco, no. ·cargo, de 

. sas ·.pe.sí;oali:· imprudent~. atrabilia.rios, 
bl'iguéntos; espiritos de. ca.mpa.nario, 
etc., etc( . . . . . 

Curioso. Nós, então, podemos ser, ata
cados à. von.tade. Isto é licl~o. e até li
citisslmo. Ata.çar ·a.s ideias, de Mar!tain 

.é Jic!to. · · . 
Se ,.a Is~ não se clia.ma, ter dois pesos 

e :duas .medidas... · . · 
l\$az, dir-se-á, todo este trabalho, fun~ 

daclo talvez em doutrina; é inoportúno; 
Divide .os fieis. · · 

E nós responderiamos. que este tra-· 
balho os une. A união :Íol!da e .seria 
entre os homens só pode Pl'OV!r. de iden
tidade de cwj.vicç~ e·. prlnciplos. · E, 
qua.rn:Jo os .princip!os se desunem, o. afe
to, imens:> .hoje, serâ, _menor· amanhã, 
tra:nsfor-mar-se-á depois. de a.manhã em 
indlíerint:a, · e ,mai.~ tarde . em liostllida-

, de. . 
, ·0evemo:s' estar. unidos,. sim, Mas · a: 
que, a quem? A Igreja;. à.:Jesus Cristo. 
Só assim ,seren1os unidos: ,entre. nóg; · O 
que nos -desunir da· Igreja, cie Jesus 
Cristo, desunir-nôs-'á. uns 'tios outros .. 

.Permitir qu~ · o erro·· se propague é 
fazer obre. de· sizanii!.. E,. mais uma ,,~. 
voitanios à, . questão' nucleai;. a uniéa. a 
ser deba.Uda. no. presente caso: tràta,-se 
realmente d~' erros? ' 

Uma ultbn . bà.lela. preci3a rer de1,
feita.. li: a de que Maritahi' e a. ·Ordem 
Dominicana são Jma só e unica coi!la, 

' ' como um.a só e ·unica. coisa ,seriam em 
·certos setores. os'; exagero.s .dó ',lnoYinlen- · 
to 'uturglco e ·a.· Ordem. de · São Beµtó'. 

N~ ·aceitamos ,e.ites "tabús". Temos 
o direito de rios ,d:Zér ·os rna.10~. admi-/ 
radores d;i.· ptden" dé São .. Bento,. de_. 

· ploranélo émlxira. · e:, · excessos · do li.for
glsnl<i. Temos 'o direito de, nos dizer . 
grandes, 'amigos e ·ar<ientesi admirado
res ,da Ordem de. São D,iritingos, :sem 
concorda,r com mulfa:J' .la.s ideias de· 'ri1a._· 
ritain~ • 

E ,para. isto temos um precedente que 
tal&·, por tudo •. Co11ve1-s:\mos éom um· ·âos 
silalores dominlc:ano3· de· nossos. dias·, :, 
Revino. Pe. · GaiTl.gciu~Lagrangê: de ·· S. 

· ~Vma. Oú\'i]llut; que nãÓ concorda . COIU 
muitas du do1ttr111a.s de Martta!n. Al-

gué,n·1· ;a,·q· -~ .. e.~ .... --. ,Cf! .• 11. ,'.~Y.a,~o,1,.~'ll?:~9'!.~f.ls'." se : .. ,Ê -que .o· Pe, oa.rr!gçii .(ao· tem. es-
piritó'. âemlrl!ci;'fio.·'"Hie, t.ae~t ·9.nrnis 
lin_gua." .... , 

ResW!],amos:· combatemos as id.eia:s de . 
um, Mítl!Ín, e não o hOniem; temOs · o 
direito ,de o . 'ràzer . esiquarit& não pró
va.rem que. estamo.s · errados, .porque es-

. te .homem nada., mas absolutámeilte na
da tem de infalivel. 

:tJ: o' que, de sua t>!l-l'te, teria. que dizer 
o LEQIONARIO, ·delxanció ª" !hf;tre 
autor·,. do · recente ártigo· contra' as pro
pcs,çõe:, de Ma.ritafo <e _não contra Ma
rita.in) a palavra, pa,ra ·responder, caso, 
julgue convenlen' ~. à-, criticas que ~u 
brilhante trabalho suscitou. • 

José Femando,de Camargo 

·Absteni:io,me de t1•aduzfr ·e co-
mentar ó texto .acima, Se1·ia um 

. •pleonasmo. O· exemplo disto o ti
vemos na .iá celêberrima questão do 
éxcesso de liturgismo. Sobre ela 
falou o. Exmo. Vigario· Capitular do 
arcebfapado _do R.io de ,Taneiro, ali, 
ràndo-lhe, em ·memoravel ·cirçular. a 
seu Clero~ uma pá de cal; condenou-a,· 
prefaciando. o· lino de Plinio Cor

' i'.êa, com a autoriclade 'que tão' 'bem 
incarna, de rep1:esenta11te, 110 Bra0 

. si!, de ~S. o Papa e com a :comrie~ 
tencia . de honiein de Deus e de 
Sacerdote de invulgai· .saber· e rara 
pierladé, o Sr. Nuncio Apostolico. 
Agóra, ao que r)izern telegramas da 
cidade rlo Yaticano; · S. S. Pio XII 
de'u .razão aos que não iari1 êoni ino
Yações,, as quais Roma' não aprovo.n. 

,1,} ·- aqui,. entre . pàrentesis -:-. se 
.. torÍ;lal':llll mais 'apreciada ·e melhor 
iqfrovcítada !l Sauta ·.Missa, no inais 

· üão deixaram de gerar· confusão e 
p~rturba<;iío' uas almas - me.smo 
C:>Candafo1a-Jas. - COlll esta Camara, 
clage111, .desculpem-lllil a · eiprc~~ãó, 
conf Nosso Senhor, de quem já fala-

, ,:am como df\ igual pai:a igual. Por 
çxcmplo, com e;:,ta· expressão que ~0/t 

ma.!; a uos8os ou.vidos· acostumados, · 
cle,,de ·a· .infanda, a mais r"everencía 
para com 'tão . S~'nto' Nome: ·"O 
Oristo",,em ~ez ele: "Nosso. Senltór 
.re~us Cristo"... g outràs llSÍlll~llij 

infelizes, que já cheiraram a here· 
sia ... 

Qragas a Deus, requiescant · in 
pacir!. Homa falou,. a causa está

1 
ter

minada. Espcra-se que as,ii11 suc·é
da, conio ,ol'dinariamente tení 11co11-

,técido em tódoe os tempos, 11a Igre
ja. 

)!:n lrntanto, outra quesf.Íio está · a 
·provocar ·na.· Igreja, 110 Brasil, pio!' 
mal elo que o que t1 ouxe o. ac•ima ·ci
tado, por .ce.1't.os elern'eutos qilc se c1;
l'.1?Í11 catolicoR, mesmo, <ligamos a' ,·l'r-

.. dad('!,· J)Ov .... eei•tos·· Hadi.:es,,-alg-uns até 
c:cs.taea<los peln posi<;ÜO r111~. OCll})alll, 

com suá og!)riza ao clero rc:;-uln1·. 
Não· ine Jev,em a mal dizer-lhes: 

Estii,o erràfjo~! Assim ;gem em i>ie.
juizo da Religião. [<;;;tão caindo 110 

ridículo perante os !Jons eatolieos. 
Os .lfoligiósos aporta i·um a nos;;o 

pais, por msbtencia de nosso,; His
pos, enviados pelos seus legitimei 
superiores, por motivos sobrenatu
rais. N.ingnem pode tJCgar; a uiio 
:;er o~' pioi·cs cegos, aqueles que· pro
poútalmentc não· querem ,0e1·, tei·em 
eles, os· Ileligiósos, feito mais l1<~m 
ão Brasil, ein · todos os tempos, q,10 
os seus ilustres inimigos. 

F ALECIME.NT·o 
· N:>. dia. '23. proximo paesa,do,,: faleceu 

nesta, Capital a Exma. Snrà, Dà. Cons
ta.ntlpa · de t>a.ula, ,1uva ,do Sm,, Luis de 
Paula. ... · 

\ fa.Jeclda senhora, que grangeara 
por suas altas q'qallda.des de piedade 
e coritção a. estima e. (). respeito de 
quantos a conhecia·,.,. era mãe de s. 
Excia. Revma,, . o · Snr. · Dom Ernesto de 
Paula, , antigo V!gal'io ~1·al desta Ar
quidiocese, presentemente · Bispo Djo
cesàno de Jacarezinho, no Estado do 
Paranã, . . · 

Deixa "ta.mbem os seguintes, filhos: 
Francisco casado coin Da.i' Teofila elos 
s·antos de Pa.ula; Luls, 'casa.do com' Da. 
Mária. de Paula; Carolina, casa.da com 
o sni:-•. Clirmine Pirelli; Eugenia., viuva 
do· stU', Francisco Ramos; Luiza ca1;ada 
com ·o sr. Otavlo. colombiné: · Éduàrdó, 
Adolfó; Armando e Ai ia, ·solteiros. Dei· 

j;11 .ainda. varies. netoa. 
o enterro ' reaiizou-se com 'grande . 

aco'!lpanhamentô, saindo o · feretro da 

residencia. da. familia ·enlutaqá,, à, rua 
Conselheiro Furt-0.do, 663, às 15. horas, 
pàr:i. o . Cemlterio do Santlssimo Sacra-

ementc, âon.de fJi inhumad~ no jazigo e1a· 
familia. · 

Entre as muitas pessoas presentes 01: 
ltCSSf, reportagem registrou as :x:gulntes: 
Exmo. Revmo. Mons. José Maria. Mo.n
teirc, Vigari:> C',pitular, Exmv. Revmo. 
Mon.s. · Dr. Nicolau consentino; Vigario 
Economc, Revmos. Snrs. CônJgo Dr. · 
Antonio -de castro Mayer, Assistente do 

·Vigario Càpitul.~r e Assiste1,te Geral ·da 
Ação· Catól!ca, Cónego Sl:Iv,io d-, Morais · 
Matos, Mordomo do Palacio São Luís, e 
Oiretor Geral da Obra dos Tabernacu
los, Cônego Paulo Florenclo da Silvei- · 
ra Camargo, Paroco ·da Bela. Vista, Cô
nego Marcelo Franco. Paroco da La1Ja. 
Frei· Batista l;Uemke, Paroco da LI· 
beidade, Pe. Joaquim dt: Medeiros, e 
muito:i · P.arocos e Religiosos da. Capi
·ta:I, ruem de· rel!giOSR.'1, e elementos de 
Oréleyo no laicato catl'lico. 

· T_R.A1çoE'tRA· coMo o TIGRE! 
A SifiHs, para ·meU1or atacar suas vitimas, _oculta-se sob 

formas de· pequeno_s males, aos quais 11em sempre damos im
portancia: Reumatismo, ~ôres de, cabeça constantes; espinhas, 

·. eczemas e outras molcst.ias dá pele, feridas rebeldes, digestões. 
. dific~is.' tontur~s, pálpitações, mal estar, cansaço, etc. 

Seja prudei+te, ao primeiro siúal da. doença-maldição ponha-
se .em· guardá ! . . ' 

Ouça o conselho. insuspeito c1à distinta classe medica t:,ra
sileira, que depois de oficiah11eµ!e considerar PREPARADO 

. CIENTIFICO. ao depurativo . 

'r· O ·tec.om.e1 .. 1d.a e. omo O m. ª. is seguro auxi,liar ·no tratamento da 
. Sifilis (I'mpuresas do sangue). Seu uso, embàra prolo11gado; 
. não aféta aos estomagos mais delicados. 

· · N.o 72 E C 
' . . 

, 
/ 

Como dizia .o santo Eüpó qtJe foi Vigario· Geral .da Arquidiocese ;de . 
o Sr. D. SHverio . Gomes Pimenta, · Recife que com a co.ntento. ge.rál vi-·if 
que era tam!Íem bont patriota, como uha exercendo - ele, com· a simpli-, 
os que . níaís 'o fot·an1: "nas Paro- . cidade I que o . caraetel'iza, -me, res-

- quias, principalmente . nas ma.is im- .· pondeu: "Não ênllOntÍ·ei um moti-
portant.c$ ha mais .. · continuidafle". rn sourenatural, .- que·. me. aeonsel}tas
E pocleria, sem ·in,juria a ninguem, se a permanecer fora ·de :minha Dio-. 
afirmar0se,· sem ·medo dé. errar:· m11is cese". 
cficiencia que o Padre secular,·. dado E· te-lo-ão ·os ··detratores d& Fra
o seu ·numefo é ii sua rledira~'ão. Sua . des 'I Moram éles Cl!J geral n~· ~api~ 
Eminencia o Senhor Cardial' D: Le- tál da nação ·oµ em outra~ import~n-
me; em plena éeuniã9· de Bispos, dis- tés cidades• vivem distantes de suá 
s~ têr afirmado a pessoas do gover- Diocese de. origem, que _muit11s ·Vezes,.: 
r:ó que' "üo dia ·em' que expul;;assem eusteou-·llies 'as dellpesas' .. ele sua for~ ' 
os Religiosos .do Brasil, . eiltrJgar- · mação· sacerdotift .•. E el'es hoje. éon-· 
·lhes-ia a mitr.a para~ que· regressem shieram-se grandes de m·aÍ$ para· ser~· 
ii Aí'quidiocese do Rio:'de 'Janei.ro".·. vi-la: At~ chegam.a rliiwr:· "lnf'eliz
Serão mai'>. pafrióta~ dei qu.e 'Sil~. ·mente 'pertenço a tal l 'íocese" .:;, · 
.J<:miuencia' os .. detratores 'elo eleró re: .Pinalme1}le, O rirlieulv 41;i, não que
g:ulad Mai~ do que to<los;os Exmo:; rei~ enxéiga1:, ~- e1~r o~tros: O se
Senho1·es Bispos do Hrns1~, qué soh- gumte: lníelizmeute uno sao os . 
citam e recebem como uma: gra~de • welhores cat91icós brasH~iros,.fe.,'os/ 
gra<;a de· Deus, a sua .coopera~ao? .apla.ndem, Pelo co.ntrano os. seus 
Perdoe-me dize-lo: · tenhó· eá 'minhas fans, iião · [H'i.mam ··. pelo cum'primen~ 
duvidas.' . _ •. .. to• dos deveres t•eligiosos. .Bawr, 

Fel ieio· dos San.tos, um elos me- para se chegar a esta conclil,ão, Jél- · 
J.hores .. e n111is· esfor~'aclos catoli1•os .'cm _qualqu(ll' ,iorllal .. a lista. <l91;rnó
·que en1 túâa a sua exisfoneia te1i1 · mes da~. pessoas ,quP. esiivéram. pre- ' · 
tido o Brasil, (Hssera .· eni artigo eia sente,: .'E)m suas reftniões, enviaram,,, 
"A União'', "suspeitar -do Padre ,lhes: fcfü;i'ta1.:ões. etc. · 
que se dis$e~se ·e, sobretudo, ·proce- Não haverá nisto um · plano dia-
desse copio inimig~ do clero regu- bolico 1 . O de. it,tirar o ·catolico b1·à-
Ja1', 'émbora de outr·à ·na<iionali<lade". ·sifoiro, mesmo o. sa·cer<fote, ·.contra o. 
A Igreja dé Nosso Sen,I19r· é Ca.toli- . Frade, que vive· ·nãó só nas cidades, 
ca. e nãó nticiomd, ·aí está .a:· sua, lie· mas no · Acre, nas f101:estas i!nazoni-

. Iéza é sulHiinida<le; . cas, em dlvérsos Estados do Norte, · 
os· catoli<'os. que íi~ta cónformi- ondé a sida· para o PaÍfre. é :de ·per~· 

cfade 'não agirem, não .ten1 õ espir1- petuo 'sacrifício, cateqúiz-ando ·o':'povo 
to de cristãos. l\IuítÔ .menoi5 sacerdo- set;tanejo, eivilizaudo os· nossos iu-
.tal.! ' dios, servindo a cÍtuja da Rdigião ,· 

Lembro-me coino se fora .ontrrn: e da .Patria 1 Sim, "Inimici ·honiinis 
perguntando a Monsci{hór Angelo doihestici ejusfl,! ·. São Matct1s tiiÍha 
/3arnpaio, que, se111 éxag,cio, ·considc- raião 'eh-' nos Jembt·àr este. avisç, dp 
io um 'dos 8ace/d~tes· mais prepara-. Diviiic, . .Mestre: .• 

3 DE 

l<'ran«isco na,meu em 7 .de· a!Jril 
ele 150G, no castC'fo. de Xa,;ict•. Seus 
11ais,'poder1i,os fi<lalg-os da .. Narnri·:i, 
deram à· todos os ·seus filhos, uma 
educação guerreira; como convh11ta 

nos. hl'açós do homcin. <JU~ ·despreza-· 
· ü1, Santo lnacio de Loyola, .dispoz

se ·ll entrai' para a Orclcm-·que :este 

a grandes seu hores de·. · seu tempo. 
Francisco porein, ain1e,java, não os. 
trinnf'o8 marciais, tão a1)1·ecl190;3 
pelos irmiios, mas· sim. as glorias· !i
tera tias. 

pt·ocu 1·a\·a fundar. · · 
Com gi·ande susto de sua· família, 

deixa tmfo o gentil fidalgo ela Ná
va.rn1. Sua rnora,da é ,o hospital, 
Sllll. OCilpa!;ãO, os·~set·vii,:os mais· lit\• 
milrle• · ·· • · . · 

Ordenado· Sacorlite, foi e~viadtt a 
Portugal, e passou-se .de lá para à 9 
India.' A bordo, mah comia e · mal 
dorm~. porque eram muitos os doet!c . 
tcs . elo corpo e do espil'ito. Com ·às· 

Dcseja,'a lcgar·a.os seus descenden
tes o nonw que herdara de sua mãe, 
pal'a que não se ·oxtinguisse, aeres('I· 
d.o com os louros por ele eonqui~ta-
dos. -- . SUUS orar;Ões · alcançou a cura. de UÍIS 

e 'outro~. · · . 
Por ser · muito meigo, muito deli

cado e· g.racioso, a sua itiãc perdoa, 
,·a-llte ás veleidades liteiarias; e co11-• 
tra a vontade do · pai, deu-lhe· os 
mestres desejado~. 

Em Paris., o jovem fidalgo brilhou 
.como clese.ia,·a. Na Unhersídade, 
torlos o· arata.Va\,ll pela sua iateli
gencia e carnter. Um dos que mais 

tfa Inr]ia, foi:am tantos os · ,a>.us 
,milagrns, que os _proprio~ ~entios ~e 
apl'csentavam a 'ele •. para os érirar,, 
e ele os ·catP.quisa\'a dP-pois. . . · 

\'iajou pela Asia toda, .éhegando 
mesmo ao ,Japão. Batizou· nada lne-• 
nos elo que tÍm mil hã.o· e -meio <le pa
gãns, e a :sua morte deve-se ao can
siiço pro,·ocado por esses excessos·. de 
cal'Ídade. - · 

A· lndia, e <lepois, o · mÚnrlo trielo 
Yl~nera esú, grande apostolo e São 
Francisc,o Xavier imortalizou o .seu · 

o admiravam. era um '.jore1n de Ol'Í· 
genJ lrnmilrle, mas reto "' esforc;ado. 
que muito dese.1ava tornar-se sett 
ainig:o p4rti1•ular. Apesar da dis
tancia que ()~ ,;eparava, tão g'ram!cs 
eram os ll)eritos desse rapaz, · eila.
mado Perlro Lefevre, que . Jfrancis- · 

· nornE>, <le u:iu. modo imprevisto· até 
para ele. 

. co aceitou-o como' amigo. 

gssa amizade, logo ,de inicio, foi 
contrariada por uma nova amizade 
de Lefovre. Por esse tempo fre
q·ue,1ta \'a a Universidade de Paris, 
uni Grande de ·Espanha · de Primei-
ra Ordem, que, por suas excentricida
des, merecera todo o de.:;dem do al
tivo fidalgo de Navarra. Admiran
do a ambos igualmente, Pedro Le- • 
fevre . resoh•era aproxima,,J0s, npesar 
da diferm11.:à tão grande de tempe
ramento existente entre ambos. 

O Grande. de · Espanha, pér~cben
·<lo tambem os grandes mnitós d11 
São .i,· rancisco, resql veu fazer-se seu 
amigo, apes,a1· de · tratado com des-
prezo. . . 

Um dia que Francisco estava con- , 
trntissimo com a sua. fama, o amigo, 
extr.anho de Pedro Lefevre, segre
dou-lhe ~o ouvido: "Que vale ao 
homem ganhar o mundo todo, se viel' 
a pc~der· a· sua alma?" · Frllllcisco 
teve um ehoque tremendo, e caindo 

Instituto Modernu 
PRAÇA ÔA se N.o 163 

SAO PAULO ----
Fundado .em 1917 

. UACT I LOIRA FIA 
· rA(JUIGRAFIA. 

O Melhor f.:nsino 
., 

Pelo Melhol' Preço 

CARBOGENIOTERAPIA 
Nas doenças arirlali.4 ·. per!ferl, 
cas: ti·ombo augeite. obliteran·· 
te, moléstia . de ltaynaud, eté; 
W_aimbrils, extremidades trfas, 
gang!'enas ·.em míct.o, ·rormlga. 
mentos,. dores nas pernas) · -

· Drs. PlJBLlO DlA8 <> MARIO 
- Dl<.:.GNl ..;,, · ll, Màreoni, 131 -

7.~ - Salas. 711Vi15, das ~ ás 6. 
da tarde J.<'one 4·6064 

VESPERAL MONASTICO 
Aeha-se à venda no Convento das Religiosas Beneqiti~ . 

nas, em Sorocaba, Estado de S. Paulo, onovoVt:spera1 bene• 
· ditino, ao preço de Cr$ 20,00, contendo em portugúês e latim, 
as vesperas_ de todos os dias do a,:,,. bem como as Completas 
do Ofieio monastico e as Laudes dits princip{lii:1 festas. Pedidos 
podem. ser ,feitos ao endereço acima. Descontos para os re. 
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l ~ 
A · Ação Cató)ica é 

1 A. ç a o • ·Iea A Aeão Catolica Brasileira é 
a milieia niaxima do·apostolado 
leig() instít uida por ato coletivo 

. do epÍSLOp_ado brasileiro apro" 
vado pel~ Santa Sé. 

eminentemente reli-
giosa, 

Pio XI 
r .- PROBLEMAS 

' 
REAL 1.ZA,ç·.,o E,S· 

. .. . \ 
E 

CATHEDRA P E T Ri 

ô· NEO-OUIETISMO 
, '-- .. 

Associações· Auxiliares ganhar o céu. Ao contrário grave
mos bem· no espírito .a(J.Úelàs gravls
slmas .palavras-do .Nosso lnior.tal Pre-
decessor. Leão . Magno; quando afir-. F d ' . . ,.., . . 'd . e ·n·· r' errar ... e 
:~:\a~!! ai1

~r::::tc~~o,n~\ ti~:: . e eraçao as· ' o _g _51 y0 s Maílanas ATAQUES CONTRA MARITAIN 
Pe. Arlindo Vieira, 5. J~ 

·'Vimos, da últlma vez, como Pio 
. ·:XII; na Encicllca "Mystic! Corpo ris 
· Christi" ,condenou a doutrina dos 
'que fazem do Corpo l\lístico um cot·· 
110 ffsico, esquecendo-so de que São 
Paulo usa de uma· linguagem mera
mente metafórica, ao tratar do assun
to. Deste êrro doutrinário deriva lo-

. · gicamente umà conseqúê'ncia funos
tíssima à vida ascética,. que o Santo 
Padre caracterizou chamando-a. 
:<'.quietismo", naturalmente para mos, 
trar suas intimas afinidades com à 
velha heresia .de Miguel de l\folinos, 
_que, por primeira, recebeu. este no· 
-me. (Miguel de Molines, em que pese 
.a muita génte, ~ra hereje, hereje 
-com todas as letrás, hereje mesmt)). 
E foi naturàlmente por isso que Pio 
:XII se referiu a "opiniões inexatas 
ou de todo falsas, que J)Odem des
viar os espíritos da reta senda da 
verdade". Foi, tambem, naturalmen
te por. iSfO: que o Papa declarou que 

· "com êstas falsas doutrinas o misté .. 
1·io de que tratamos (o Corpo Mlsti· 
. cq) não se utiliza para proveito es-
1iit'itual dos fiéis, mas. converte-se em 
·triste causa da "flua ruina". Ruina, o 
Papa falou em ruina. De que ruina 

· s.e trata? Qual a· ruina que provem 
de falsas doutrinas·/ Respondam os 
entendidos. Quanto a · nós, sentimo
nos autorizados plenamente à cha· 
lllar esta espécie de "quietismo" ln• 
digit~da por Pio Xll de neo-quietis· 
mo. .. 

Ora, este neo-quietismo', que se ca
·racteriza, como seu avô, por conde· 
nar à luta positiva . contra o pecado 
e pela santificação, e de seu avô di
fere nisto que aprendeu a técnica da 
camuflagem; este neo-quletismo, que 
é contrário à nossa colabora~ão com 
a graça, chamando-a subjetivismo, 

, antropocentrismo. virtutocentrisnw, 
molinismo, etc, etc. (nomes bonitos 
que o avô ignoraxaJ;. este neo.quie
tlsmo vimos da última vez como teve 
seus 'princfpios condenados por Pio 
:Xll. Vejamos agora como o· mesmo 
·Papa -lhe condenou· as consequências 
práticas. ' 

"fl verdade, e vós bem O sabeis, 
Veneráveis irmãos, que ba muitos 
modos e todos. muito louváveis., de 
obter o perdão destas faltas ( O!!_ pe· 

· cados veniais): 'mas pará progredir 
mais. rapidamente no caminho da 
·virtude, recomendamos vivai.nente o 
p:o uso; introduzido pela Igreja sob 
a in.spiração do •Espírito. Santo, da 
confissão frequent.e, que aumenta o 

· coÚhecimento próprio, desenvolve a 
humildade cristã, desarraiga os maus 

· costumes, combate a·· negligência a 
tibieza espiritual, purifica a conciêll· 
eia, fortifica .a .. vontade, presta-se à 
(lireção espiritual .e por Virtude ,to 
mesmo sacrameúto .aumenta a gra· 

. ~a": 'l'odas éstâs coisas, com' Élfteção 
rta. última, os .neo-quietistas cons:Lie .. 

· rariam subjetivismo. Haveria m11ior 
·antropocentrismo do que o conhei.:i· 
mente . próprio, orlumlo da coüfis:;,lo 
frequente dos pecados veniais, o,·inn· 
do, em outras palavras, do frequente 
exame de conciência? ·o holllem qne 
se . fecha em si mesmo, rebuscan,Jo 

'pecados veniais, em vez de se abrir, 
de se exp_andfr; de polarizar suas ten
dência& no flmi'o do "pneuma" ! O 
Papá, ,p.orem, diz o'..contrário .. · 

Proslgamos . ."Contudo· é igualmsn· 
te verdade, por mais admirávül (J'J'3 

pareça, que Cristo tambem p1·eci:; i 
de seus membros. E isto em rir!:1'::i- · 
ro lugar, porqu'e a pessoa dé .Jest11;; 
Cristó é representada pelo :Suum 
Pontítlce, e ·este, para não fü)ar <:S· 

· · magado sob o pêso do munus pas• 
torai, precisa de conriar a o,1L·0s 
parte não pequel)a da sua ~oiic'iJ,! "• 
e .todos os dias deve ser aju,t::,i.J 
pelas .ornções de toda a· ígreja, Alem 
isso, nosso Salvador, euqua1:tv 1·cgc 

· por si mesmo de moúo iÍlVislrnl a 
Igreja, quer ser ajutlatlr1 pelos mem-
bros deste Uorpo Mfstico na rea i· 
zação da obra dà Redenção: mio 

· por indigência ou traq ueza da sua 
parte, · mas ao contrário porque Ele 
assim o dispõe. para uiaior honra da 
sua Espôsa intemerata, Com efei-
to, morrendo na Crnz deu · à sua · 
Igreja, sem nenhu!'.na cooperação :le· 
la, o imenso resouro da Redenção; 
ao tratar-se porem de -distribuir este 

· tesouro, não só faz participante a 
sua incontaminada Espôsa desta obra 

· de santificação, mas quer que em 
-certo modo nasça da sua atividade. 
Tremendo mistério, e nunca assás me· 

sima Óração de Santo Ambrósio: "Le- · . 
ditado! Que a salvação de muitos de
penda das ·orações e dos sacrifícios 
voluntários, feitos com esta inten
ção, pelos membros do Corpo Místi• 
co de Jesus Cristo, e da colaboração 
que Pastores e fié'.s, sobretudo os 
pais e mães de família, devem pres• 
tar ao diviuo Salvador!" E mais 
adiante; "E não só é nosso dever 
pagar com amor ... o seu (da Igre, 
ja) ma.terno amor para conosco, se
não tambem,.. obedecer às suas 
leis e preceitos morais, às vezes mo• 
lestos à nossa natureza decaida; re• 
frear a rebelclla deste nosso corpo 
com penitência voluntária, e até mor• 
tificar-nos, privando-nos de quando 
en. quando de coisas agradáveis, em
bora não perigosas". O Papa, '()O· 

rem, ainda .é mais explicito: "Mas 
se em todo tempo devemos unir os 
nossos sofrimen los com os do dl vi
nq Redentor para a salvação das ai• 
mas. muito mais hoje em dia, VeJle, 
rávels Irmãos, quando o imenso In-
cêndio da guerra abrasa quasi todo 
o mundo e causa tantas mortes, tan· 
tas desgraças, tantos trabalhos; hoje 
ele modo especial é dever de todos 
fugir dos v!eios, das seduções d!) !>é· 
culo. das paixões desenfreadas da 
carne, e não menos da vaidade e fu• 
tilidade das coisas terrenas, que nada 
aproveitam à vida cristã, nada para 

va-me, õ Cristo, na tua Crtiz,·a qui.;
ó a salvação dos erràntes, o únko· · 
descanso dos cansados, única. 'l"idit. 
elos· rnorta.ls", E · tudo ,·culmina 11~ 

segutnté: · "For conseguinte, todos· 
os que· se gloriam do nome de cr:s, 
t~os, não sô olhem para ·o divino Sal
vado:• colno para um alt!ssimo·e per
feltlsslmo exemplar <le todas as vir
tucles, mas evitando cuidadosamente 
o pecado e praticando dlligentemen· 
te a virtude, procurem reproduzir em 
seus costumes a sua doutr:na e Vi· 
da, de modo. que quà-ndo o Senhor 
apàrecer, sejam se;nelhantes a ele 
na glõria, vendo-o tal qual é'', 

Eis a voz do Papa, . Combatamos · 
anilllosamente os pecados e os vi• 
cios, vigiemos nossa. conclênc!a, mor•. 
tlfiqtl.emos o corpó, lutemos coutl·a . 
nós metmios, esfórcomo·nos por nd
quirir as virtudes: esta é a verda
deira v!da cristã. O resto s!io diva. 
gaçôes de uma idoo!ogia totalitária., 
que dlssolvn- a prirsonal!dade ·11uma. 
na, ·sob pretexto de combater o sub, 
jetivismo, antropocentrismo, mollni~· · 
mo, e o que mais- seja. Não tenha, 
mos pru.rldos ele ouvir· estas rabulas, 
e orinutemos nossa piédade pela rota 
segu1•a e limpa,, a1)ontatla . por .l>io 
XH. q1rn não é mo.Is elo q1ie a rota 
tradiciona.l, traçada por J Bsus · Cl'is, 
to., acompànllado de todos os seus 
sa,ntos. 

M-1 G A·L H AS • • .. 

vIRETR.lZES 

O jovem Congregado ?ifariano, «d 
modo especial, quando entra no go

, zo ele ferias : 
Deve precaver-se da presunção, da 

pi·cguiça e da sensualidade;. inimi
gos subdolos e perigosíssimos que 
fixam o seu .Quartel-general, bc·m 
110 intimo dó coração. . , 

De'\'e fugir comó _do peste· perni.' · 
ciosa,· dos · maus compa.,~heiros, ás 

. solicitações femininas, o teatro pro
caz, o cinema iné:on venien te e ·o li v1·0 
pernicioso. 

Deve . regulamentar. a sua vida, es
coll1crido um bom diretor espirituàl, 
que. seja' O con:fide11te dos seus 'segre
dos de conciencià, dedicando, diaria
mente, uns ·minutos à. medita1:ão; 
assi.;tindo com· fervor à Santa· Missa; 
empregando bem o tempo; , freq1ten. • 
tando a Congi·egação, que ficar pro~ · 
xiina do lugar; de descanso. 

Deve exercer o Ap·ostolado, ·orien~ 

ncj)~ssal'ias pi·óvidcncias quanto, a, 
hospedagem e ,t,;ansportc,. àssiut 
como · cn viou informações às Con.~ 
gregàções da ~iocese! esperando. que 
todas comparei:am. · · -· Soroca.ba. (São Paulo) ..... l{ecebe-
mos oficio · da Federação· Dioce
sana, congratulando-se ·pelo; âto 
màgnif'ico que reg<!itou o projeto de 
foi instituindo ·ó divoreio e poz a 
familia. brasilcirã · a salvo de inicia
th-a anti-patriotica · e anti-cat~lica. 

·---"' 

Araçatnba.' ( São Pa11lo) - .A Cqns 
gregàção Mariana de Araçatub:i 
oficiou -a esta ]fedei·açií,o, dizendo: 
"Houve gránde•. !!Ontentainentô <'11• 

tre os .Congregados p.ela constru<Jão 
da Casa. <lo Reéólbimento do Coil
gregado. 1.~áriano" e promet~ndo 
cooperar ~êSta importante realiza
ção da Fedc'ração~ 

tan<lo e aconselhando pai·a o' bem São Luiz do Pára{t!nga (S~o Pau-
os colegas; · socorrendo e visitam~ lo) - A Conip•ogaçúo MariÍina de 
.do os 'pobres; exercendo sa,latar in- São· Luiz do' Pll.raitinga 0om1:ileto11 
fluencia 110s meios sociais. que fre• 10, anos de ·existeucia e. so~11.nizou 
qttmita, principa !mente com o. exeni• magnificamente, ,tão . grata . efomeri• 
1;!0; prnpagando ·em toda pattê, a . , de, conformê ;àtenoioso oficio que 
Boa Imprensa, · · nos , endereç®. Ao Revmo. Padre 

Findas às .. ferias, e voltando ào.seío Dh:ctor, aos ,tnetnh1_·os· da. Diretoria 
de sua Cong1:égação, a.presente um e a t'odos os Copgregad_os, Mssos i.,aa 
b1•cve rel'atorio do que fez e ·do qué rab'en_s e, incentiyos para que pro~:.. 
deveria ter feito, · sigam sempre. firmes '110 ideal ma-

''Na · horit que passa, uma -Pai·o- ri:ano, 

, Sob, ~ epigrafe acima pubtlcóu o 
"Dlario" de· domin!l:O P.·· passado um 
artlgo do sr;. Fabio Alves Ribeiro. Eu 
0 teria. deixado sem resposta, -afim 
de.-evitár discus'sões estereis, · se: não 
tivesse ; ele . .' sido ·encaminhado. pàra a redação desta folha pelo meu dl3• 
tinto àmlfetO _ A:lcel,l' Amoroso J,,ima, 
nome -assás conhecido em todo' o 
país e cuja lhfluênc:ia, m<irmenté cm 
cértos meios óatól!cos, está acima de 
todo, e qualquer'. encmrecimento. CtJ· 
meço por observar ,que o titulo do 
àrt'go é a primeira sem-razão , do 
àutor. · Não fü; um ataque a Marl• 
ta.in, m,às um. simples confronto en
tre a doutrina do ·filosofo, exposta 
em seu livro: "Les droits .de· l'hom• 
me.·:, e os dócumentos pontmclos .. · 

Na Pt'opria Introdução _de meu· lon• 
go trabál110, .. publicado· no. seinana.. 
rio paulista LEGIONARlO, fiz.· a se• 
guinte .declaraçãó: .,"0 unlco movei 
do trabalhá que empreendemos é. o 
clesejo:de defendei' sempre com toda 

. a alma e· de tlõr··acima de tudo as 
verdades da fé e da ·'doutrina tradiéio
nal .da igreja:> Recolihecemos os, ta.te,t• 
tos peregrinos ··.do· escritor francês 
Jàcques Marita!u, a quem a,dl:itlra.• 
mos; .tnas, como a lnfalilJll.idade nas 
coisas da fé ·é prívllegio eitclusivo do 
.\Tigario:cle Jesus Cristo, -podê o aba
lizado, esc!'ltor, como' nõs ou outro 
11101·tal qualqu·er, C!air ~m .erro. Se Isso 
se deu de, fato, julgará o leitor cri
te1·ioso ·apôs o· confronto que·· va
mos fazer, e muito desapa,lxonada.- . 
mente, de U1nas · tantas proposiçõés 
de l\1aritai.n largamente ·desenvolvi'. 
das, e 'de Óutras extraidàs dos do, 
~mentes, pQµtlticios". No repouso do corpo ou do espirito, não se cotnpre~nc!e o 

do coraç5o, que ha de sempre estar voltado para Deus. 'Nota 
Sto. Agostinho que, depois da crcação. rcpottso Deu,,, não em 
1,uas obras, mas de suas obras cm si mesmo.Ab ip_sis in · se ipso, 
requievit. 

quia sem· ·CQngrégá~ii!> l\Hniana é 
como um .iardim em que se· não 1·e-
11ovasse111 ds canteii•os, ou· eomo tllilà 

, a.i·,•ore se~1 ninhos" (Cardia( ·Le-. 
. 1·. 

Limeira. (Sl'io Paulo) ---: A. Con
gréga~ão l\Ia.r.iana -ele Limeil'a comu
i1Ícou•nos· a· eliiiçãq . e:_ pósse ·. tia nova 
diretoria, Parabens:- e votos ·de cxi-

~ep~rados ··da Europa· pela guerra 
atual, não sabemos· se. o livro de ,Ma, 
ritain teve- lá larga ·difusão., nem tão· 
pouc·o como .foi -'ele recebido; Não· é 
de hoje, por~m. que muitos veem ,u. 
vergindo do !lustre· pensador francês 
ein pontos de .doutrina. 'E~critores 
e-'teologos. eminentes, donÜnlcanos 
e . jesuitas, teem .:combatido,· muit:3.s 
de ·suas Idéias. Parece-me: que, · se . 
.elll. outra$ obras.,de Maritain há pori, 
tos . negros ·que de certo. modo d'eaa
parecetn entre Jactos de luz; nesta, 
a que nos reterlmos; l)SSeS pontós são 
tantos e tais que não. ha. nenhuma .luz· 
capaz 'i:te ofuáca-los. E foi i$sô o que 
ju\gamos ter demonstrado .. ,exúbêran; 
tementé após· leitura atenta e rep~
tlda 'do 'livro: "Le.s droitS de J'ho1n-

1\ssim havemos tamhcm nós .de repousar, uãô em nossas 
obras. mas de nossas obras em Deus: Descanse. o corpo pata o 
trahal.ho rlo corpo, mas vele o cora\;i.o 11'.1. · píedade e aiuc.,r ,de 
Deus. Ego dormio, sed cor meum · ,•igilat ( Enquanto <lur1110, 
vela o_ meu coração). 

* * * 

iné). . . . 
Graças a Deus temos fundadas e 

em pleno florescimento. na . Argui~ 
clforese · du São Paulo; 1G7 Congreg(l- . 
çôes Ma1·Ü111as 'q110 somadtts às fi15 
erigidas nas Dioceses :paulistas,- tés~ 
temúnham o zelo. e dediéaç;ão <los 
Revmos, ·P(lro<Jos,· e fol'mam as 6S2 
listr11s. <la grandiosa. bàndeira alvi
ceiestB da l<"cdér:i.ção das.· Congrega-· 
i,:õus •l\Iarianas do Estado de São 

Conhecer, amar e servir -- três atos que, concentrados em 
Deus. constituem a piedade cristã. Da competwtração intima 
desses três ckmen:os procede o vinculo 'da perfeição. centro 
unico e sohrrano da piedade. Si lhe quebrais o laço, desfalece.· 
orr ~e corrompe a pic1lade, si jú. não é inteiramente falsa e ilu
sona. 

'Panlp_. · 

Ouço tanto falar de perfeição :.... diz S. Franc.isco de Saks 
--- e vejo h~.111 pnuras pessoas qí.ie a praticam, Bu, de mitú, não 
conheço perieiçtio que não seja amar, e servir a Deus; Forá 
Jaí ... vaidade das vaid_ades. 

D, ·DUARTE 

JUVENTUDE .. F-OONINA . CATOllfA. ~- ' 

RECOLHIMENTO PARA A 
J. O. C. F. 

Realiza-se hoje, n:i J~scola de 1•;dri 0 

e"'ç,io Domcstiea, o dia <lc re~olhi-
1urnlo para as jocistas da rapital. 
Sení 1t nrn oportnniclade para as no~
sa~ joc:istas meditarem eom mais \'11· 
r:ir aprovcit.ando o tempo <lesse prc-. 
,,,o,;o dia para o proprio apcd'ciçoa-
1ncnto. !\nm rceolhimento tem-se 
onortunidade de reconherer o esta
i!;) dn propria concicncia. Dc,pois de 
nm cli:1 de si'lf>ncio e dt> ora~ão sen
timos um ardor llO\'O rara a perfeiçiio. 

Aos mem hros ela Atiío Ca toli('ti 
cumpre conesponcler a g-r11ç11 do re
colhimento que é indispcusavcl pre
paro pttra as lutas do apostolaclo. 

Pela fl'eqnencin a estes dias ele 
formação, as jocistas hubltuldtnell
to orientam stta von~Hde para o pro
gm~so espiritual, Hustcntadas p1•ln 
graça ele IJcug, mais . fncilnw11te · 
triunf:ll':io ,los obstaculos, renovam1o 
suas cllClrgifls pa!'a as lutas do apos
tolado a que tão r;orujosnmente· se 
entregam por Deus, Nosso Senhor. 

CAMPANHA DE NATAL 
A J, U. C. Feminiua editou para 

' ~~te N11tul, um livrinho "Natal na 
Igrejn ... Natal. ~o La1• ... ", contend•>. · 
uma serie de pliesiàs e Clllltos po- . 
pula1•cs de Nat1d. 

Na época que ·.atrávéssainos em 
que o 1"érclàcleit'O serttidó dô 'N_ati1l 
e~tá-so (liluindç, necessuria se tormt 11 

clivulg-ação .do referido livrinho q\Jo 
tão opo1•tunamtn1te acaba de àpa• · 
recer, 

As pes~oa~ interessadas encontrn, 
rão mi sede da ,Juventude,. il rua· Con• 
dessa de São Joaquim, 215, preso
pios de cartolina' e .de madeira ·~óm
pensa'd11 p11rn. serem confecciouados, 
acolilpanliàdos das respectivas· ins-
truções. · 

1'ôLHINB'.AS 

'l'~m sido muito procuradas a$ Fo
lhinhu.s que a JUveiltude, C()tlió nos 
11nos at)teriores, editou pura: 1944. 
A rtisticamento con fec!Jiona<lasj apre• 
sentando as pl'ineipais. 1.Basili<ms 
de Ronia, com notas explicativas a 
respeito das 111és111as, constituem -·um 
otiiuo _presente dé ano novo, 

Pedidos na sede da Juventude, no 
cndereç? ar,ima. Preço, 5 cruzefros. 

A, Fédei-ação comunica .às Fcde1·a
ções Diocesanas ~ aos <lét11àis inte
ressados que colocou à venelil nlt ("(l. 
sa Santo' Antouio, à' rria Qui11ti110 
Bocaiu,·a1 . 246, os ulth.:n.os 800 n)!I~ 
nuaís cxistéÍltcs: Coniunica ainda 
·que est~_ .. Pf[~,f\ep~i~l}f\o.,)11:)~ ~oy11 . 
ediçãz ·_qtff"J'~"t\;.SCfá P,O~~l!... C~ , ~n:~ 
culaça<1;; .. \,y. ·· . . -. 

éoncentração' em lntlianopolis 
A I~cdcrai;;i'to está. ·c1,llpímhada. em 

. promover concentrnções mariánás 
pat;ciais nas- di 1'e1·sas zonas dó: capi• 
tal.· Assim, a Cortgreg~ção .M:al'ia
na de Tndianopolis, · vindo ao encon
t Í'o dóstc .clesejo da Féderação, 01;
gahizo11 pai·a o domingo lt' de 
dezembro,: uma ·. co1icet1traçâo . das· 
Cnugrega~ões · claq·uela zon·a: · pr,,,e
,rao complll'ecer II esta- concentrlli;ifo 
as Congrega~õcs •sediadas. a · part.íl' 
dos liaii:ros '. da Liú6rdade at6' Santo 
Amaro, abrangendo ·a~ Co11grngà<:Õcs 
dos bait·1·os. de· Vila Mariaim, Vila 
Clomentino, Bela·. Vista, Jardim 

,P11µ1ista,- ,lal'clim America, etc., sen• 
dó que as Cotigr<:\gações de- outl'M 
zonas, emboi·a não· compareça)ll in
cói'po·i'.a<las, <leve111 se fazer 1;eí>l'1i
scnt.ar .. A parthia· dar-Se·á às 7 bo

. ràs na pra()a du Sé, ·sel'vh1do os boii-
cl es de Santo Amaro, Brookliu .. é 
In<,liànopolis.,. :As 8 horas será cele• 
brada . :Missa com comunhão geral; 
apó,s à. Missa será• Sel'vido' é~afé, é 
às 9 horàs, ubriNie•á a Ass.em!JlMa 
!llaí'iuna que se em!el:rárá, às 10:.ho
ràs éom desfile pelas i-lia!í_ de facliil• 
nopolis. 

Reoife (Per1111~buco) - Recébc• 
mos dt1 Féderai;ão das Congregações 
l\Iat•ial\as .. cio Pl~tàclô ele Pet•nainbú· 
Cô 'o Boletim;circiilar n.o 18. · .Mui-

·to. · · 

Aitosá. Ga.l'lã.ó ( São Pàulo) - Ile
cebemos carta. da Co11gregação Mu
riana de Potím.dgva, comunicando a 
impossibilidade. ém compnrecer· as 

· (•x:equias em intenção d:o. Pãdre Cur
sino . e' qne. lá mandaram · celebrai.
Santà Missa na 'mcsmà i11téll'!lio: . --

Bebedouro (.Súo Pttulo) :.:..... A Con- · 
• gregaçiio Mariana de menores tle 

l::e,be<louro coi11u_i1íoo11-nos a elci\:ão 
. e posse da, 1101•a d il'etoi-ia. l~n viamos 
os cumpri1nentos e bcnçiíos· d~stá F'é· 

D:1.e", 

· derà1;iio. · 

Mnitos doa que me .leram ~· e .den
tre eles não· poucos amigos. e adri1í· 
rndores de.' .Ma1·itain - me' observà
~·am que C/s· imp1;essionou a séren)da
de , do meu artigo. 

A~si;11 não. pareceu áo sr. Fabio 
que trun.ca .a seu .. bd:;,rat.er minh~s 

. ·01>ngregaç'âo Má.ria.na. ;dâ. . .Pàroquilf .. ,:eitaçôes ~- nilm h,eslta,; enL ·1ançar,n1'll 
da Santa ,Tsrethl.ha. ·;_ · ComeilÚil'ou ,em rosto a. pecha .de evlden.te '' má 

. . .fé". 
tlia 24, o dceenió· de sua· fundaçãó .a 

· • · · Basta este ponto que vamos ana• 
.Congregação M11n:1na. ela Paroquia · lizar, para que O .leitor possa· aqui-
de Santa Tere11Ínha1 ela rua l\tara• latal' qúão injusta é tal acusação. 
nhí'io, .e cm comemoração 1\ · rla•a, A certa alturn do seu artigo, PS• 

realizo11-~c, · rto salão pa1•oq11ial, creve ele: ".Quanto· à suposta equi, 
muito interessante. sessão· litero-11111- paração· entre a Igreja e as dE,1riais 
sical .p'residiclil": rélo Revmo. Pacl1•0 · religiões, ·é .esu·snhp . que citando 
DiL'e;or da Federação lltal'iaua.' adiante unt 'longo ll'echo da. pg_ t8 

em que l\iaritaín d'z o contral'io, o 

Congregação Ma.daria :da, · Ima
cúlada.- Oonoet~ão e São Franéieco 
de Assis-= Esta Congl'egaç,ilo t;é:l!i
zal'á no dia. 11 de dezem\>1•0 proxi-
1110·, solene recép~ão· ,!e nófo:'I Co11~ 
gregadf/s,. úfieiará o ato o Hcv1110, 
l?têi Celso·· ~faria de Sãn Pauto, nn• 
tigo Çongregàdt> :da. mesma Congre
gação e-que será ·<H'deúado Sacer,lo
te Capuéliinho1' no rlia. s de deze111• 
bro, · na cidade _de Botuéatú. 

Congregação Mariana da Faroguiâ 
dé São Rafael -, J<.Jstá de parabens 
a Congregação lltaria11a da .Parpq11i1t 
ele Sifo. ltafael, p~la tnlignlfica obra 
realizada com a . fundaçílo ·da. 11 Es• 
eola · Gátcqu~tica São Paulo Apósto
lo", q.ue vem <l~senvolvelido proficna 
e bencfiea ati vídade tio meio ju vc
-nil daquela l'aroquia. 

.;..;.;....-·-··-· 

autor nâo ilesiia- em formuiâr, aqui, 
a abeu1•da· acuMçflO. ~screve o ,filo- . 
soto: "A l~reja Católica ln~ls!e' no 
prlncl}'l!o de· que íl· verdàde deve te. 
var a diantl:'ira sobre o erro e. qtte 
a Vt'l'dàdeira. l'()li!,\'iâo, quandó é co· 
11heulda, · dev·e ser afodada elll sua 
missão espiritual, .de preferenc:a às 
réllg:ôes cuja 111ensagem é màls ou 
menos frac:u, e ·1ia· quàl o erro .existo 
de· mistura co1il a ve,;clade" •. Para o 
acusador, entretanto, Marltain ·."pré• 
ga · abe1•tamtmté. a sepat'ação '1a 
Igreja e· dô Elàtado" e procura pl'o• 
va-lo ·. citando o trecho cujo. priÍneit·o 
.periotto transcrevi. acima". 

Peço .. -venia ao · sr. Fablõ pàra pros• 
segnil' a citação do trecho ,de !\la. 
rltain que ele in~etrompeu para ga
nhar o leitor a sua causa é no qll3.l 
o· moaófo. "diz o contrario" do q.ue 
p1·etenclo. ·1mvut1tr·lhe,' . . · 

~~~-\~ "EM DEFESA DA ACAO CATOLICA" 
\.: j :] S,h , e.pn,ssho "'•:)• "I,!;m;,i Pfderia ."" prnst,,·Oh, mo 1,~ec-

to gràtos. . 

Sobral - Récebeinos antencioso 
telegrama elo Rev010. Diretor da l?e
deração Mariana de Sob1·al, co111p1tr
tilhaudo cI·a dor dos marianos pau
listas pelo :talecimento elo l'ádJ'ij 
Cü!'sinó. 

A t>a1·oquia dt> Santo F.:duardó fa
rá reafolar ele 28 do conente a 5 
elo dezé1ttbro, a· prililelra Scmanl\ · 
cio. AptJstolaclo, que mar.cará o ini .. 
cio das comemarações <lo Centena• 
rio da Fundação du Apo~tolado da 

. Ôl'açãó. Éstá organizado éxeelcn-
té' pi•ogl'~111a que ,Cónstará ele SQfonÍ• 
<la<les religiosas e sessõe~ de cs.tudo, 

Depois dn~ pala:VrM acima tratlâ• 
cri tas, oontinua Marltalu:' · · "Séria. 
tt:rla via rsobi-enianelrá ratso conolulr 
que- esse principio não pode aplicar• 
se sem, recla1nar pa1•a vordadefra 1•e; 
ligtão os fa vo1·es 'de um poder t,oliti, 
co absolutista ou à assistência· l.la 
nma policia, ou que a Igreja ,.eâtõ, 
lfoa reivindique junto às sociedades 
moderna.s os privilegies ·que usufruía 
eln uma civilização de tipo sacra! 
como a .da ldade Média, [)e_ ·rato, 
é. a ll'JisSâõ espfritual . da lgreja que 
deve tser · auxiltadà, não '0 ,podedo 
pó!itlco _ou às vantagens temporàls 
que poderian1 pt·etender em ·t1:u uo• 

APAUELHOS 
paraCIIÁeCAFÉ 
.modernos, elegantes, 
cm dcsenbo-.otiginais 
Na-cionais e extrangeiros 

· fü1l! 2,h1e i\laio, 80-90-S. Paulo ,-.. -r.-. .. !ANA.M .• 

. . 

hom1111s domcstici e.Jus , o bxmo. v1ço, hnti·ctanto, · se o meu· ilustre 
Sr. D. l{oclolfo das l\Icrcês · Pena, amigo ach11r que bn nis.so ·convenien. 
Bispo Diocesano de Valcn~n, puLli- eia, po,lerá citat· o caso de ·atguem 
cou um 11-l'tigo de grande atualidnue, que leu o livi·o sem prevenções e, . Leopoldina (rilinás 'Gerais) :.... O 
contendo <'logiosos conceitos sobre o longe de se afastar do apostolado da Rev1no. í1uclre Diretor. da llederaç;ão 
livro "Em ()~fesa ria Ação Cutoli- Ac;ão Catolica, nelé ingrcSsôU, np6s · téeebeu athal'el cartão. de 's. i11xcia, 
c,a", rlÚ autoria rlo Dl'. Plínio Corrfa a1t0s d~ hesitnc,:ão, Sótt um João Nin- RtlVtrJà. o Si·. D. Ocilr1m. Ribeiro Gue-
dc Oliveira. guem para aconselhar o Dr, r>linio des, Bh;po de Leopoldina, abençóah• 

Dada a rara oportu.iiclad11 deste Corrêà de Oliveirn, a quem admiro do os Congregados P8:ulistas. 
artigo, transcrevm10-lo na integra ele longa data,. Não se ilbo11·éça co1U ....____. 
cm outrn parte de nossa c<lkão de o que· está sucedendo. 'Monsênhor Pindi!.lnonhanga.ba. (São Pilttlo) -
hoje. . Segur prestou os· serviç~s, qt~e todos Durante todo: o n\ês. de novembro, 

,;/'* Rabemos e, sendo am101ss1mo · do. Pindamonhangaha · está se prepii.• 
Santo Padre Pia IX, esteve a piq11e rahdo pat·à 'réàlits.r o $eu l.o Con• 

De nm elos caLolicos militantes de 
maior pt·o.Jcc:ão ctn nosso· l!:stado, l'e
cei.Jeu o Dr. !'linio Corrêa· rle OUvei
ra uma carta rias mais significativas, 
da qual extrnimos os seguintes to- . 
picos: 

"Qtt11ndo lhe cscrç.vi minha e ar
ta anterior, eu ignora1'a por comple
to a <H•leu11111 <(Ue o seu liv,~> lcvai1tou, 
Li pol'tauto a OefeRa com olhos vir• 
[;Cns; e a ~ua ~0 iturn. er.;i vez de tr~- . 
zer novo~ ,trgumcnto~ em abono da 
mi;ihn o!~tudc anterior, ser-viu pelo 
co1itrnrio para ii,spirar a ,lcdsão qu~' 
tomei. · Não rlesejaria rehatcir oficio
samcntn as ci·itic:is que li. Conhé~o 
ainda muito pouco a A~ão Catolica e' 

dll ser· wspertso, Eu _já te11ho algu. gresso Màriartó, qüé s~rá al.íertô so• 
ma experiencia do que colhemos nós, lene1liente e1n 5 ·de dt>zem bl'ó é sé 
quando nos pomos de corpo, alma e prplongará até o rlia,8, numa· conta• 
coração ao servii:o · dá Igreja. f1 cou. tenação .de solenidades 1·eligiosas é , . 
sn amarga, mas. se tal n5.o fosse, on- · formativas magnifi<'as, segundo so 
ele o. nosso merito'I Coragem! DE'i- depréende· do sêu ·criterioso progrn• 
xe cair a poeira e bão de lhe. fazer mil. A 'Federação Mariana .Dioec• 
justiça. E se não chegar o dia ,da sana. 1•ealizai-á. no· dia do encená• 
répara!:ão, tanto melhor: lá está a ,mento do Ctingress6, B de dezembro, 
l'ázão nas bemaventuranças. Adeus! gr/1.ndiõsa. Concentração Mariana !'14 
Creia-me como sempre, seu coúeli- todas as Congregações da Diocese. · 
gfonario, amigo e 11.dmiradot. . . 

P. ~. - Nã~ me esqucto desta Botucatú (São Paulo) -'." A Fe• 
Íl"ase que alguem assegurott,me. ter ' · dcràção · Diocesilila · de' · 13otncáti1 · 
ouvido ele O. Duarte: F. não é, Uni , pati"óeiná\·á no dja 8 de riMemh1·ó 
Sacel:dote leigo, eomo se ·disse, ·ma,! naquela· cidade, uma ·C0Mentra1:ãó ·· 
é um leigo Sacerdote. Mariana Dio!Jesana. · Já torpou .a$ 

-~/ . 

COMPRA-SE 
qualsqt1er obras <le Louis 
V eui11ot ou ·noticias biogra
ficas. à elé referentes, Cartas 
.a F. Alnidda; à Rua Alfredo 
Ellis, 286. 

Enêadernaç,ão de .luxo?. 
Oficinas gráfiras do 
LEULONA-RIU :S. A, 

Rua do Seminari(), 1119, 

••1it11• a,o.,eo-

1üe ta.Is ou ljuàls de seus membros 
~ no estado de evolutâo e dé eon: 
i:lenela de si mestnas, a lj-Ut! chega~ 
ram All soc,edacles modernas, uma 

. desOl'imlna~ão social ou _poh•.ic11 em 

. fa,,.of da Igreja; ou ia outorga· de prt, 
vllegios t~t'l'lporais a seus 1n111Ístr,}s 
~u a teus fieis, ou uma polltiea de 
cler1ca1iah10, serJilm de natureza· a · 
comprometer; e nã9 ã aJutiar; eua 
missão espirjtual,. Assim a corrups 
ção da religião ll~lo interior" na qual 
1!0 esforçam hoje .as di~duras· de ti," 
pó totalltar\O-clerlcal,· é, pior que à 
l)erseguiçâo~ · Poris110 mesn;.o que a 
áocledllde politlca diferenciou mais. 
perfeitamente ·sua esfera .'propr'Ja e 
seu Objeto tétnp01.-:.t, e r;eUne de tato 
em seu bem co,num temporal ·homen!l 
pertencentes a familias religiol:!IÍS- rti; 
fere11tes,. tc,rnou-se nocessario que, 
llo 'plano tetni,oral · .o prillêiPlo da 
Igualdade· dos direitos se aplique a 

M~AMONIQS. 

t.l. E DM':U N DO BOI-IN ~ C~ 
tlOVÓ HAMBURGO 1 1 o R.Gi:IAIHÍE Oô SUL·SRASlb' 
&iMARóUfl OE_souu...:.,ill<o.nm,!HOHO.o •1>l-,nu,c1-1"N~ 1;11_1 39 ,. 

~stas d.iferentes familias. Ha um só · 
beró temporal; o dá sociedade poii• 

. tica, do mesmo modo que. ha um .Eó 
bem comum sobrenatural, .o do reino 
de Detis, que é supra-politic,o. lntro. 
duzlr na sociedade politica um. bem 
comum particular, que. seria- o bem 
comum temporill dos. fieis de uma 
religi:lo, mesmo que fosse da. verda• 
deira religi;jo e que reclamaria pa. 
·ra . eles · uma situação privilegiada 
no Estaclo, seria intro:Juzir um prin
cipio ele ·dlli)~ão na s<?_cledade politi• 
ça e faltar deés.l maneira ao bem. co. 
murr. temporal".·. . 

Grlfei·a3 palana!l de Maritain que 
estão . em formal oposição com os 
docuri1entos pontfücios que veen\ · 
abundantes 'e persuasivos· logo apôl:\ 
-essa 'citação. · · . · · 

·Respiguemos alguns ,apenas: "Em 
nossa época não convem mais . que 
a religião católica. seja cons!deracla. 
conio unica· · rallglão de. Estado, ex• 
cluidos.· t<Xlos os demais cultos". "'IÍl; 
assim que. em alguns Estados ca:tõ· 
l!cos foi louvavelmente estabelecido 
po1• lei que a· 'todos os que para eles , 
imigrarem · séja licito o exerclcío 
publico do proprio · culto". (Propo
siçõ.es · 77 · e 78 do SyUabus, conde· 
nadas· por Pio IX). 

O mesmo · Pontlflce, na . Encíclica 
"Quanta cura" condena- a seguinte 
1iroposlção: ".A Corma maJs: perfeita.
da sociedade publica e .o progresso 
civil exigem absolutamente que a 
sociedade humana seja coiuitituida 
ê governada sem ter em co11tii a re• 

· liglão, como se esta não existisse, ou. 
pelo menos sem fazer diferença al· 
guma entre a rellgião verdadeira. e 
as falsas". . 

Leão X1II, na Enciclica "Immor• 
tale Dei", ·condena a. asserção dos. 
que teem pa,;a si que. o Estado mlo 
,deve professar oficialmente religião 
alguma nem" deve ·" inquirir qual é 
entre 'todas ·a: ·verdadeira, nem favo
_rece-la' particularinente, senão . q11e. 
deve conceder' a .todas. igualdade oe 

' direitos, atim de que não se pertur• 
be a:-ordem. publica" .. Releia. o. lei• 
tor · o .que diz acima Maritairt .. 

,O m:esmo Leão XIII, na.· EncicliPa. 
"Libertas•·· "1'J portànto · um aten• 
ta.dó contt•; a razão, e coritra a jUS• 
tiça o 'ateismo do -Estado, ou, o que_ 

. equiyaleria :ao ateismo o dar a. mes
.m;t descriminação jurídica. às diver, 
sas confissões elíàmadàs rel!glões e 
a outorgar à tÓdas promiscuanieme 
os mesmos direitos", \Maritai11, como 
vlii.1os, condena, ···uma descrhninação 
social ou politica em favor' pa Igre, 
ja".. . . .,·. 

Observa o filosofo de J.IJeuélcin 'no· 
més1uo capitulo, em trecho que níio 
oltel ·no, meu trabalho, que deve·ría. 
·ser '' assegurada, · na base d(! igual• 
dl(de.dos. direitos, .as llbeidii.des,p1:g• 
prlas· das · dlversas familias relio;ÍO• 
s&Í!", (pg, 4oi; · 

E como a missão. do Estado se res• 
tringe,·ao "piano ·tempo1'ai"; é. ll~S• 

se setor que deve cuniprlr seus de• 
VOfCS . para COlll a verdadeira lgrtja 
.de Jesus Cristo. · 

O mesmo poderíamos cllzer do in.• 
terconress!onalismo p1·econlzado J.lOl' 

llfaritain, Suas . pàlavras são exptí, 
citas, inequivqcas, como igualmente 
o são as· de Pio' X, contrarias a ta is 

. doutr:na, em sua carta "Notre char• se aiiostciliq lle" aos bispos .fr;:iuceses, 
Façamos. ainda sobre este Particular, 
à <que -não se· refere .. · o sr,· Fabrn, Ull\ 
PE•.1Úeno confronto. úlz l\laritain :: . ' 
"Os que. não c1·eem em Ueus, oü niio 

' .protessam o cristíanismo, · sé entre• 
tanto acreditam na dignidade da. p~s· 
soa humana, na justiça, · na 1ibe1'da• 
de. ·no ·amor do }'lroidtlÍO, [)Ódelll c:i'I• 
opel'a1· na reallzação ili! tal ·conceito 
da sociedade e coopl!rar para o belA 
coinum, mesmo que não. saibani. eJé•. 
var-se aos primeiros princípios di, 
suas · con vléções praticas, · ou · pro• . 
<lurem ápoiàr-se elit prlnc'plos de• 
íiclei1tes". (pgs. '33 34). El · riou~o 
àdiallte: "As outras üOnflssões .rei!• 
glosas seriam tambem representa.
das para defénder seus dil'eitos e 
suas liberdades e 11ara ajuda,r a rea• 
IiZà!iãO da obra comum nos coni,e• 
Jlios lia nação". (pg, 38). A isto rê~• 
ponde Pio X, na condenação do 811, 
loti: "Que se deve pensar deste res• 
peito por todos os erros e· do ex• 

·tranho convite ·ret'to oor um católh•o 
a rodos os dissidentes, a fortificarem . 
il,µas convicções peln estudo e delas 
fa·zer as fonte$ sempre abundantes ile 
novas. forças". Que se devé pensar C::e· 

·nma àssociação. eni 11Íle ltJdas as re• 
ligiões, e até O Ílvre pensameiito, M• 
dem manifestar-se altamente e à von• 
tade? ... Sãó, porén1, a:nda mais ei• 
ti·ànhas e ac1 mes!'.no tempo inquiet.an• 
tes · e acabrunhadoras. a i.tudacl!Í e li• · 
gelreza de .espírito de holllêíJS qua 
se dizert1 católicos é que sónliam l'e• 
íuiidir a sociedade em tais conrl!• 
Qões, ê estabele\:er sobre a tei-ra, 
prescindmdo da lgi'eja Catolié"d, "ó 
reilto da jus tlça e do àmúr :•, eóm 
ú[)erài'lôs provenientes de tOdà, a 
parte, tle ! otlàs às religiões Olli se111 
religião,. çom -ou sem -crenças, con• 
tanto l]Ue se ésqueçam dó quê os di• 
v(dé: sua;s convicções religiosas Ott 
.filosoficas, e ponham em comuli1 
aquilo que os une: um ·gener~so 
ideaJ!smu e for•tas morais adq11il'i• 
dás opde quer que posam". · 

Basta o que fica· dito. · Oesejatnos. 
_com o s1·. lt'al)IO q11e Marltàin séj(l, 
sernpre um t'iiho fiel da Sa.11ta lgre, 
ja e q11e, se essas . doutrinas, que es. 
tão en) evidente e insorismavel con
tradiçãv com os ens!hamentos da, 
Igreja, rorem rE'rudiadas elrpliclta• 
mente pelos Qúe teem a missão de 
velar · pelo .Qeposlto sagrado da 1·e· 
velação, dê ele ao muudo. um belo 
exemplo de fé e de submissão f111ál 
O que pretendemos tã.o somente de: 
monstrar, ufiln de 1n·emun1r os 111. 
cantos contra uma detm·1iacão ela . 
verdadeira doutrina, é que ha inéga. 

.vel opóslção entre.· o que apregoa 
MarHain sobre o papel <ia Igreja e 
do lllstado no mundo · contempora.
neo e o qut- a essii re:speito tem cn- ' 
slnadn o má_gister!o ll1fallvel <la 
mesma- Igreja' que, para ·nós católi• 
coá é e ha de s.er sernpré a Única 
)i.e,!ltra infallvel da verdade · · 

1 ,- •• .,. - • • • ·- • 
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o mundo não está de acordo com o 
programa de "Ullu~ cristã, a conside
rnr tarefe. unica o amor de Deus, e 
ocupação secundaria o labor nos · di .. 
versos · setores .culturais. Aqui os . espi
ritos se. separah1. E no fim da evolu• 
ção da.s dua.s correntes estão dois tipos 
de · homem diametr.-Jmente opostos: a 
homem mbdernv apegado às finalidades 
concret.a.s. proxlmas e paloavels, que 
pelo afan de produ~fr valore.; tenestrcs 
perdeu sua alma. o centro vivo da ver
dadeira ctL~ura; e o homem transce11-
dental que, vivei 'lo neste mundo e dele 
;se servindo, vive como si o rm,smo mun• 
cio nenllUm verdact,airo Interesse lhe des• 
pcrtasse, porque pn:,,ma primeiro de 
·tudo o Reino de Deus L sua justiça, 
tratando das 'Ousas deste mundo como 
isc tmtà de cousas secundarias, com 
cuidado. conclencia. amor, m.as sempre 
compenetrado de que elas ,.ão consti
tuem o essencia.J, nem preocupam nas 
profundezas da alma. 

A questão que nesta altura se impõe 
oí esta; estará m ... 1<, a cult.uw huma
lH\ salva e em boa~ mãos quando cn- , 
tregue aos homens que não são deste 
mundo e que portanto so tratam dela 
.. en passant", como ,ue pua passar o 
tempol Não sera dlfich mostrai que. 
embora tldc:>s pu1 secundar! . t deriva
dos do suprem-, lceal tra11cen,.enta1 <1u 
.amor · de Deus, °" ideais culturaJS 11u
manos· encontram numa culturr lidim!l.
mente cristã .sui.. mais aita aprecia
ção e reailzação. h:. o quê é preciso sa
ber. a religião crlst, impõe-1,os o devér 
ele' dár aos valores deste mundo um'l 
cotação bem alt•, si bem que não all• 
:SJ!uta., .naudando sejam cultivados de 
maneira a encontrarem a súprerha 
atua~ão de que. são capazes Longe ae 
se.1tir-11os inferiores em ass'.lnto cultu· 
rnl, . pela, tr~nccncle .. cia do ideal cris
tãC' que ·profefsam~ e que nos determi· 

. na a não ver nas cousas , ,~te mundo 
o supremo· campo da nossa atividadA, 
E'stamos convencidos de que a , cultura 
; .mana encontrá· na religião catolicà · ~ 
n.alor. incitamento. Vamos mais IÓnge, 
a.firmando que a verdadeira e plena cu!• 
tura· só se torna poss1ve1 graças à r t. 
ligião. e·que toda culti.;r·, divorciada ,1.,: 
legitimo espirita cristão SQfre de de· 
feitos éssencials. 

Deus criou o mundo para sua glo
ria. Quer dizer: a finalidade do mundo 
llãÔ é . tmane,1te, ~ os valores criadus 
llão sãó absolutos. U ponto r'e gravi
tação e a suprema razão de bo11dad~ 
do túdo que -Xlste não se .1contram. 
pois. nas cousas mas em D<>us. Es(.~ 
verdade baslca de toda religião po.i;iti
va. deve ser respeitada numa apreciaçá~ 
cristã dos · Vulores culturais. 

Trabalho e •)JS.%. às ·duas colunas do 
bem-estar.· são considerados us prere
qulsitos .e~senciai.s Ja JU!tun µorquan
to slgnifici.m aquilo QUt> ocup, C!igna
mmte a. capacidade produtiva dos ho
men.~ e sàtlsfe \ suas exigencías legitl· 
mas: produção e consuma de valores. 
Tem-se por certo ,JUe a esta.bitida,. da 
ordem. o contentamfl,,o geral e o ní
vel inteletl.al e moral dos poYos se ma
nifestam coroiarlos indefecth ,i do tra
balho produtive e da distribuição ade
q1.pida dos produtos. 

O valor que. a doutrina de Jesus atrl-
1: .ie ao trabalho e à pl'0pricd~de. si bem 
que não contente o espirita materialista 
IDJdernv. da de Ir.to aos dois 0lementos 
de cultura· a mal< sublime consagra
çãJ. A mm, co1,sicleração superfic,al dos 
s. Evangelhos• pode pat ,cer que Nosso 
Senhor sugeríu como Ideais do Rei110 
do~ céus a piem, e lncondlc!onal re
nuncia a qualquer propriedi.,,dt e o me
llOSprezo do .trab~lho. ex111tando a po
breza e condenando a riqueza. 

Certo. o pleno desµre .. dlmento de to• 
doG os bens· te1·restres é um ideal evan-

, gelico. como o são ~mben obedienoia 
e cru;tldade peÚeitas. •Sãü os conselhos 
eva,ngelicos cuja tegltlml<'ade pocle pa
l'ecer duvidosa. d~ntro dum mundo. 
orientado pelo mate1·ial!smo. sua apo
logia. não Inter. sa aqui. porque são 
conselhoo e ·não mandamentos. Nossa 
questão toca apenas o que é da dou
trina geral da religião cristã e o que 
obriga todos oll c1·lstãos. Contudo, con
vem lembrar apenas que o esta.do cte 
perfeita pobreza voluntaria s pode ser 
l'ealizad() por quem for cl:<1.111ado,.para 
estr, · forma evangélica da vida. ao meio 
dum ambiente em que , c1.ilúw. o 
trabalho. material produtivo. Pobreza 
pçrfeita ·não é· .1 . programa cristão, mas 
dentro déle um gesto de .!herdade espi
ritual e&cepciona.lmente magnanlma. 

Precisemos os . conceitos. A riqueza, no 
sentido em ql.ie elll é profligada pelas 
palavras assaz conhecidas de ,Jesus. é. o 
continuo aument" das pooses materiais. 
por amor ;da posi;e, nã• com vistas pai a 
o sustento da v.lda. Rico, uo sentido 
depreciativo de, " .. , AI de vós ricos, por
que já· tendes vossa consolaç~o; ai de 
vós saturados: po1que pa,<;sarei.s fome; 
ai. d~1 vós que . rides agora. porque te1·eis 
luto .e haveis de chorar; ai de vós si 
vos concllials o aplau.so dot 11omens. 
porque assim já vosso-~ pais 'l.plaudlram 
aos JalsO~ P"Oíetas .. " lLc. 6,24-26), é 
aquele saciado rident-, que encontra na 
proprlec1ade terrestre tal satisfação e 
contentamento, que nem deseja outros 
valores. Pobre. pelo contrario. é o de· 
sapegado da ta.sclnação das riquezas, 
que trabalha. e, portanto, possue e au
menta as posses para ocorrer às neces
ildades da vida. E por !i,ec~~idaàes ci~ 

O PROBLEMA DA CULTURlCRISTÃ 
Do conceito catolico da · cultura. 

D. Aidano Erbert, O. S. B. 
vida não se entende a~11as o sustento 
mlnimo da exL;ten,'.:1., mas tudo que é 
uecessarlo para uma vida dignamente 
humàna, cahendo no .conceito M neces
sidades de cai:ater . cietÍtlfico e artlstlco 
e os meio,s de atividade ca.r1tatlva. o 
homem, só vive uma exlstencla digna de 
sua vocàQão cri.,Íã, si pode viver para 
a verdttde e a c.arlda.de. 

Armazenar bens que ferl'Ugen e tra
t ; não comem, fazer-se . amigos lnde
fectivels com aa riqueza.a ela. .tena, esta~ 
pa-lavras de .Nosso Senhór caratertsam 
o esplrJto cristão. O .trabalho ,e a itqui• 
slção de b.ens materiais devem servfr 
de meios para a. nossa. Imortalidade. A 
rellgião cristã impõe ó dever· do traba
lho e .fü. produção de v:\101·r· , tcncstres, 
não para neles clescança. - que· eles 
hão de · abandonar-nos na hora decisi
va. -. mas para converte-los em vaforu 
eternos que niis · guardam fidelidade 
imortal, si nós os proc1.mimos nesta vida 
mortal, Não ~. a propr-ledade como tal, 
nem o trabalho- terrestre em si, nem tM 
pouco a alegria de viver que . se pros
crevem no ·Evangelho . .ll: a ·eséravlsação 
da a.Jma pelos bens deste mundo: ·é o 
trabalho âbsorvente que só conhece um 
fim: a acumulação de riquezas; é a sen
sualidade euforica do rico podre que diz 
na. parabola: "Els mlnh' · alma, agora 
tens ga.níutidos o~ teus, haveres para 
muitos anos; descanÇi\ pois, come, bebe 
e deleita-te. E di&<;e-lhe Deus: néscio. 
esta. mesma noite te hei de pedil· ,a al
ma. Então. :iqullo tudo que Juntaste, 
para quep1' (irará? Assim acontece com 

. quem acumula tesouros para. si e não 
trata de ser rico em Deus" (Lc 12,19>. 

Este é" o ponto saliente. A ,•posse dó · 
,bem verdadeiro. o trabalho pelo verda· 
deh·o significado ~a exlstencla, e a ver
dadeira. fellcidacle de viver não têm ini• 
migo mais renhido que os bens terres
tres cobiçados pJr si mesmos e o culto 
das nece!l,Sidades do corpo. Como Jesus 
chama de ··justos", iJ'onlcamente, aque
les que se têm em conta de ju~tos 
quando. na 1·ealidade, são grosseiros 
ego!sta.s.· assim condena como "ricos" os 
que nêo r. bem :ser ricos em. Deus, afer
rando-se aos bens deste mundo. que s.6 
têm razão de meios para comprar a ri
queza verdadeira, t1·ansce11de11tal. A 
doutrina. de Cristo pretende destruir o 
preconceito que, vê no metabolismo o 
si;;mlficado i? o praze1 da vida. 

O criterlo transc,;ndt:ntal que a reli
gião c1·istã aplica aos valo1'es tidos. como 
elementares da cultura é contraditaria 
ao. espírito do mundo O hOmem medio 
não trancende o aspeto concreto das 
cousas; Ignora o mundo das relações 
t.rancendenta is. Na realidade porem to
da verdade e todo valor está nas rela
ções das cousas· com .a Verdade e o Bem 
Supremo. Deus. Por ·isto, todo tt·aba
lho, toda rlqu~za e toda. runçí!.O vital 
que ~o apa.rta do termo da relação que 
por sua proprln· natureza· trifere, ou 
se.ta, toda vUltura materialista que · des• 
conhece &ua causa e finalidade trans
. ccndN1tai: a Divlndadl!. não é verdadel
ra -cultura ' e resulta p0r fim no nada. 
o homem•escravo das finalidades pro
xlmas e palpavels degenera em homem 
sem alma. MaL.~ ctc uma vez, Jesus dis
se: Quem ~om ancledacle tratar de ga
rantir sua vida neste mundo, ha de 
perdê-la: quem clela se desprender· por 
meu amor. salvll-la-á para a .eternidade. 

A religião cristô. ensina aproveitar os 
va !ores deste mundo por tocla a eterni
dade, e ·as.sim ela constroe verdadeira 
cultura. A nomra. o medidor dos va
lores concertos é sua aprc:>ví\itabi
lldade para o espirita imoi'tal. O mun
do considera ..eus valores sel)dl,rad-os 
desta re.iação. A riqueza. · o ganho, o 
trabalho tornam,re-lhe6 valores auto
nomos. subsistentes em si. Mas as.sim, 
a riqueza. vira. bem de mão morta. Pois 
mo1-ta é e, mão que não sabe dar à pro
prleclade o destino que ela pode, Morta 
é a :não que .agarra O$ . bens terrestres 
e os emprega ~pi prol duma ·vida 
fadadf\ e. morrer. Morta é a mão que 
trabalha a serv•)o da r.iorte. sem a ver
cl;,deira. religião não ha .verdadeira cul
tur!\ digna· de espirita humano tmo1-tal. 

Em oposição ao espirlto dO mundo 
que não pode levantar-se scbre a. ca-. 
ducldade terrN~re. Jesus proclamo1 co- . 
mo va;lor suprem<> de toda vida o Rei
no de Deu~ nas almas. Esta p1'0clama
ção Importa em programa e garantia de 
cultura . O amor de Deus coin todas as 
veras. is.to é, no.sr.o esforço pela pro_. 
gresslva assimilação nossa . a Deus, a 
filiação divina realizada .atra vez duma 
vida que sobrem1. ;u; allaa os . proprios. da• 
dos ma.te1·iais, atuallsa.ndo•lhes a 1·e
lação que dizem .para com Deus, a vts: 
da enfim de união com De.u.s .orla. vli
lores lmpereclveis e traça ao vrabalho 
humano a mais alta tarefa, a protlu
ção da personalidade c1·1stã que vive 
vids divina. pela união vital com Cristo, 
Deus e hOmem verdadeiro. Todos os 
bens deste mundo e principalmente a. 
propriedade sãO empregados e entrosa
dos ,neste processo de traball1o. · Tudo 
que éx!ste pode e deve ser a.provettado 
~~ est!l fim, de modo aue num mÚnclo 

cr!st-ão a cem por cento nada · se per -
derla do gigantesco capital dos bens 
r .iados. "P.lls toda a criação· está an
cicsa pela manifestação dos f!lhOs . de 
Deus. Ela. ficou suJe1ta. à corrupção ... 
ltlM geme. anhe!Ando pela libertação do 
cativeiro da. .:orrupção e o renascimento 
para a 'liberdade dos filhos de Deus", 
escreve S. Paulo aos Romanos (8. 19-22). 
Obedecendo ao programa cristão, o 
mundo chegaria ao apogeu de sua· per
feição. 

O amor do proximo exerce,' neste pro
grama, a função ele diretriz, · principal
mente no que d!z respeito à,.; duas co· 
!unas mestras de qu&.lquer cul~ura ma
terial, proprier.lacle e trabalho. , Debaixo 
das ordens da ca.1·ictade, éada. individuo 
deve procurar . pata todos. o supremo va
lor da vldft, eJegrando-se pelo acrescl
mo que ao .proxlmo recai nas riquezas do 
.Reino de L'eus. A caridade deixá abaixo 
as divisas levantas. pelo· egoísmo· e · faz 
com que a . tàref11. de. vlda. de cada in
dividuo se torne preocupação de todos . 

PJderá a.lguem idea.r encargo cultural 
mais elevado e mais dlf!c!l? · E diu:r en
tão que os precarlos· valores .da cultura 
poderão sofrer dano quando . enti·egues 
aos cristãos ·r-~erentes e de 'conv!ção, 
porque estes não foes dariam a devida. 
importancla. Quem pvderá dar mais ,,a. 
lor a uma cou~a q1mlQtier deste munclo, 
d- que o homem <jtl',, nela vê Deus como . 
causa e como última ftnal!clade? 

As rec~ntes e;·:;!uções hlstoricas de
monstraram como a cultura divorciada 
do cspirlto cristão ace .. nalhou o inclivi- . 
duo. Numa cultura ge11utnr.n1ente cris
tã estará sempre garantido este pri
meiro. valor -:·humano, o, '111finito. ·,alor ·. 
da alma individual em si é sua voca
ção para a viC:a de união com Deus. A 
cultura profana diz, quando· mülto: vi• 
ver e deixar viver, proclamarido com 
Isto a lei do egoi.smo e delxandJ que o 
proximo se arrume. O ,,rinc!plo cristão 
é: viver é amar. O preceito de amar o 
proximo cJmo a si mesmo conjug:Í, os 
lndlvlcluos 110 mesmo· destino. O cristão 
s~be que · a ersonal!dade proprla só 
ganha em 1•alor e vigor pelá maguani
ma atividade a serviço do proxlmo. o 
mais sublime e o mais arriscado que 
se pode di~r neste assunto, s. Paulo 
o disse: , "Até quero ser condenado por 
CristL', em ,p1·01 de meus irmãos" iRóm 
ü 3 >. O Ideal do Reino de ,baus 110 mun
do, a lei do amor de Deus, cortcretisa
clo no amor do p1·oximo. é a rna.ls ele
vada. cultura hu1J1anlsta. porquanto pre
ceitua como tral:lalho precipuo a 'produ
ção da. personalic';.de Imortal elos in
cllvlduos -humanos, da suprema obra. de 
arte que. é a hnagem de Deus. 

E corno no Reir,o de. Deus, apezar do 
sublime · valor da . alma individual, não 
ha individualismo atoml,sador. por·. for
Çl"I do mesmo preceito da ·caridade que 
manda amar o proximo comu a si mr.s-
1u:,, a rellgll\o cristã, e só ela, coru,trce 
a verdadeira cultura, da comunidade. As 
formas s0clnis e os agrupamentos cria
dos pela cultura profanã têm por base 
condições tra1111:torias. valores precarios. 
A cultura ristã traça. ao esplrlto coru,
trutivo do homem a tarefa de realizar 
um ideal de comunhão de vidli., basea-

, do n.~ valor maximo da fiUa.ção · divi
na de todos e destina.do a estender-se 
para todos os jominlos desta vida · tera 
restre. 

Jesus Cristo Nosso Senhor é, em ver
dade, o fundador ela ,na..'.: alta cUltura. 
Seguudo a Bõa. Nova que Ele nos trou
xe, a caridade eleve sei· a alma de to
da a ordem jurídica, o · trabal110 huma
no deve imorta.J:sr.r o homem porquàn
to 1•ealisa. valores eter::-. is ail,ckl: nas 
mais pequeninas cousás; a llwnanidade 
tod,a deve formar uma familia de· almas 
ilnortals coligadas para uma só tarefa 
ele vida, com projeção para a eterni• 
dade, 

Inestima veis ião as irradiacões da re
ligião crJÍitã 'por .obre os dÍversos do
mlnlos secundarias da cµJtu1·a. Pois o 
cristão de convlção e vida adquire ne
cessariamente uma especl\j de instinto 
espiritual para descobrir por entre as 
cousas deste mundo os valores legltlmos 
que mais reflf'teÍn o esplendor .da DI· 
,(,1ndade. b cri3tão integrado no eleva
do programa do Relnú de Detts sabe, co• 
mo nlnguem entre os munclano.s, dis
tinguir o verdadeiro do fa!So, e é capaz 
de raculta.r à humanidade os melhores 
dons divinos. porque- possuo .o "d9ado1· 
d~ todos os donR, b Pai das luzes" (Jac 
1.17). O homem cuja norma e recondi
ta fonte energeticà. ja, vida é o amor 
de Deus, principio e fim de toda cul
t\Q'a, adiantará m.ais ~lencia, arte. 
técnica e qualquer outro setor cultural 

· do que o pobre lncredulo que coru;a
gra os seus :alloso-~, pr~s'lmos à c!encla, 
arte, técnica. etc, sem c_onhecer. a Deus. 
Ao homem rjut- ama .1 · Deus a clencia é 
revelação da Sabedoria, e Verdade Eter
na., a arte resplendor da Infinltl Beleza, 
a · técnica reverente a tu.ação . de· poten
cialidades eséondldai. no universo pelo 
Criador, e toda a CUitura humana. nm 
grato balbuciar e brincar de .filhos ania
<!OS, em honra do Pai l!:terrui. 

A cultura separ'lda. de Deus exalta a 
objetivldade rigkla e morta, ai, leis fer• 
rc:,~, a harmonia cr!sta.liria e fria, mas 
não encontra neste !dolo sucedaned do 
verdadeiro Deus ·1;.&turação da fome do 
ésplrao 1n1ortal do , homem. · Por Isto, 
ela decai" fatalmente, divlni.,ando o pro
prlo genlo humano e escravillà.ndo o ho
mem I.\OS pra.zeres desta vida. O homem 
catolica. pelo contrario, 'divisa por de
tra3 das cousa.1 terrestres o . vulto ve
lado do Deus vh·o e verdadeiro, cheio 
de graça e de verdade; porque vê na 
fé, dreeja na. e1·:ierar..,;a ' e ~.sue no 
amor. 

*** Um mundo sépara o ideal· crlst~ de 
qualqu,:,r programa cultural t:sta.tuldo 
pelos· modernos. O ponto de separação é 
a concepção da religião, é da religião re
velada., como éoneéito superior ,a. que 
.se acha subordinado o da cultura. Não 
ha nos domlnios da atividade humana 
campo .algum· que . 11:ÍO esteja compre• 
endldo pelas exiiencias da religião: Quer 
c:zer: nenliu:11 set~1' da cultura é. a.uto
nomo, uma vez 9-ue só a religião dá à 
atiVid(IC!C l11J111a11a . O vérdadeirO sentido 
e valor. Desde ·que · eBtamos debaixo da 
lei do amor" de Deus de todo·o· coração, 
de toda a. ~ma. e de ,todas as forças, 
todo ato cõnc!o · nosso Pertence, · antes 
do tud:;, a Deus .. A cultura.. é uma -lil• 
carnação d1!, rel)gião. 

. A ~- Igreja, qua.1 clepó~itarla · e vlndl• 
cadora da .·eliglão, il.ão tem pois um 
interesse infedlato na cultura como tal, 
nem fomenta a ·cnltura. afim de fo
mentar a · religião. se1·!11. uma Inversão 
dos 'Valorei;. Ela .' folllenta as culturas 
de· maneira indireta, cultivando o solo 
de; que as cultwàs germinam, a reli• 
giã.o. Fomenta determinadas cu\turàs 
lambem de m3do direto, . si estas lhe 
1,a1·ecem vant9.jos::. ~mpo de e::~ansão 
j.,ara. a religião. Assim a. Igrej:i. ·L:npre 
foi e .a.inda é' a gránde pro_tetora . dà 
cu ttura, ~nquanto est.a oferece possi
billdades e meios qe exercer' 1;1mór de 
Deu.!. é,· · dé, êonstgulr seu .principal 
e soberano escopo· de formar- u almas,, 
em individ:io ·e ~o çoletlót~; pai:&. a ma
durezr, eterna. A · alma que, detxa.ndo 
este n~un.do subluilar, é julgadi digna 
de scr adnwneràda aos filhos bem
aventurados de. Deus alcançou' a flnaH~ 
cl.at!e da religião e adquiriu · a supremà 
cultura. 

A historia · comproVQ esta .orientação 
trance11dental da S. Igreja de Deus em 
qu~tões de ou.Jtura humana. , Ela. astu
mlu decidictan:iente ,a cultnra. greco-ro
m:;.n:-. e r.~nstrulu a cultum' ge~manica 
ll norma.nica.. Foi. ela tambem que lan
çou os ftm<lamentos dum:i. .cultur.a. cs~ 
lava. A . letra eslava, a · Ch·tllca, não 
exi.'ltlria, si a s. Sé Apostol!ca .não ti• 
vesse pl'Otegido valorosamente os ,san
tos Cir!lo e Metodio. E tanto a s. Sé, 
tão' ciosa êm · salvar a.- w1Íçiade murgl
ci, do ocid~nte. se empenh9u por unia 
cultura. eslava, que· sacrificou o ideal 
dr, litur_gia .latina naqueles países, ·ª fa
vor duma liturgia. ,proprla. .eslava · que 
ainda. hoje · existe. Pouco lhe parecia 
uma aspiração, a:lias just!s.slma., como · a 
dr, unidade llturgtca, quando se trate.va 
de gimhar as alma~. O mesuü ·. feno
meno Observa.mos na hÍ.storia mlhsiona
ria moderna. Outrossim, a Igreja estava 
sempre i,1·onta a defaa.r sair · de seu 
gremio povos ' intelro.s, quando estava 
cm jogo o supremó valor do amor de 
Dew1, por exemplo ·a pureza da fé e ·dos 
co~tuines cristãos. Todo o mundo. anglo
saxão .foi sacrif!cadõ pela. Igreja. de 
Déllil, em cónsequencia: da luxuria lr
redutivel dum Henrique VIII, antes 
"defensor da fé" e filho querido. É a 
S. Sé conhecia a. futur004!, imp0rtancla 
dos angloli-saxões pàl'a. a cultura oci-
dental. ' 

Só o· hereje protege a cultura por 
amor dà oultu1·a, e .a portadora eia. mes
mtt. a' nação . como nação. Nl~to se es• 
conde uma das notas trag!cas · na exis
te11c!a terrestre da. s. Igreja. Os ul• 
tranaci, na.listas sempre se' unem . aos 
herejes, e estes sempre procuram. a·ami· 
zade daqueles para, juntos, crucifica-
rem a Esposa de Cristo. , 

. *** 
A suma de, cultura, . em 'visão cato-

lica. é pois esta: ·Deus.· como é a causa. 
e' a finalidade -.de tudo que existe, cons
titue o tema. ·· geral ele toda filosofia 
de cultura e de totlo trá.balho cultu
ral, sentlo o amor de Deus . o supremo 
valor cultural' e o principio· · impulsivo 
de toda atividade humana. •. 

·Fome, instinto sexual, pendor inato 
para figurar, e outros fatores .do mesmo 
nivel não. explicam ao cristão os feno
me11os, da cultura. Só o fator "primeb·a 
causa e · fim absOJuto ", Oeus. ciesperta 
11a · lnteligencl,a, não escurecida pela des
cr·ença a centelha do enténdlmento das 
cousas, A prlr-eira realidade é a. Di
vindade, e só dela se derivam os 'de• 
ma.is ·valores. Orna vez que Deus existe, 
e desde· que Ele se revelou pelo Verbo 
Incarnado; é preciso possuir a. fé, e uma 
fé viva, para rer um entendimenw ade
quado do· mundo e da· tarefa humana 
a, ser nelé desempenllacia. 

A vi.são. cristã. Isto é, catol!Cá do mun
do ·é ma·crocósm!ca, porquanto 9.l)ltn):la a 
totalidade do universo, em relação .à 
caus11. Universal .. E- é . orgarilca., por
que aceita uma ordem jerarquica de va
lores constitutivos da cUltura, com o 
cóncelto · de Deus-Pai a ser amado, ã 

/esta. 
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EVANGELHO 

Escatológicos 
~RIMEmo DOMINGO DO ADVENTO 

São Lucàs, XXI, 25-33 

Naquele. tempo, disse Jesus aos seus disdpulos: Haverá s!nais- 110 sol, o 
11a lua, e nas estrelas, e 11a te1Ta angu5tia dos povos pela collfusão do ruido dos 
mares e das ondas. Os homens minguarão de temor na expectativa &is cous:15 
tiue virão sobre .o orbe universo; poi,j, as virtudes do céu se abalarão; Então 
verão .o Filho 'do homem vir nas nuvens com grandl' poder e majestade. Ao 
começarem estas cousas a acontecer levantai vossas cabeças, pois aproximà"'se 
a vossà redenção. E lhes disse uma semelhança: Vêde a figueii·a e todas as 
arvores: quando começam. a produzir seus frutos, sabeis que está proximo o 
estio. Assim vós, quando virdes estas cousas acontecerem, sabeis que está pro
ximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração até 
que·-.se cumpram estas cousas, O Céu e a terra nassarão,. minhas palavras po
rem não passarão. 

COMENTARIO 

· Santo· Agostinho lntendett este pas-
. s.o do Evangelho de São Lucas como 
uma profecia referente à vinda de 
Nosso Senlíor Jesus Cristo, espiritual
mente, em sua Igreja. Segundo o Dou
to1· da Graça, pois, após a destruição 
de .Jerusalem e .a dispersão do povo 
eleito, uni novo: povo foi congregado, a 
Ic;:·cja cfo Deus, Corpo Mistico de Je~ 
S\B C1·;_'i'!;o, no qual desceu () Salvador 
rüu já em carne humana, como. de sua 
r:··,me,i,·l. vinda, mas de· martéira espi-
1·Hu:2cl, pela implantação de seu remo, . 
ou s;;ja, vivificando com sua graça as 
2lr.1:!s que, assim auxiliadas, realizam 
na tc.•:ra sua doutrina divina. Neste 
sentido a segunda vinda de Jesus 
Cristo, sua Parusia, teria sido a inau
guração de '.seu reinado entre os ho
mens, pela implantação definitiva e 
universal de sua Igreja. 

Hoje a cdtica textual é a Exegese re
geitam â interpretação do Bispo de 
Hipona, ao menos; comumente, pois 
ainda ·ha ;iutores que mantêm esta in
terpretação. Parece, porem, re!!lmen
te que esta profecia de Nosso Senhor 
só se pode aplicar literàlmente aos 
acoiltccimentos que precederão ime
diatamente o fim do mundo, e prepa
rni-ão a:segunda vinda gfo1;iosa de Mes
sias, quando tornar à· terra, para jul
gar os vivos e os mortos, co~o pro
fessamos no \'Credo". 

Esta. interpretação literal não impe
de, . poreÍrt, urna . aplicação ei:pititual 
e mistica, tendente à edificação dos 
fieis. Podemos mesmo dizer que esta 
é a intenção da Igreja, ao colocar es
té trecho dos Evangelhos no primeiro 
domingo do Advente:,, t~mpô em que a 
Igreja se p1·epara para comemorar so
lenemente o aniversario .da primeira 
vinda de Jesus, Verbo Incarnado, para 
nos remir no cativeiro do demonio. 
Pois o sentido ·que a Igreja dá a este 
tempo· de prepai·ação é de mortificação 
e penitencia para l,, purificação de noE
sas almas,.d<.i !llanefra que o Santo Na
tal nos traga de fato a Jesus Cristo em 
nossas iumas, espiritualmente, median
te um acrescimo de 'p:ureza e santifi
cação,' Pode-se ainda dizer que• a. lem
brança da. segunda vinda de Jesus 
C1·isto.recorcla-nos a razão de sua pri
meira vinda, pois que é no Ceu, após 
o juízo final que se terminará nossa 
rc,~enção, bem como a · glorificação do 
Filho, quando Ele tiver juI)to ~e ~i 
todos ·os predestinados que const1tu1-
1·~.o a plenitude de seu corpo glorioso, 

--o-· 

salienta-se a liberdade de espírito dus 
justos que, unidos .diretamente a Jesus 
Cristo, não teriam necessidade de o.u
h-as normas e orientações de autorida
des eclesiasticas. Como se vê, esta ten
dencia afina muito com a insistencia 
de uma crença heroica, de um cato!i.; 
cismo vital que se opõe a wn c.atolicis
mo jurídico; enfim de uma infusão do 
espírito de Jesus Cristo nas massas, 
pa-ra a verdadeira· união delas' com o 
Salvador, e tud9 isso mais ou menos 
explicitamente proposto como suceda
neo de uma obediencia "estreita" às 
orientações dadas pela "letra" dos do
cumentos pontificios. 

Convem, por isso, lembrar aqui a li
ção que nos dá o Santo Padré Pio XII,' 
em sua enciclica sobre o Corpo Místi
co de Jesus Cristo: "Em êrro perigosó 
estão aqueles que juigam poder ·unir
se a Cristo Cabeça da Igreja, sem ade
rirem fielmente ao seu Vigário na ter
ra. Suprimida a Cabeça visível e que-, 
brados os vinculas da unidade, óbscu
rccem e defo1·mam de tal maneira O 
Corpo Misticó do Redentor, que não 
pode ser visto nem encontrado de 
quantos demandam o porto da eterna 
salvação". E noutro lugar: "Lamenta
mos e reprovamos o êrro funesto dos 
que sonham llllla Igreja fantastica,. uma 
sociedade formada e alimentada pela 
caridade, à qual, com certo clespreso, 
opõem outra que. chamam de jurídica". 
E prossegue o Santo Padre, mostrando 
que é na Igreja, corpo visível de Jesus 
Cristo, obedecendo a Santa Sé, · que 
consegue o fiel, sem ilusões, a verda
d~ira vida sobrenatural em Cristo Je.• 
sus. Pois é a Igreja o reino bem ama
do do Filho de· Deus, na qual prestam 
os fieis a Deus hon\enagem · plena de 
entendimento e de vontade, e com hu
n,ildade e obediencia se conformam 
Aquele que por nós se fez obediente 
até a morte. "Portanto nenhuma. opo
sição ou contradição pode haver entre 
a missão in visi.vel do Espirita Santo e 

. o munus juridico dos Pastores e Dou
torc-s de Cristo; pois que as duas coi
rns, como em nós o corpo e a alma, 
mnt'-lamente se completàm e apedei
çoam e provem igualmente· do unice 
Salvador nosso, que não só, disse ao 
emitir o sopro divino: "Recebei o Es
pírito Santo", mas em voz alta e clara 
acrescentou: "Como o Pai me enviou 
a mim, assim eu vos envio a vós", e 
lambem: "Quem vos ouve a mi.m 
ouve". 

Eis a maneira autentica de viver a 
Jesus Crirto. Qualquer outra: que nos 
proponham tomemo-la como fruto de 
falsos profetas. 

-s-
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' Em nossa exposição na secção de 
artigos para crianças, temos à sua 
escolha in{1mcros modelos deves
tidos de corte moderno e traba
lhados segundo modelos recente
mente chegados dos Est. Unidos. 
Fasa-nos uma visita sem compromisso 

VENDAS A DINHEIRO,.E EM 
SUAVES PRE5TAÇ6ES MENSAIS 

1 

O que ·Cilrtamente ~ste·evangell_io n~o 
comporta é qualquer interpretaç~o M1-
le11ariilta, ou Quiliasta, como entende
ram antigamente aigun5 Padres _da 
Igreja, a segunda vinda de Jesus Cris
to e ultimamente, alguns autores dados 
a ambientes fÓrtissimos cheios de esca
tologià, santificação automatica, etc. O 
Mi!e1iarismo pretendia. um reinado pa
cifico, florescente, com a pi:esença do 
p1'0prio Cristo, dos justos nesta terra 
na mais 'pleha liberC:ade dos íilhos de 
Deus durante mil anos que medeia
riam 'entre a resurreição" elos justos e a 
1'esUrrei5ão dos. pecad_ol·es. pi•eced~ndo 
apenas esta ultima ao Julgame!lto fmaL 

O SANlO PADRE ABENCOA 
A UNIVERSIDADE ·DE NOTRE DAME 

Como caratetistica deste tempo fellz: 

. DIRETORIA DA FACULDADE 
OE DIREITO 

O 1~rofessor Hono1·11> ·1!'crnan•J,cs 
Illontelro, ·nomeado 1>11,ra o c11.1•go <ie 
dirêtor ela l"aeuJdade de Direito, to· 
mou pos~e cll11. Z6 dessa elevada fun
çil.o; A ·solenidade teve lugar ás Hi 
hol'M e a ela compa'rece'ram o rett,,r 
ela Un-lversiclade, os corµos docente e 
tliscente da· Fuculda<le, os re1H·esl~f•· 
tal\tes- do gll\'er110 estadual e demit:s 
pessoa~ gradas, 

SECRETARIA DA VIACÃO .. 
o Interventor F'ederal- nomeo1.1 para 

o cargo <Je Secretario da Viação e 
Obras Publicas. o sr. José Gonçalv, s 
Barbosa, O novo Secretario é d,o lon1<a 
data, servidor ela causa publica e tem 
uina largu fô)ha de l,ons servi~os pr~s
tados â coletividade. 

Tromba d'agua em Campinas 
CAMPINAS. (ASAPimSS) - Vi,1 -

lenta.· "'l't•omba de agua" desabou uo 
municl1>io de Campinas, ocaslonandO 
v.ultoscis pi•ejnlzos mnterlais e sa
crifícios de vidas .lrnmatJas, 

o terrivel fenomeno se fez so_ntir 
âs 11 horas, nuiis ou menos. do <lin 
!l3 na ·~·aze11da são. (<'ranclsco, w••·· 
dista 18 · quilometras daqui. e de pro• 
priedade da Companhia Rodla. do Bra
sil, que ali esta montando Importan
tes · Instalações para a produção d;, 
·Alcoul. 
o veada.vai atingiu os grandes pavi
lhões, em construção, daquela empre
sa, tendo ô deles ficado· completameii
te destruldos, · pois, apenas um logrou 
escàpar a fttrla do renoineno. Em ccm
ae(luencla do acidente e do panlco ve
rificados, morreu no local, um opera
ria. tendo dois outros· vindo a falecer 
no Hospital Irmãos Penteado de Caro· 
pinas. parll <.'lndé foram trans1>ortados. 
l•'icaram, . ainda, feridas mais 7 pes
soas 

Segundo apurou a reportngem da. 
""Asa11ress". Que esteve no local do 
11inlstro, nllo se um, felizmente, a re
gistrar. maior numero de vitimas. por
éiue, na hora em que se originou o 
venda.vai, algumas turmas de opera. 
rios se Eliihavam distantes das obra~. 
em descanco, após o almoço. 

A mrtlor parta dos preJuizos re
caira.o. sohre os construtores, que 

·sãó de São Paulo, srs. A. Garce~ e 
Cia. h'aehinl. 

A Companhia Rodia do Brasil, con
tudo, tambem sofreu vultosas 1ierdas. 

Calcula-se t• montante das ,iestrul
. cães ·t'!it11sad.llS pela tromba de ·agua 
em qunntia ·a superior a um mllllão 
ll_e, cruzeiro~. 

Ao .completar a Unive1·,idade Ca~ 
f Plica de Notre Dame, ria Indimia, 
K E. U. U., seu primeiro ceatena-

, rio <le. vida, foi licla na ocasiüo da 
ina ugnra~ão do ano acai"icmico C(i1i
tcnario, uma Carta rle Sua 8antirla· 

ele o Papa Pio XII, dirigi<la a esta 
:11stitnii;ão, e 11a qual se recorda a 
visita que o mesmo Papa tizera a 
Notre Dame, quando era ainda Se
cretario de Estado. 

.\. leitura rlu Carta Po11ti/'icia 
eoil~ü'tuiu o ato cuhninante da cori
monia. Ne~tc documento o Sqbern
no Pontific11 rememora a helc1.a apra
zi ,·e!, a g-randiosa simpli<'idade; a 
,tranquilirlade cspil'ituul de Notre 
Dame. 

Ao referir-se a visita que fizera 
a Unive1·5idade, em outubro de 193(i, 
S. S. o Papa Pio Xll escreve: "Nos 
Ílllpressiouou a arca ocupada por es· 
su. Uni rnrsidade, que abrungc ce1·ca 
de setecentos "Iteres; seus q11urenta e 
ein<"o edifícios e ~cu eorpo rliscenlc 
composto <lc mais de três mil ,jovens , 
sclceionarlos dentre ns qunrcnta e 
oito Estarlos e de outros tcrritorios 
dos ~~staüo~ Unidos, e lambem de rn
rioô paii'es estrangeiros. 

O desenvolvimento e c1·escin1ento 
da Cniversida(h, continua o Sauto 
Padre, niio são senão a expressíio . 

extema rlo espírito de Notre Dame 
"essa inclefinivcl e sem embargo 1 

real e oxigenunte atmosfera espiri
tual que. i mprt>gna vosso "campus"; 
e 11uc logo vossos 11.lunos difundem:· 
por todos os rin<'Õcs da terra". 

"É um espirita, - ricresceuta o 
Papa - que dá sentido à vida e di-
1·e1:ão à educação de milhares de jo
vens; uni espirito que satu1·a aos es
tudantes rfo Notre Dame com u1n 
con<!ei to rlc vida feli,1 e vigoroso, em 
qm) o bomem se reconhece depen<len
t(! <lo Cre:vlor e membro ativo do 
Corpo lllistico rle Cristo''. 

Depois ,fo recordar, a historia ela 
Universidade, o Soberano Pontifico 
nota que ''para os amados l''?füdo
~os da Congl'ega~ão da 8anta Cruz; 
tleve ser, por Mrto, fonte de profun. 
da satisfação o saber que a f01·ma<:iíc 
espiritual dada aos estudanteR da 
Uni versidadc frutifica a bunrlante
m11n t!I à medida que estes jovens 
difunclc,m no munclo, com seu pro
prio exemplo e com seu são entusias
mo, a devo~ão uo 8antissimo Sacra
mento· e a Virg·em Imaculada ... " 
"Queremos ac1·e;centar uma pala
vra elo Pspccial cncomio ao Boletim 
lleligioso Diario, que demonstrou ser 
instrumento· efetivo paa fomentar 
este apostóla<lo, dcutro e fora do 
"campus". 

ASSISTEN'CIA VICENTINA AOS MEN DIOOS 
A Asslstencia Vicentina .aos Men· 

digos, no ctecorrer do ano de 1942, 
prestou assistencla a 6296 pessoas, 
sendo: ~01 em seu Abrigo de Vila 
Mascote; ·333, em seu Sanatorio. de 
Nossa Senhora de Lourdes; 1728, em 
sua Colonia Agricola. de Bussocaba 
e os restantes 3434, no propr!o domi
cilio dos assistidos. 

Desses ti29!i .desvalidos. 2324 rece· 
beram assistencla em generos de pri
meira necessidade, roupas e rem!l·· 
d tos; 1405 l'ecebe1·am asslstencia em 
generos, roupas, remedias e hosp1-
talar, Hl27, a mesma que os ante
riores mais ussisteucia de1úaria; lS6, 
assistencia escolar e os restantes 
48:., assistencia em alugueis e outros 
auxlllos especiais ( carteira de tra· 
balho, auxilio para Viagens, refei• 
ções, condução, etc.), 

Para cada espec!e de assislencla, 
temo~ os seguintes numeras: assis· 

tenc;a medica - 2032 pessoas à~ 
quais foram pre~tados 5.854 serviço:! 
(curativos, injeções radioscopia~, 
exames de la.boratorio, radiografias, 
apllca~ões de tmeumotorax, punções, 
etc.): Asslstencla hospitalar - 2754 
pessoas, com 57049 serviços presta, 
dos; Assistenc!a dentaria - 719 pe's, 
soa_s com 2134 serviços Pl'estados 
(curativ.os, extrações, obturações, 
etc,); Assistencia rarmaceutica -
ld,4 pessoas com 4687 receitas avia· 
das;; e Assistencia escolar - 68 pes
soas: 

,, A Assistencla Vicentina aos l\fen
digos" tem seu escritorio central na 
Rua Aui eliano Coutinho n.0 109 onde 
recebe q'uaesquer d.onativos em di· 
nheiro, inscrições para seu quadro 
d,, contrlbnh1tes monsals. livros, ·re, 
vistas. jornais, papeis, roupas, mo
veis e outros objetos usados que 
tamhem lhe poderão ser ofertados po1 
intermedio do seu ,telefone 5-7413. 

~odo Ca.tólico Deve Ler o LEGIUNARlO 



LEG,IONARIO 

"tELEGRAMAS DO RlO Reduzido . o escurecimento 
parcial 

I\IO, (ASAPRESSl -~ Foi dirnlga. 
da Jlela Diretoria Nacio_n.a!, ·c10 Servi
~º de Defesa. Civil umà. portaria ·1·Ei
duzindo as medidas- de escureci.mer,to 
parcial· estabcle_éidas dcS'de_ Agosto : 
deste ano. 

-N O T I C I A S M I L I T A ft. E S 
J:\"CORPOnAÇ.:\O. DE 'l'R.CS DES-

. ··TROIERS . 

RIO,· (ASAPRESS) -'- 'l.'erà lugar 
:no .dia·29 ·uo Arsenal da Uha das Co

''hras, a soleui_da:dc da; incorporacão â 
:Marinha de· Guerra· de três nfodernos 
des'.troyers, construidos. em nosso país. 
Na.. rn~~Sma ocasião ,tambem ~erão lan .. 
Çàdos ao. n1ar um caça.-submaririo e 
:mais dois contra-tor1,edelros, cons
truidos nos n1esmcis,estaleiros. [<'inali
~audo essas solenidades, . será. inau
gurado na Praca Rio de Janeiro o 
:ma:rco .que assinala o rein(cio <1as av·. 
:,,_idades dos Arsenai_s· brasileiro~,-
~ DE!,lENVOLVUIEN'l'O 01,:. :~oss,-1 

·111ARJNHA ·OE GUEP.':'tA 
lÜÓ,. 1 ASAPRESSJ -. 'Estão pron

los para lançamento;.· ao mar, novos 
co,itra-torpedeiros, '.ião eles . o "Ara
&t1aiáº e. o. ~'Atn~·~onas" de constru-
cãó riaclo·nal · 

O atual niJ-nistrÓ d'\ .. Marinha já 
c,.umentou o nosso poderir, naval com 
i;o novos t,arcos, d<>s quals apenas al· 
· :uns ai~:da. não ,i-stão em serviço, 

Os_. ~,.,,ça-submarinos adquiridos· nos 

Estados Unidos, e ·.:1ue já se acha'll 
e1~1 ação .são,: ua ,a'aJ,Yorê'', "G:i.JruPJn, 
''Uuaiba". ·'Gu.rultã", "Guajarã", 

"Goia.nia "'. ''Goa,ji;l/u "
1 

"Grauna", ''J_a.
~a.rf". ·~J3;~ai'\ "Juruá.~', "~urema",. 
.Jaguarao , •Jaguaribe". Jacuf" e 

11J·undiai". '=·'ora e:,tes, ainda te1nos o 
navio da.,' mesma elasseT "H.io Pardo", 
que esV. em vias--de conclusão, no Ar
senal da li ha das Cobras,· e o "Rio 
Ne,',ro" com sua construção inicia_àa 
)J~a Organizaçâ.-;> Lage. 

Os contra-torpedeiros "J\larcflio 
Dias". "GresnhaJgs" e ":.\Iariz ,B;tr .. 
ros". estão ·prestes a· ser lnco·rporados 
á. Armada, ao passo que se acl1à,:n 
bem adiantadas as obras dos .contra
torpedeiros' 11 Araguaia ''i ''Amazonas", 
"'Apa,,, -ºAcre". "Araguart" e u~urica
ba". oi dois primeiros, conforme jâ 

foi dito .estão prontos para serem lan
çados ao mar. As corv-etas, de cons'
trução nacional, "Matias Albuquer
que". ''Ji~ellpe Catnarão", "Henrlq ue 
Dias" e "li'ernan<les Vieira nt estão cm 
sel'V iço, tendo sido lançadas ao 111àr 
as unidades de mesma categoria. ºVi .. 
dal Neg·reiros" e "Barreto Menezes". ------------

-, O T A S E C O N O M I C A S 
SUPRUUD.A A RETENÇÃO DA-

- MAN'l'ElGA 
RIO, (ASAPR:t;;S$) . .:.. o· Cl1efe ão 

f;ei'viç_o. de- Abastecimentos presidiu a 
. :uma -rêun.lão de atacadistas do comer

icio dl)' manteiga,. resolven<lo suj)rlmir 
;a. r<1teJ;Jção '<ié 50· por c.ento,. do pro
Kluto ,i,ntrado, que fic_á,•a ã disposicão 
i:la c0·ordénação: · 

Porem· .os referidos comerciantes 
íleverão cumprir com: a· obrigação de 
ídeclarar-· semanalmente, os estoque., 
les,dstentes, ·as éritràdas· e as . i;en,fas 
~ea.lizadàs _na semana anterior,· poden
ido. entretant.o, vender livremente o 
:i:,rodt1':> aos varejistas. 
: Por outro. lado, qualquer exporta• 
tão :só poderâ ·ser Celta, com o visto 
.írlo' Servlc;:ó de Abastecimento. 
· Sobre 'o assunto·o lriterven_tor Ama
,:al. ·Peixoto, deverá baixar. ·.uma por
taria, que SUbStanc!arâ, alem de OU· 

trás· as, providencias a que nos refe-
Í'irÍJos · · 

. PllOJETO, DE REF'ORMA no 
. Ull'OS'l'O IH!.l CONSUMO 

. RIO, (AS.Ü-'R~SS) - SoL a prcsi
ldencia do ministro Artur Souza (.:os
:ta; riunlrarri-se, no Ministério da 1,·~. 
zenda, o. dr. João 'Oaudt de Oliveira, 
J>i'esldente da. Confederação da.s As
isoélacões Comerciais, o _dr. Eluval<lo 
Lodl, presidente da (.:onred·era~â<> <l~s 
l11dustrlas, bem como os srs. Otto· Gil, 
l,Iagaihães Serejo. e •Jalr Negrão· de 
Lima, da,s niesmas associações, pa1·a 
;tomarem' conhec!men tu. do· projeto de 
i~etorrila .do, itnu.osto do consumo, que 
:visá. slµipljficar o sistema de arre
icadação. do_ tributo_. ·. . • . 

A comissão · encarregada · ila reda
!Cão do projeto; · composta · ilos. srs. 
l:lortenclo . de Alca1úàra Pilho, Este
:Vill> Lange· Adrlen, Antonio de .Barros 
Ca.rval-ho, .· Arlindo ·Floriano· Pu1,e, 
Jaime Pericies. e· A biatar cte· Brito, tez 
;rap ida· .. expi:islção".- sobre o obietivo e 
pontos fundamen.ja.is. de ,seu .trabalho. 

.4o ·qual foram (ornecidas <:;opias áos 
fi.,teressa.dos 
)iOV A TABELA . DE PREÇOS JM . 

. llIIS'l'URA GASOLINA~Al,COOL . 
RIO, .. CASAP.RE&SJ: - O Conselho 

·:Nacional· do I'etroleo, ·reunido sob a 
· presidencla <lo coronel. J·oão · Carlos ' 
:Sa,rreto, pr.esentes ~odos os seus 
membros; .. re·solvcu, ·Í:lepots· de exami. 
nar a estruiura. dos -preços·· da.' mistu
i·a• de: gasollolla~alcoól, ,aprovar· nova 
ta.bela pára ,sua venda em todo Brasil. 
. ·os preços da mist_ura {ora'm rerJ,1. 

· ·oecreto sobre menores 
. delinquentes. 

, l'UO,. (ASAPRESSÍ - d Presi,le11te 
aa· Republica assÍnpu décreto-iel so-
18 anos que praticam atps consirlern
bre medidas aplicveis à menores ª" 
tilos in(rações pena Is. 

.·. Novo embaixador da 
Venezuela 

RIO, ( ASAPRESS) - Chegou a es
h, ·•. Capital, · procedente . tle Carac·as 
"ia ·Camaguel e Belem do Parâ, o ge
neral José .Rafael Gabalton, novo em, 
baii,:id.or da· Venezuela. junto À.o· Gó
''liei-no Brasileiro. 

Exposição de Arquitetura 
Brasileira 

.RIO, (ASAPRESS) - !'oi aberta 
110 novo· edlf!cio do Mlnisterlo da Edu
oação, uma Exposição de Arquitetura 
Bi•áslleira, moderna e antiga, organi
tada p.elo Museu de· Arte Moderna 
ie ·Nova ·Iorque, para a Co9rdenàção. 
ile· Assmúos Americanos. 

Continuam proibidos 
"coros mixtos"•.nas 

. igrejas do Rio 

os 

RIO. (ASAPlÚJ:SS) · - O Vigario 
itera!. Monsenhor Rosal vo <la . Cns.t11. 
l'teg,;,, baixou um aviso acentuando 
que continuam proibidos os "coro,, 
:iníxtos" e as ·bandas· musicais no in-
terior ·da igrejas. _ 

Tambem os advogados 
RIO. (ASAPRESS) - Os advogados 

· cal'locas ·reuniram-se no Instituto õos 
Advogados da C,tpital Federal, es
tudando a situação angustiosa em 
qu9 · se encfontr3 a classe êm, conse
que'ncia da··guerra. vendo os seus pro
-..entos reduzidos numa media_ de 50 
por·cento. Assim, ·roi sugerida a cria, 
(;ão _de um Instituto de Aposentadoria 

· ., · Pensões para os elementos da nu
merosa. classe dos bach«,,eis: A pro
po$ta foi encaminhada ao Min_istro 
::Harc~ndes · Filho; titular ·ca ~asta <'lo 
TrabaÍho. 

Para. o tratamento da Pa .. 
ralis ia lnf antii -

.·RIO, (AS.Ú:'RESS) - A i\'npren~a. 
ldesta· capital notlc-'.a ·que,· segundo t·e
·velac;:ão oficial, Mis Keny. virã- ao 
Brasil, em 1944,. contratada pelo no:>sso 
,i:OVerno, para. ~rgantz3:1·. da n1ane1ra 
nials eflcJente . e perfeita poss1 vel, o 
trat'amento ·da . parillzia l!'fantil. 
· _Rro,· (ASAPRESS) - ·Acaba de c~e

gar á. ca·p_ltal Federal, a sra. Ad?lma 
~ JOÚrob, comissionada pela prcfe1t~ra. 

dest.a capital' no· estrangeiro. para a 
1·eaJizagãó de ctÍrso de aperfeicoamen
to como ·beneficiaria <le uma "bolsa. 
de, estudos" · da Ruber Digest, A d)s
tinta·· patrícia, que foi a. unlca enfer
meira· brasilei.ra que cooperou no 80-
córro. â,s vitimas . da paralizla ln firn
til q•te, em. forma de: epideinia, gras
Sou ·,10 comeeo âêste a.no em t '~lica.i;o. 
falar.do À<>s Jornalistas,. ad!a.ntou que 

~ , voltaVa. e~polg~dcl COlYt a atuação_ e o 
prestigio ae Mis Keny, . frl$ando qL1e 
é a :mica mulher ·que tem prlori<lade 

. absoluta pa.ra _viajar em qu11lqiler 
... ,·ião ·u,.rtc•isn1erlcann Plsse mais, 
"''" a t.,mJ. üc Mlss J{eny. atingi ua 
tal gr~u .,os melas clent!Cicos, que 
'raoultath·os ilustres da_ grnnde ,._,_ 
pÚ11lf<:~ do 'ilorte, i'tlcfusiv,e ~Umf'rô-

. sQ;; medices mmtaros, estão fazendo 
cürsosi de especialização sob .. sua di-
te#olt J · ' - - · · · 

• . 1 . 

zidos em 66 por cento por litro em to
do pais. Assim, no Distrito J;'eàei·al, o 
preço é de CrS 1,62 e no Interior de 
1.67; em São Paulo, 1,82, no interiol' 
1,81 e em Santos, 1,73; em Belo Ho
l'ízonte. 1,89; Rio Grande do Sul, 2,lõ; 
Baía. 2,61; Curitiba. 21 34: ~,lorianop'O ... 
li;;, 2,31; Vitoria, 2,33; Aracaj(J, 2,iH-; 
!\Iaceio, 2,Z7; João Pessoa, 2,15;' Na .. 
tal, 2,õ7; Fortaleza; 2,63; Recife, 2,00; 
Paraiba, 2,46; S, Luiz, 2,33; Belem; 1;'/7 
e ~lanaus. 2,20. 

<JO~IPltA UE OUlló 
IUO, (ASAPlU;SS) - O Banco ,lo 

BrasiJ . efetuou a snaior conipra do 
ouro já ,·ealizada nesta .capital. Foi 
adqulrfda ]IOr esse estabelecimento de 
credito uma gra.nde quantidade de nu
ro fino, na lmportancfa de 203 milhões 
de cruzeiros 

A l~Xl'LOll,\(;.~0 IJl!.l ~AVIOS , 
Al•'U,, U.\UOS 

HiO. c,\S.\PHl!lSS) - Para a explo
ração de navios afundados; os !nte
reSsados, dora avante e de acordo co1)1 
as Ultimas determinações da Coml.s
são de Jlfota 111 rgia, de verão fa.zer as 
suas propostas de mnnefra concret.a e 
deviUameutt, ~sciarecidas, isto é. ci
tandv o nome <los navios e os lócais 
onde :se· encontrem subinersos. Por 
outl'o lado. não deverã.o :ser aceita~; 
aquelas proposta~ que se aprescnfa
relll en1 t·eg-lme de poréentagem ou 
fiscaliuação por parte dos intere.ssa
dos. Nas propostas apresentadas, os 
interessados deverão deiXar bem pa
tente,. que "se obrig·am a assinar unt 
termo de responsabilldadH. caso sêja.m 
julgadas, • pela Comissão de .Meta
lurg·ia, convenientes aos .interesse$ ela 
Marinha e ,caso mereçam a aprova
~ii.o do sr. Ministro da Marinha"; -
As propostas deverão estar acompa
nhadas de uma caução en1 dinheiro 
prô Fundo Naval. 

CiltClJl,.\ÇAO UM P,\PgL JIOEDA 
E11 :11 I)~~ OU'l't:Bno 

RIO, 1 ASAPR/c8S) - Atingiu a 
CrS l0.n7.394.740,40 a circulação do 
.. papel moeda" nacional •. e1n 31 de_ 
vutubro ultimo, conforme dados esta• 
tisticos fornecJdos peJa Caixa· de 
Amortização. 

QUEttEM AUMEXT~tt O PREÇO 
-~no 1.,1.;1'i'r,~ 

RIO, ( ASAPH!<J:5S) - Informa-se 
:QLte o:s produtores de leite, reunid<>s· 
"presentemente nesta .eapitnl. vã.o 1)1:..ri .. 
tcàr um aumento de 20 p.or ·:"!cnto·110 
IH'cç,o do litro do popula.rissimo ali
mento. 

Festa de N. S. da Cabeça 
r:10. (,\S.\PfüflSS) - Foi celebràcla 

a Festa de ~ossa Senhora da Cabe.;-:a, 
cuja iJ11ag-er1 é vcncraàa na Catedral 
~letl'opolitaua o cujo culto· ·no B.raSiI. 
<lata do tempo elo Uovernàrl9r Il!arti-' 
uho ~á. i~s lo horas, houve Mlssa, ·com 
ser111ào · . .,,o ·1,;van-gelho, .. pelo· Revmo .. 
i\lonsenhor Uenedito Marinho. · AS -. , 
16,30, '1\~-I>eum. ocupando a tribuna 
o nota vcl orador sacro, l\Ionscnhor 
Gonçal ve~ de Resende. 

· A Missa de Natal 
RIO, (ASAPHl.~-\S) - Causo11 fi

lial satisfaçiio nos 111cios catolicos 
a, noticia. 11rocedente <le Chiasso. ·se
g·undo a qual o Papa autorizoll, n1ajs 
uma vez. a re:dtzaç:â.o <la fi.Jissa do Na
tal, na ta.rele ,10 <lia 24 de Dezembro, 

· ao envês d€ t·~lebracã.o á n1elà.-110i
te. l1~ssa merlida emanada da Supi'e--
1na Autorl<lacle. da Igreja, refere-se. a 
todas as zonas atingidas pelo Black
out. em to(]a:s as partes do ·1nundo. 

_-,,,._,a.,. 
FRACOS e 
AN~MICOS 

TOMEM 

Vin~o Creaselado 
"SILVEIRA" 

Grane/e T6nlco 

Regulamentação do salario" 
familia 

nro, r ,~S.-\ PlHJSS> - O PresMenle 
da. Renuhlica acaba de <lecretar are
s:ulam-·ntaçfio <lo salario-familia, e 
~s_t;1.helec~n<lo ,,u~ serão ilemitidos ou 
dispensados. os servidores , publicos 
<1ue fizerem rlcclat·ações de m6. fé, de
,·endn ~er suspensa a concessão a.01-; 
'"tw nãn mantiverem a educação ou 
a .subsistencia dos seus dependentes. 
A d;i,claraçâo de familia. serâ. apre
sentada pelo funcionario ao seu che
fe in-1edia to. crue nE:la porá a sua as
sinatúra, encaminhando-a a· seguir. O 
funcionario que fizer declarações fal-

,sas, com referencia â sua familia, tê• 
rã cassada a sua aposentadoria:·· ou 
rlisi,on ibilidade, sem prejuizo da con
:;equentl". re:'lponsabilida.de civil ou do 
J)roce<linwnto criminal. Nos ~stados 
e nos 'T'erritorio~, ser;1.o competentes 
para conceder o salario ... fa.1nilia, as 
autorlr.ladefi a. serem designadas pelo 
respetivo ?.Jinistro. 

Recomendações à Policia 
sobre o tratamento 

ao publico 
nIO. L\SAPHESS) - o Inspetor 

(foral <la Policia halxou instru~ões, 
determinando que os seus· subordi
nn.do~ tratem da maneira mais cor.;, 
,Jial ·o pubUco, <lando-lhe todas as in
formações (fUe forem t)edid8.S. · Os 
tr.ansgTes:c-orc:-s serão severam_ente· pµ .. 
dos. O Chefe de Policia demitiu o 

. investigador Hamilton Pereira, por 
ter o mesrno ~spun!2ado um preso no 
Comissariado de Paguetâ, infringinrlo, 
desta forma, :as determinações das 
uutor~riaclf',1 . 

As Missões catolicas 
na China 

nro. r,tSAPRESS) - Vespertino 
cariocn nublica interessantes decla• 
ra~õcs do J?a<Íre · Narciso !rala, ·So
ure· o AposLolauo da Igreja n(l. China, 

acrescentandQ que no· mun!lo conv11l
sionarlo pela guerra, entre pet'lg·os ·e 
sacrlflclos de· toda especie, os. mls
sionarfos_ catollcos vã.o colhend·o pre
·ciosos frutos para a Religião, ·Acres.· 
i:,enta. aiÍ1.da o<. jornal . que,. segUndo 
declarações do Padre· lrala,. 15 milhões 
de pagã.os,· atualmente c·onfeham 
suas:. slmpa.tias pela Igreja Càto!ica 

,éon1 ,estas•·, pa_Javras: - ."cnfint · en· 
po_,itr[lmos o Bom Pastor,. que, não 
aba.n·dona as ··:suas· ovelha,s''", referin
do-S:e . aos missioiiarios catolicos (Jue 
pernianeceram no seu· posto na. hora 
de maior .-perigo. Informa ainda o 
jornal, que pelas declarações do ilus·
trado missionário, que é, o Padre !ra
la. o generallssimo c1, ian-cai-cliek, 
·reconl1·ecendo a··g,;ande obra dos. mis
siona.rios. catolicos, anulou a Lei. anti
religiosa com relação' ás _escolas chi
nesas: e CJ.ue,. en1 recente' 1·eunião. ha
via t>roferido tambem :as seguintes 
pa1avras, dirigindo--se ao Padre Je
quinot: - ·"Aqueles· cjue antes calu
nia.vani a Igreja, tem d·e ser ·render 

. ante a 'evidencia dos ratc,s, com os 
<iuais · haveis demonstrado o que é a 
verdadeira caridade · de Cristo". · 

Prorrogado- o prazo para 
troca das carteiras 

de motoristas , 
RIO,. (ASAPHESS) _ Foi prorrog·a

do o p~a?.o para a troca définlth>a das 
carteiras :de motorjstas, pelá Ca.rtei-
1·a, tipo· nacional. O referido prazo 
·que dev:eria esgotar-se em 30 de De
zen\hro do corrente ano, ficou dilat-a
do, assim, atê. 31 de ·Dezembro do 
ano vindouro, '1044. 

Os trabalhos de 
do . petroleo. na 

extração 
Baía . 

RIO, (ASAPRESS) - De regresso 
de sua ·viagem da Bala, o corontl 
João Carlos Ba·rreto,. ,11resldente cio 
Consélho Nacional <le. l=>etroleo, cle
ciarou que as· ·Instalações petrollfe
ras daquele Estado fora.m culdaclo-. 
sarnente· inspecionadas t,or: ele. Adian .. 
tou que a Distilària. niontada eiu Ara
m, j,t está. fornecen.<lo ga.zolfoa J>tLJ:n. 
as redonc1e·2as ·e para as necessidades 
do Co.nselho. . 

Na matá de São João· e);tâ sendo 
aberto o .. - prihl_eii·ó ._ 1,0ço dacrueiã. ·zo .. 
na, 

Intensos tral,all1os <fo J>~quiM, 
igualmente v\im sendo feitos ó.o sul 
<la ilha de ltápar.ic.a é na região ele 
Sii.o Seha3tião.-

'l'odos Os· _1;ecursos modern·o_~· àa. 
Geofisica estão. sendo en11>"rega.c1os: 
Adiantou 1liais o ce'I. Joilo Carlos Bar
reto, i1ue. foram -recomeçac;Jos os. tra
bá.llios' de explol'ação nas dei11ais re 0 

iiôes elo· l>afH, onde 11arec_ía· n1ais· via
vel · a -presencà. de petroleo. 

Remo4elação do Largo 
de São frallcisco 

RIO. (ASAT'RESS) ·-·O Prefeito 
Henri,/ue Doclsworth ·at>roh,u o. pro
jeto ele 1·E!nwdelação elo. Lárg<> de São 
Fr'a;ncisco, o·, qlÍal · será .'tota._h11e1üe 
modificado, send_o apróYeità.do o. ter
reno onde esté',e instalaclo Q Pare. 
Royal. 

O preço. do corte d~ cabelo 
nro, / ASAPREJSS) - A respeito dos 

rumo1:es de que os proi>rletarios de 
liarhéarlas· pretendém àumentir o 
preço do corté. do ca_bélo, O- Gabinete 
do Coordenador <1,i . ~obitlzáçã.ó· Eco-
11omii;:a distribuiu ·uma nota ·:á" im
J)re11sa,. pela· qual o· coorcienaclor tor
nâ· .publico. q-ue riãó_ pe'rn1itirá, sob 

·qualquer Jfretexto, <(Ue tal aumento 
seja, efetuado, ficando. :os :proprieta
rios de· ba_rbcarias sujeitos· ft . tahêl a 
vigoraqte desqc Novembro ·de 1~12. 

Faleceu o Pe. Provincial 
dos · l\'lissionarios d~ Salete 

RIO, ·rASAPRESS) · - Aos. s_etenta 
à:nos faleceu o Padi'e Celcstin·o Cri

. ,;oel .. · Provincial dos ?lliSsion,irios. de 
K S. Sakte. · ' 

A revisão . da· nomenclatura 
··. geografica do- Brasil 

, nro, (.\SAPRF)SS) _. O Sr. Leite_ ,1e 
Castro, secretario · do Conselho· ~a
c.ional de Gcogrlifia, concedi,_u long·lL 
entrevista., ao ''Corre~o da Noite" <les
ta Capftal, sobre o p'Jano gerai de 
revisão ela 1nOnenClatura. geogra(íea 
do Brasil. ·o pr111cipàl obi.etivo da re
visão é eliminar a dupliciclad~ dei no
n1es fato· 1nuitO co111um entr-e .nós, _e't'i .. 
ta.ndo ,- assiln séUs inconvetÍfente"s. 
1irinc!í>almente.-, no · CJUe diz. respeito 
ao serviço postal. Das.ta , observar a 
situação atual'· para se comJH•eender 
nos de · 340_5 cidades· brasil.eiras sii.o 
,Je ·nômes unicos e 1747, isto· é mais 
<la _terça .. parte, sZ.o. nomes : 1·epetldos. 
De acordo com às determinações. da 
lei ·<lestas 1747 cidades, somente 612 
podém co·nservàr · · os no-me·s aturiis." 
Quer diier que 1135 cidades teri\o 
qu'e mudar~seus-.nomes. 

Linha aerea sobre 
TocatinS 

o 

nro:· (ASAPRESS) ..;.;. Por deter111i111t
cii.o do· 111inisterlo da Aeronll.utlca, vai 
;er aberta . coircorrencia 1rnblica para 
o estabelêcin1énto de uma linha aérea. 
comerc:ial so.bre o Tocantins'. A 'linh_a·· 
terá ·inicio. e,l, Góiania e escalas obri
gatórias. nas . cid1tdes de Palma, I<'or
môsa · e··as princh,ais localidades <las 
margens do rio Tocantins. 

Suspen_so o iornecimento 
de· memoranda · sobre atra" 

zos_ 'do~ suJ,urbios e 

·mo: . (ÀSAPHESS). ,.:_; E1n virtuda 
dos ·abusos. verificados ·no forneci
mento de. memoranda em que eram 
inclicadÓs os atrazoe dos trens. subur
banos da Ccntra_l do Brasil,' o, diretor._
da. mes1úa, major A Je'ncastro Guima
rães, mandou . s11.s1>ender · o forneci· 
mento dos mesmos. 

Novo plasma,, extraido· do' 
sangue do· boi. 

1no, cMIAPHESS) ,-_. Ei-evemenre 
todo o ·sangue de. boi dos matadouros • 
cariocas: será tran·formado em soro e 
substituir§., na ·11,aio1·ia. dos· casos, o 
sang4e humano· nas' ·transfusões. :)e 
acordo com ae decla1·ações do snr. 
I\ti.zniz de Aragão, autor· do :)lrõcesso 
(Jue veiu ·permitir· essa· grande con
Ciuista. da 111edJci11a, o itovo soro tent 
n1esn10 a i ndi<:ação p~ra inuftos _éasos. 
O càso Shok é consider.ado'·como subs
tituto ele emergencia do 1ilasma ll u-, 
mano. O novo ·1noduto é um J>lasma 
hiclrolizaclo e. venf' sendo experimen
tado em vari'os· 'l-losvita.ls ca,rioéas, • 
inclusi\'e a Pr6-l\Iatre, Sãci S.ebastiã.o, 
.Carlos· Chagas, i\Ion·corvo F'il110 e em 
e! inicas particula_rés. 

Estudará os problemas }ra .. 
balhistas suiamericanos 

RIO, (ASAJ?];tl~SS) ,:_ Viajando 1ior· 
via. ae·rea, s,eguiu para a ~apitai a.r .. 
gcntina o snr, Augusto. Rego · l';:fon. 
teiro. o diretór do Departan1cnfo Na
ciOn·at do Traba-1Ílo, nessa sua , 1 iagen1 
á Argentina, Chile e Urugai, es~udará. 
OS . Jll'Oblemas trabal11i5taS su! 0améri• 
canos .. , 

Homenagem da Federação 
Mariana 

nro, (ASAPRESS) - A J,'ecleração 
!\Ia.rtaria do ·Rio, no adro <10· Convênto. 
San to Antonio~·- prestou · u1na h 0111e-

· nagen1 de afet_o, suhn1is8ão·· e ·obedien
cia a S. Excia. D. Jitime Camara,·sen
do a mesa preal<lída··pelo ,Nu-Í1cio 
Apostolico e pelo. Arcebispo · do .Rio 
de Janeiro. 

Na ocasjão Í::iJaram diverSbs oi·ado
rcs, tendo S. Excia. 1Lgradecido a· ho-· 
111enag;em. 

Transferido para J944 0·2.0 · 

Congresso Panamericàno 
de Engenharia · 

n!O, (ASAPrtl!iSS) ~- I<'o-i .t1•a11sreri
do -·p1L-ra .- o pro:<imo. ano o ·Ségm1clo 
Congresso ·Pan;Amerlcan·o ·de J_qri.ge
Ílha,·ià. e l\U,nas·, qu.e deyéria. rea,H~ar-
se este mês; .'A transferencia· foi, ní<!>· 
tivada pelo· estadó · de guerra· em que. 
se e·ncônt~ri. a Amer'ica. 

Aplicação do. Codig_Q · ,,de 
Caça confra os que atiram 

. nos · pombos=correfo' 
lÚO. (ASAPRÉSSj ·:_.A Confedera

Pão. Colombóflla Brasileira. a,pel;i:' pa
;" ·que sejam ·aplicadas· as ·dispoéi
.cõcs 1lenais_ do -.cO<lig~ _·de éaÇ'.a~ aos 
ca(Jadores-· qlÍc ai.ir·::ti11 eoiltr:t ·os póni. .. 
bos~cor'reio. na· --rota. VitOria: ... Río · i:le 
.Tanéiro· otlde est:"lo selldo· Ú·einados 
pari_ f-t guerra .. As disposÍçõeS ·1>en~is 
do -codigo de,·cm ,rnr aplicadas ás po
pulações. das eiclades fluminenses de 
!tio Bonito, Caph·arf, , Cas~miro de 
Abreu, Conde Ara!'auma, CaillPOS e . 
Cacl-Íodra, do Ita.pemirini, no ;IDstado 
c:le -Ef5l~irito Santó, ·1,or oncle -passa1n os 
PontboS-c9rrêio .. , Xa vro,·a ·reàl.l.za,cJa 
de C.1mpos para o TI.io, \·a.rias ·(lêstias, 
aves ch·egaram t>erí'Ui'adas de ·chu"li·
lio, · faltando al:;·up_las · que, · provayeJ
in~n~c, iQ.r~1n n'lOrtas · .. en~_ ca;njnho. 

Em memoria das vitimas 
do levante comunista 

J:IO, (ASAPRESS) - O exer,:it9, "
n1n."1·inha. .e a à viação, re,·erencla:ra.111 a 
111-emoria, clanu~le~ <1Ue perôccranl e'm 

., ·c~~fesR. da. l~galiclacle: em 27 de'. Ko~ 
,·embro ele 1935. A ce,rhnollia _prfnc-i-
11al ·teve lugar· diante do ·sarc_o~e.go 
c111e guarda os re::-.tos rhortai~- ela::;' ·d~ 
t inuis <10. de,·cr, t"omba·da.~- na.· luta' ·(la· 
Praia.· Vermelha, no Quartel- do an• 
tigo · a.o R<".gtinento ·do Jnfaú..t:u~ia é 

110 Campo <los Afonsos. J-l~ssa.s sol~ni ... 
·clad~s .contnram· eom· -'a _a,ssisteil°Cia_ do' 
Chefe do Go1·er1fo; M.lnistros de· Es-· 
ta.elos,• alt.:.s ~uto'r.ldades ciyis e· n1i
Jita1•e::;. Falou, entre outroR, o· sr. Gus. 
ta1·ó Capanenta, t_itular·da Edupa~ão,, 

· Desastre de. aviação 
'ni:o; (AS,\l?Rl~SSl ~ J)eiioú ·profun 

damente . consternac\a . toda: a J>olJ.Ula• 
ção desta Capital; o desastre de. avia

. ~ão xcrificfdo, clia 21,. a 30· ml!l1as 
· desta Capital, no qual pereceram t_o

clos .os ocup_antes 16 militares norte
·a1nericanos e :1 civis .. O aparelho·_.ctue · 
JH~rtcnCia ao Cqni?rido df;', .. Ti'aus·por
tcs elas !<'orças Ka va'is do B.stados 
Unidos; procedia .elo. norte c0111. destit 
no· a·· esta capiü\J; Os dois clvia que 
ta.1nbem . perece"ra1n,, er:a1ll "c1'l~~e:11hei~ 

.ros, se1ldo;un) deles ,o.brfl,sile!~o Ame• 
rico Desteláno, especialista . em ,,_cons
t~uções de a~~i"aç.:ã.o, ã ··se,rviç0:· da f!r· 
1na S~r.vix ··con_1µany,· <ttie emprcg~'.\'O. 
o seu traball10, na consti'uçãci de. uma 
110,·a ba'se a'erea · no Norte. Vinha ele, 
com clestlno a esta Capital,· e. a São 
Paulo .. o finai:Jo pe_rtencia, na. .sua 
qualidade de engenheiro industrial 
11)ecaniéo .. ·ao quadro. do funcionalismo 
elo Departamento elas 111unicipali<la
<les rlo Estado <le São. Paulo. Bra di
plomado pela .tJniyersidade ele 'r-apo
lcs, na lta!ia, conta,·a. ·42 anos. ele jda
cle; era solteil·o, e clado o, s_ervi~-o ,que 
realizava, era. considerado. inco_rpo .. 
,·ado ás forças armadas, ' . 

. .\ 

D. Ernesto de· Paula·, Bispo biocehno de Jacarcsinhó, 
Francisc~, · Teofila, · Luiz. Maria, · Ed11ardo, Adolfo, Ah11ando_ e 
.Aida de Paula, Francisco e Carolina Valente; Carminc e Carmeta 
PireUi, Êugenia Ramos, Otavio e Luzia Colombiné ~onviclam 
~cus parentes e amigos para a Uissà de 7.0 dia cm sufragio da .· 
alrila de sua i.nesquecivel mãe e sogr. 

D. CONSTANTINA DE PAULA 
. que será.realizada às 9 horas do dia r.o p. t na)greja de São_ 
. Franci$co. · · 

Por mais esse ato de· religião e caridade; sensibilizados 
· agradecem. 

• 
São Paulo, 28 de- Novembro de 19'43. 

/ 

A DOUTRINA CA TOLICA SOBRE AS RELA
CõES ENTRE A IGREJA E O ESTADO 

'truiçlt> dá Igreja pelo Estado, Não· 
pojem, füzem eles, existir duas so· 

· ciedadés sob.era,nas que ·distribuam, 
entre si o império 'éio gênero huma, 
no Torna-se necessário·' ou qúe . a 
Ig1:eja mande 110 Estado, ou qne' o 
Estado mande na Igreja;· não ha· me'o 

. termo. · Ora, é o EstadÓ, que neste 

(C:mclusão da 2.ª página:) 

Enr ,-011sec;uênc;a; todas as reli
giõe:3 ,'So sét· _to]crada3 e mesmo fil
Yorec:c:as; .. o .cuJt,J católico · se,·á o 
t'm:co, .pro~crito;,,'l'oclos -~:i _sectát·!os. 
cah-&oo' hás boas graças cios pocle:-o· 
sos; os católicos serão persegniclo·s. 
Os' mn·rstros dos diversos cultos ~C· 
rã:). cu·111i.ilaclos de rique·zas; •os sa
ce1·dotes ·. católicos ct·ão- pots~' em 
ferro; ou exil:;ictos_ , 

N. J( -- Ye1rtn à confirma<::ão des
ta verdade no modo como o governo 
soviéti'éo está t:·atanclo os membros 
da igreja eismáika russa que se sub
meter;nn ao regime·: soviético, enqmlll· 
to· .os l"relados cutõlicos conti)rna:n 
presos oit cx:la~os. E a atual oren· 
siYa , pau-cristã desencadeada pelos 
"aréebispos" vermelhos da igreja an
glicana em colaboração co mseus 

·
0 cama1'adas;' cismáticos, promete ra
cil!tàr. o· camlÍ\ho à obra totaHtá; ia 
encetá da· pelo _naciona!,socialismo· e 
pelo soc'allsmo internacional). 

D assilll a: secitlarizà~ão do· Esta
do. redunda na persegúição e!a reii-
gião católica. . 

·Teriní11aremo's estas consideraçeõs 
com. dnas .obsérvações importantes. 

A pri~ira é que o rs.acionalistas 
que exige11,1 a sup1'emaci ado Estado 
sõbre a Igreja são ·os ún'cos coeren-
tes. . ,.. . 

-Se com efeito a Igreja não é -cli
vilia,.-> em· nome de· que direito_. pode 
ela rei'vinclicar · sua 1incJependência elo 
Estado? Se. o Es·tado ê .. a maior pu
tência que Íla· iieste mundo, a que ti
tulo uma associação qualquer pode 
colocar-se a seu lado como igualmen
te soberana? Se. a razão é a lei su
prema, ·não 'fleverá o Estado, uma 
vez ·que não rccoül1ece outra sobe
rania· a ·.não ser esta .usar toda· sua 
autol'!dàde para subm~ter ao'.seu man. 
do toaas as instituições públicas, 
mes1rio. associações relig:osas? 

PortântQ,· todas as igrejlls elevem 
estar . contidas no Estado: 

Ou o :Evangelho, ou a .razão:- se o 
Eva1{g·é1J10 é a lei, a Igreja se acha 
acima·. do Estado; se. a razão é ·a· Jei, 
o Estado; que pretende representar 
a razão, se acha :acima ela Igreja, 

A· segunda obsei:rnção .qu'e <lese, 
jamos _fazer é que .a niaiória elos -. .ra
cionàlistas'· exigéin alternadamen~e, 
segundo· as circu11stanélas, que o .Es
tado esteja. fora da Igreja ou qué · a · 
Igreja esteja '.dentro do. Est~do; · Se 
o Estadó réç;Q!fhet:'ei a -autoridade· da 
Igreja, eles ""ombatem r,m .. favor do 
que denominam sua libertação; um,i, 
vez qu-e o tornam ind'epemlente, não 
tardam a desejar .que ele dite leis à 
Igreja,· Falam inicialmente apenas ela 
liberclade do Esta.do;. depois, quando o . 
Estado se· acha l.ivrê, .qu.ei.xam-se dos 
católicos ,que obedecem,rlizem eles, a. 
·um·. "soberano·, estrangeiro••, e 1ire .· 
tendem assim escravizar, as conciên~ 
cias. ªº·-'Estado .. As decla.m,ações. em. · 
favor do reino da liberdade ·termi· 
nam sempre 'com os .editos ele pros, 
crição contra· os católicos. Assim tem·. 
acontecjdo em . vários · palses de um 
século .a esta parte. 

UMA RAZÃO. DE· TATICA 
Algutl's racionàlJstas honestos .. re

clamam quando · vêm à perseguição 
se· desencadear contra· a religião, ca
tólica: poJs. "que· é, dize: meles, des
sa liberdade em nome, da ti.uai o li:ii-

tadd se · to1;nóu indepéndent: . da 
Igreja?" Mas 'ª màiorla aplaude e . 
·vai' mais , avante. Parece'l\ dizer, e 
dizem eloquentemente através de sua 
conduta: "Não defendiamos a Jiber
dr. de ,por principio, mas a.penas por 
uma ·razão ~e .tatica. O que defeutle· 
mos como i.~ rpincípío é o direito w- · 

'· 
. . 

· mundo· tem · o poder sobérano, Por· 
berano e universal da ·razao, como a tanto déve. ele tudo submeter a- seu 
Igreja sustenta o dlre'to . universal e lm1>ério,_ Não. mais deve .tolêtar q?e 
soberano do }<;vangelbo. Assim, elo um 1ioder . estranho à naçãa venna 
mesmo modo que a Igreja não se pet·turbar as conciênc:as por meio. C:e 
contenta em ficar fora dô Esta<lo, constituições,. encíclicas ·ou . anate-
mas aspira a se colocat .. aeima dele; · mas, Não se deye pemftir r(ue :certos 
nós não nos contentamos co11,1 a li· · . membros (la nação,. elif>itome de· mn 
herdade, mas, livi·es, aspira!Jl~3 à su,. · p-eteiiso · ·poder e3pfr'.tual d·.retamen· 
iwcmacia, O Estado .. deve legislar so:· t.e emanado de·. D_eils, possam llar- ili· 
bre a Igreja, porque a razão. se acha' reções, fazer leis, gov.ernar sem cou
acima do EYang,ell!o". trole e fora da autoridade do, Estaclo. 

O- pais· pertence a si próprio; o po,·o 
dispõe soberanamente.· elo que é· e do . 
que .tem, As· instnuições públlca,s e 

A SEPARAÇÃO DA IGREJA' 
E DO ESTADO 

A s·ecu:ari::acão do Estado é mais 
frer;uente1hc:1~é . expressa hoje.· eni 
<lia sob o nome de &eparação da 
• :reja e do Estado, .. A Igrwa, repe, 
LC·M sem ccssv., deve ser separalla 
do Estado, e o· Estado da Igreja''·. 
(proposição 55 condenada. pelô S:la
bilsJ. · · 
' Para: focl<;!,.S os racionalistas, a ~e

paritçào da Igreja ·e do Estado. é a 
destruição de toda ~ubor~lnção do 
Esta o· i1 Igreja, a subtração da socie· 
dade civil a toda influência modera, 
dora da autoridade éspirituaJ; '' Até 
aqui o Estado tem sid,o um v.assalo; 
eleve ser soberano. Tem s·do enfet1· 
daclô à Igreja; deve separar-se <le· 
la" · 

· . priv;3das, os ·prõurios· costumes e · a 
v,da dé todos os cidadãos, COJ?l suas 
almas e seus corpos, dependein uni
camente da· .autoridade do .. Estado. 
Separando o Estado dà Igreja, ficou 
incluido. na separação o que depen• 
de. ·ao Estado, isto é, tudo; os parti· 
cuiàres e as .famfliàs, não iuenos que 
a sociedade pública. "Não desejamos 
na.da- 'da Igreja, dizem esses sofistas, 

i\Jas a maioria deles vài mais lon· 
ge, Concebe-se que o Estado, to.rua: 
cio independente, possa ainda .. tratar 
a>m a Igreja como com uma potên· 
't!fa igualmente ·independente; sem 
prejudicar sua própria soberania, ele 
poderia prestar-lhe · certos serviços, 
por · exemplo, conced.er subvenções 
para a ma:uteni;ifo dos' ministros eia 
religião e das 'igrejas, como· faria· 11:u 
rei ao repartir suas· liberalidades pe· 
los ministros ou súditos de um prin· 
cipe · visinho. Ora, a ·separação' da 
Igreja e do Estado exclue todos• os 
bons ofic!os do Estado para com .a 
Igceja, Não somente o Estado deixa 
de ser subordinado .à Igreja, u1as tor
na-se estranho a éla. As duas socie
dades .·não mais se podem unir por 
convenções nem se entreajudar · nm-

. tuarnente; ignorain, ·de certa man,li· 
ra,. a sua próprlà existência, O ·Esta,· 
elo se éonduz com relação 'à igreja 
con\.o se ela mlo existisse. 

Se o Estado se colocasse.-em outros· 
termos, uma certa: uaião subsistiria 
ainda . por esta aliança ou esta ami
zâde.,recéproca; isto ·não seria a per-· 
feita e , absoluta separação da· Igre-· 
ja e do -·Estado. 

Até.· este .Ponto os \partidários' rla 
seIJaração são una)1imes. 

ABSORÇÃO DA IGREJA PELO 
ESTADO 

llfas alguns desejam que a Igreja 
continue a gozar, fora do·Estado de 
sua · independêµcia. ·própria, ·com~· o 
Estadu, fora da Igreja, goza da sua-. A 
se~,aração, dizem eles, deixa subsistir 
a amhos, cada um com seu· fim, sua· 
organização, sua vida especial, O Es
t~do governa as coisas temporais. 
sem ter relações com ·a, Igreja;, esta 
cuida rlos tn,teresses espirituais <las 
conciências, sem depender do Esta-·· 
do. As duas sociedades se moV'e\n · 
em sua e~r~ra própria. seguindo suas 
leis próprias, -seni se . contra.rfarem; · 
sem se favorecerem, plenamente ·li-' 
vres em seus pr1•Jrias -movfméntos; 
não sofrendo nenhuma !nfluêncla es- .: 
tranha.. . . . · 
, Outros recoubessem que é . uma 
quimera desejar qu_e o Estado e. & 

Igreja exerçam· com harrnonia, uma· 
aqtorida-:Ie r'..;ferente ~bre ·os mes• 
mos homens. sem que haja entre am--
bos ut1a subordi;:ação nem lllelilno 
entendimento. Para eles a sepaNçâo 
da Igreja e do Estado é a· absorcão 
da Igreja no Estado, ou melbór a -des-

· nias não nos. podemos ,impedir de 
retomar.· nossos bens. Far:ainos ele 
bom grado votos para que ela: goze 
ele um ·próspero estado; mas não. é 
nossa culpa· se tudo o· que· se ácha 
neste· mundo pertence ao Esfado r st 
nada reste· à 'Igreja", 

ooio E, HIPOCRISIA 

É assim que ·em uoine da separa: 
ção da .Igreja e do -Esta.do- {ra-se 
à Igreja um . território · em · que ela 
1iossá · administrar; súd~tos · que. possa 
goVet·nar. Estranha a este-mundo, na
ela. tem ela a fazer neste mund:e, 

· "Igreja Católlca, vós· sois do· céu,· co
mo.·. vos . vangloriais tão frequente
mente; pois bem, voltai ao céu. Ide 
adm !nistrar em tim outrô mundo as 
coisas · espirituais, o deixai o- Estado 
governar· neste mundo as coisas tel'
restres". 

Esta é a teoria da separação' da. 
Igreja e do Estado .em todo o ·seu <le· 
senvolvhiiento. Nada de mais hlpõc1·i· 
ta. Esconde-se o. alvo final da ·dc&
truição da Igreja sob· a niáscara da 
libertação ·do Estado. lil 'uma guerra 
incarniçada e. universal cont'Í'a· toda 
01·~em soorenatural, . e faz.se : supor 
que se tratá de emancipar a· socie• 
dade civi( Evita-se falar em .. ·Jesus 
Cristo e eni Sua Igreja, e toda a cons
piração é dirigida contra o t.eiuo do 
Evangelho. Deixa-se entender, diz,se 
mesmo que não si=toca na lgreJa; e, 
·sob_ pretexto de- atribuir ao Estado a 
-ordem das coisas humanas, tiram• 
se à l,11rcja todos os meios de se go- · 
''erna.r..de viver. Oes_e ja-se separ~l' 
o Esta . da Igreja, e faz-se do Esta• 
do um apostata rebelde, que preten
de estender- sua: apostasia a todo o 
povo, e que, sob a. aiegaçao ile retr,
mar · o que lhe ·pertence,· subtrai 'à.. 
Igreja "o.fogo·, a água e o ar", e·-a 
faz morre,· "pelo frio, pela fome e 
pela ·asfixia". Podem existir juntos 
mais odio e hipocrisia?" 

--oOo-

Ac!!bamos de transcrever à m_agfs
tral l:ção elo velho. mestre .sôbre, ot 
erros modernos em matérht :das rela
ções da Igreja e do Estado,. exposados 
pelos Inimigos declarados <la Igreja, 
Oportunamente publicaremos o capí
tulo de sua obra -relativo ·aos erros 
mitigados, ·ou ,se;a. a opit.iião .dos cha, 
ma.dos "católicos-liberais" sôbre este 
importante azsunto. Veremos· nesta 

··segunda parte como o autor, critica 
os erros semi-liberais da católicos ·ew 
grande evidência :10 seu tempo, como 

. tacordalre e Montalembert, .para so• 
mente citar os de maior renome. E 
ào mesmo tempo obs.ervarenios cioruo 
aiµi!a hl)J<:t,.ta111bem essa ém:ola. en• 
éontrà. fervorosos.' àdeptos. 

• 

I 
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TEATROS E.CINEMAS 
' ' 

PR O 'G R A M'A S O.·E HOJE 
PRIMElROS E)'l'FJIDORES 

ALHAMBRA -:- Q_uem é o culpado, com i3uçI Abllott. - A, 
Traidores da lei,. com Tim Ho)t. - AMC. · 

ART-PALACIO. - Esta.. noite bomba.rdea.remos Cala!s, 00m l,,nabella - .tP.4, 
BAN,DEIRANTES - Morte na pitgina dol~ 00m ôeQrge Sandefll, .,_ APA-· 
IPIRANGA - Original pecado, com Jean Artllur. - D• 
l,IETRO - Sherlock cio ar, com Red _Skelton. -· APA. 
OPERA - ConcieP,cia& .mortas. com Henri>. l"onda, - ~-

.PEDRO 11 - <'l'a~I. Senhor, com William ,J3~ndlK, - .M'A. 
Mantenho ordem, com William Boyd. - A. . .·· 

.IUTZ - A voz da: liberdade,_ com.Jef!rey tynµ, -.AJ>A, 

: SEGUNDOS EXl.BJDORES· 

' AMERICA - Noite sem lua, com Sir Ccqr!Ó Harqwyck. - .Al'A, 
Canta coraçãq, com Janet l:31air •. "."". AMQ, · • · · 

ASTORIA ....., TumµIo da mumla, com !An Chaney. - APA, 
· Homens herolcqs, wm Joh11 -Mac Br.own, - AMC. ·. 

AV<.l>NlDA - Qe6piascaradçis; com Rona.Jâ neagan • ..;.. AMO 
/. Transpacl!tcoi com· Cneste1·, Ml!)rrls, -i.- 4P A., · · 

BABILONIA - Cisne negro, com Tyrone .Power. - D. 
.ÂÕ levantar do pano; 'COltl Monte. WooJey.- .... AMO. 

B.IMSn -:'-- Sa1·gento imortal. com Henry Fonda. - .R. 
Contrabànd_o de guerra, .com Margaret Lfncts3y, - .-lPA, 

BROADVVAY - Na nDlte. do pa&sado, 'i:om Gre~t oar~n • ..;... .-ti'~. 
BRAZ POUTEAJlfA - um pequeno erro, com Joal\ Beunet. - A.f'A. 

Malandro de sorte, com Wallace Beery ..... APA:, 
CAMBUCt - suugirá. a auron,, ci:>111 ~alt-Rlcha.rcíi.on . ....; AM(;', 

lnnão do falcãó, ccm1 (,ieotge sa.nct~rs, - APA,. ' 
CAPITOL.10 - Qlsne lleg~. com 'fyrç,ne . Power ..... · D, · 

Oontrabando de gUflrra, com Mat'flare~; t.lndsay,. -· APA, · 
CARL.OS GOMES - Casablanc:i, com· H:umpnrey 8oga.rt. -. 1?, 
CA.SA VERDE ,- Louca por n111slca, eoin Oeana.,Ourl?in, - )3, 

·: Mariposas da noite, com Preston .. Iõ'oster. ··- , R, · , , : . 
CINEMUNDI ,-. Kitt .Carson. com John Hall. - AMC, 

. Quando a lei. canta. com Tito Guizar,· '..a. AMC; .. 
COLISEU - Chetnicks, com Virgipla O!lmore. - APA. 

Os mal Intencionados, com os irmãos Rltz. - 4PA. 
COL.OMBO - Noite de pecado, com Charles Boyer. - R 
COL.ON · - casa!JJanca, com Humpnrey l3ogart. - R. . 

Sherlock. H:olmes em Washington, com Basll R.athbone. - ,1lkC', 
ClWZl!ilR,O - /\deus meu am'ór, com Rosal!nd Russell, - R, · 

. . . . Ao levantar do pano, com M&nw WoQ!ey, - AMC, 
. E.S.PERIA - Inimigos amistosos, com Charles Wlnlm~llr, - .'I. 

Silencio de medico, com John Beal. - B. 
FENTX - Bodas no gelo, com Sonja Repie. - AP.-1-, 
. Emboscada em 11.lto mi,r, com Oeorge Mll.l'PÜ:f., - AMO, 

· Gl,ORIA. - Corações enamorados, com William l{oldep, - AMC', 
Que par «e botas, com Jolm Howarcl. - i<!-P;'I.. · • 

HOL.L.YWOOD - Sargento Imortal, com He1,ry Foqda. - D, 
Traquina. enamorada., com Olori11, Jean .. - Al'A, 

1/)EAZ. - Renuncia- de amor, com Liberta.d Lam11,rque, - APA, 
f'Unos da 11oite, com varies atores. - 4P A. 

UIJ.S - l\!;1.!la.s de fogo, com Prestou Fm;ter. ~ AMC 
A venturas' de Martin Eden, com O lei) fol'd, - · AE' A 

tUX - Molt)CjUP. Tião, com Grande Otf!IO, ~· ;'1.PA; 
Então· c~-oll não casa, com .·Harold feary. ---··APA,. 

.flM,/iRÇONl -· li· filllos, com Do!ll. Amecne -, AE'A, · . 
_,:;, · .MuH1t.r. tat\rHca. com Daniel' l;lruce. - .J!.. 
, lrtOD.f:RNô - Era u_ma tua ele mel, com 'O''\lger ítoicrcs. -- 1' 

'· · Oavalhei;o& da galhofa, com Uucl Abbott. -:- A, · 
_Of3.ElW4N ~ Dois romeus enguiçados, com Kay ~ayser. - 4E'A, 

Bebé de Oa.rrnelita, com Lupe Velez: - R. · 
· (;-/H,':ON (SaJn. azul) -" R,egresso retumbante, com. Ololia. Jean, - A,. 
·· Alerta 111,:,clda\;le, com Ray Mll,c Dona.lei. -- AE'A, 

<Sala· ve1melha) -· Irmãos em armas. com Ala:n L-4C,, - R. 
Malandro de sorte, com Wallace Beery. - AP.-t, 

OUMPIA - Noite sem lua, com Sir Cedrlc Hlm:iwYck: --APA. 
Vlvemoo as pressas. com Lynn Barl. - AMC. · 

· l'AlUIZO ·- Eles beijaram a noiva, com Melvyn Douglas. - R. 
. Troul'as em desfile, com Gloria Jean. - A1'A. · 

PMU.MOUNT - Coquetel de estrelas, com· flob Hope. - R. "' 
·· um. pequeno erro, com Joan Bennett. - APA, 

··PA!UTODOS - A branca selvagem, com Marta Montei::. - a 
· Lourinna. do Pa11amá, com Ann Sothem. - AP ,-t. 

· PAVLISTA - Coquetel de estrelas, com J3ob aope, - R. . 
Ursacjas e peruadas, com Charles Ma.e Carthy. - AP.-t. 

l'AULlSTANO - Nosso barco, nossa alma. com Noel CQWP.Tct, - 41'A, 
O· homtim,lnho, com Kay Francis. - AMC, . 

. PENHA - Qs filhos de Hitler, com Tim Holt. - APA. 
' Homen.s do perigo, com Richard DiX. - APA. 

PIRATINJNGA - Segredo do monstro, com John Howard ..... AP.i.' 
· ·Espiões do· Eixo, com John l;31l.rrymore. - A. 

~EOREIO - Xlllndró, com Jlmm:v Rogeri,, ..,.. APA. 
Emboscada em alto ml!r, com George Mu~phy. ;,,.. AMC'. 
Sargentos e recrutas, com William Tracy . .,... A, 

RECREIO <Lapa) - A lncrtvel SI.Ilia.na, com Glnger l.wger~ ..... 4l'A, 
Vingador mascarado, com Till't Holt. - AMC., 

· REX ~ Sariguc e areia, com Tyrone Power. ,,.., a. 
Ambição sem freio, com Richard Arlen. - A.MO, 

R1Al,TO - Adoravtl intrusa. com Jud:v 011,riova, - .R. 
Tú é13 a untca, com Norma Spearer. - R, 

R.OIAX. = A muJl'ler do padeiro. com Raimu. -- M. 
· Segredo do monstro, com John liow11,rd, ,... AP-4, 

R.OSAR.JQ - O grandt1 motim, com Charles Laugton. - R. 
ROXI - Na calada da. ~oite, com f..,on cnaney, - AMC, 

· O drama de Shangai, com Louis JouvE;t. - It 
SANTA CECILIA ..,.;. Para sempre e um dia, com MerJe Ol)çron. ,...,. APA., 

. C!!,valeiro§ da nevada, com Cllarles Starret. = ..tMC, · · 
SANTA HELEN/. - Matuto esperto. com Albert Dek~er. - R.. 

-Ladrões roubados, com Don Red Beary.' - A.PA, -
SANTO MifON!O - Fruta cobiçada, com Phma :aan-ymore. - 41'4, 
. Iclillo e111 qc$.ré-mi, com Judy Garll!,llcl, ... 41\fQ.. · 

SJO BENTO - Nfli!.e ipei;quecivel, com Lore\3 Vc>1111g, - /.MC, 
Entra na farra. cotn Dircln.ha Ba!ista .- D, · 

SA.O CAETANO - E a Vida continua., CPm Roiw.ltl Ool1nan. - APA. 
. . Então cMa ou não casa, com Ha.roJct Pe3ry ..... Af'Ã, 
SAO ÇARLOS - Cavaleiros da galhof!I, com Bud ,\bbott. - A. 
. O~ comando~ atacam <le ma(lr11ga.da. com Paul Muni. - APA. 

SA.O Gli:RAL.DO :- O g-rancle çliti,dor, com Ch11rte~ Cllaplill, - AE'A. 
. SÃO JOSE' - C~blll,!l.ca, com f!11mphrey Boggart, .,... R, 

· Aço da me~ma tenwera, cqm E;(lwl'-nf Arnold. ..,.. ,i, 
SA.O. Lf}IZ . ...,. !Me (lias cte llcenç11,, com V\11tor M11t11re, ""' lt 

· Homens qç, perigo, com Richard Olx. - A,P,4 
·· SA.O PAULO -· f1wa sempre e um dia, cc>Ul Mérla O~req, - Al'A, 

.TraqqfnH- enainorada. s::om Olorla Jean.,_ U~ 
SAO PEDIU> - Chetnlks. com Virgínia Gllmore. -· AP.t. 
. Canti. çora,ção, c.om Jçanette Blalr ~ AMG, 

-UNIV!i:RSQ - Noite do pecado, com Charles Boyer • ....,;' ~. 
Moclda(le do barulho, com Ray Mac Don11,ld . ..,; Al'A, 

VIi.A PRrJD!i:NTE - Luar perigoso, com AntQn W31brQ\lt, - ,1l'A, 

EX~CAÇôE3 DA$ COTtÇOE~ 

. A, - ACl!ÍtTAV!!:t. ,,... FUme gu~ pçiçl~ ser vt:.to ~: tQçl~;i. embl?ra, fiem Pl'9· 
velto lilQf!II, 

B. - :aoM .... FUme que pode ~er visto por todos com pro,~elto moral. 
··AMC: - AQ!i:ITAVJ!:L MENOS PAR.\ OmANQM~ ..,,, l"l!me quç p~JQ enredo 
, · .ou ecna.s pode Impressionar o publico lnh.nUI, 

BPA. - ~0114 PARA ADi.1LTOS ... l''lJm!l que po(le ~er vtsto com proveito 
moral tão somente por adultos. 

APA . .... '.I\OI:ITAVEl., PARA ADULTOS ,.... :Fl)ma que POrlE: m vll!to tão 
. ~omentç por ll-du1tos embora se111 proveito mora!, 

~- ~ RES'IF !TO - Filme que pelo enredo 01,1 cerias !leve eer est;,ttamente 
~iiserva !l'I a pesso•Vi de w!ic!;i. formaç~ mw11,! e rellgiQ~!I,. , · 

. J). - QP-;,ACONSVLHADO - l"llme que 11i:l11, grnve \nc,:,nvenlcncla do enrl!do 
· . . c:>11 een:;1s, d~vc r.cr eYltado por qyalq\jer pq\füço. · · · 

, M . ..- M/\t.J - filme preJ•1dJelii! pam qµal,;\I,~ pµ\,h~o. 
. . 

·reri\: - E' Importante que o espectador não se contente com 11, simples cota.• 
1,ão c;!P filme ou da peca de teatro, 1na.s q1~a l'iwç1m· 01>nlleéer pelo 
menos algun~ detalhes da erJt!M, !stQ j!!$~lflçarª u.m11 11otl!,ç(io qµe 
;i.firm!!da $Bill nenhum comentarlo, poc!em pareC'.er fnj•u;ta; !l ~o; 
1>ret11do. çom a te1t1.1ra de u,,. •. an11.11sr qur Ptifl. l!m rel11vo <>• f!le. 
mento$ !Jons e maus cio filme o eipeet~Q, PQUQ!I a pouc:I). 1!!!µc11-rá. 
~ui. Gonciencla e aprender!\ ,. JHlfir,U p(lr s.l -fl'l~ijllllJ n~ .outr1n filmes 

. !IUI' Ih~ fonmi apres11nt.1H\<Jli. · 
. O~ no!etins 9a Orier,toa~§.11 Mcm1,I !1911 ll:§llil!ti<l1Jl!lli 11onttm IUU,1!
iritlca detalhada de toetos .,;, ttJm~~ el(Jb!4('ll, ~11) S. !i'aqlo. J.ll' p11,bl!~ 
«:!l-Clti .semanalmente,. e a a.~stn11tnre 11.nuaJ CJlijtl\ Or$ llQ,00 1111, C!!i• 
piUi,I e CrS 25.00 par.::, o In~el'l<>r, •v.fcr~Mties lljl. fl~socJ11.ç~o i:to& 
Jorna1M~ cat.ól!~"ª· á rua Quln~lM $QOlll11v11,, 1'73, l!,P ftp.dar, L:~-~- __ . ~aia ~O? - F,:,ne: a-77GO, · · 

LEGJONARIO 

Not'ícias dos Estados 
ALA G'o AS 

. SUSPENC:A'O DO "Bl,ACK·OTJT" 
IiIACElló, (,\SAPRESS) - O Dire

tor -negional ela J;>efesa Passiva ele
terminou a . $U~1>eiu,ão do "Black-
011.t 1• ·. qu<> vl'nlla vigorando desde · há 
n111!t<1 tempo em todo o litoral ala, 
goanQ, . . 
-Comentando o fato os jornais aelver
tem o povo que ,i'.autorlzação da llu
m.(nação .11ij,o st1wi!ioa o desapareci
nte.~to da_ ameaça· nazista. 

G Ó I A' S 
PAR,\c· JIELHORIA DO ltEBAXHO 

, ROVIl\'O 

GOUNI.\, (ASAPHESS) ~ A pre-
.. !eltura de Cavà!cant! regulamentou 

a çiiaçil.o do gado bodno comum no 
,nuniclplo, mediante um elecreto.lel, 
cujo ante•projeto foi dcvt,bmcnte 
aprovaclo pelo Conselho Adminlsti-a ti
va !lo Estado. ~;~s,i nrnclicla tem com·o 
ob~jtivo nw)ho1·u o ;;wlo existente !ai, 
eliminando- pouco ~ po.uco dos reba
n!ws as ra~as 

0

inforlore~ - .curi·a!ri-
·- ra, bruxa e china. I<lentica niedída, 

,al\ás, _!Já ,.lg11m tempo, j/1" foi cleter
mlpada· pelas prefelturÍ.s do Formosa. 
e Posse, resguardando a {;riação de 
gado do Vai• do Paraná, uma elas 
m_a.is ricas regiões do Éstado de Goiás. 

PAR A' 
l',OllCA 4CEITACXO DA JIIA~TEIG4-

All(H~l\"l'IXA 

DV-Lm:>!, <AS.\.PH.l~SS) -· Em ,•irtu
d$ ela ausencla completa da manteiga. 
IÍaclonal, vem sendo vend!cla nesta 
pr_aca o produto congenere Importado 
cl,i, ,\qire11tlna, o -<tual, entretanto, pito 
t~m grande . aceitaçito, em vista ~a 
~qa qual idacle hiterior e do seu gosto 
<lesa.grada.vel, 
C\HJONlOAQO I>l!; COOPI~ltATÚ'A 
SOIUUl A VOl,'l',\. AO (.QZO DE UE• 

. GALIAS ESTA'l'U'l'ARIAS, DOS 
SOCJ()S 'rr,U,IANOS' 

1 Br.LEM, (ASAP lESS) -• A Direto• 
ria ·da Cooperativa ela lndust,ia Pe• 
cuariç1. do Pará, avisou ao; seus as

. ~oçtados qu,;,, . pela pqrtaria 326, ele 
8 de novembro do 194~, voltam. todos 
os socios de n>J.clon,i!ldade italiana 
ao gozo qe toclas as regalias estatu-
tar!as. · · 
;\NIVEUSAIUO DO GAi. DE GAULLE 

BEi.EM, ASM"RBSS) - f,, passa
gem -do aniversario elo general De 
Gaul!e foi festejada nesta· capital pce 

. lo. Col)l"lté da l!'ra11ça :Livre Comba. 
'tente, tendo sido réallzada uma reu
nião da q1111-l participaram Intelectuais 
.e vultos de !lesta.que da sociedade na
raens.,.,, 

CEAR A' 
111.US UM l'RE'l'EX.'1'0 

1-'0RTA l,EZA, ( AS.\PTTESS) - ô~ 
negociantes desta capital, cm conse
<1uencia ao aumento dos vencimentos 
<lo funcionalismo \lllblico, majorara1n 
os preço!, de muito!S ge11ero~ de prl
m,;,lra n ,cess!dade, 
NA.O EXISTE O SINl!lC;\.'fO J>O!i 
l'l\OPIU!!)'r,\.RIOS DN, l'ADAUU!> 

FORTALF.ZA, (ASA:PR,E:SS) - O 
·:Pclegwlo Regional do lllln._terlc,· do 
'frabalho distribuiu unia nota ·4- lm-
131·e11i;a, l11t'or111a11(10 q110 11ã.o ei.:1-~te 
11esla ca1>ltal o Sindicato dos Pro_pr'le· 
tar!os de Padarias e q11e, portanto, 
nito terá efeito a noticia v~lculada 
por essa associação de classe de qu'e 
as :>ada.rias ni\o ma Is tra balhar!a.ni á. 
noite, oonforme foi noticiado. 

· ESPIRITO · SANTO -
,, . ' ' . 

-ttO~EN4GPM PO$TU~A 
VITOR!,·\, <,~SAPJlll;SS). ~ Pre,;tan

<I<! uma slg,,lfleatlva homenagem 
post.~na IJ. l"austo A1,1arante, o es, 
ootelro cio mal', (jll0 trlpulol! O parço 
''Espadarte", p~,r ooasião d&. ~rPojada 
travessia Vltoria-!Tlo cte Janeil•o, e 
falecl<lo tragicamente num ,lesasfre 
de à~iação, quando -µo 'itorte do pMs 
pres~ava serviço ã. · 1>atrla, 1•esoiveu 
a Comissào Reg-lonal de Eseot(~mo 
do Mar, dar o nome rle :rausto Ama• 
rante ao navio patrulha hâ pouco 
rloaclo pelo Inter,ve11tor deste E,st11clo 
a,iuela inst!tuicíio. 

MATO GROSSO 
li);\"PL(ll\,\Ç.'.O no "~UE;Jll\4CHO 

CUlABA, f • ..,8APHESS) ~ O chefe 
d:. Secção de Proteçilo das l>'lorestaa 
envloy µn,a. cq~ntn,i~a(.!ü.o «,O, di~1etot" 
do !serviço 1,'!or;,st,il rlo Minis{erjo <la 
Agricl!ltura ~obl'l'l o <lesenv0Jvin1ento 
fü\ e;,;plor11-çito e,;tratl\ll< do. ctlle!Jrn, 
cho neste l~stado, No 111u11lc\Plll d~ 
Porto l\íl!rtinho maior ~ ~- <lei<envoJ, 
Yin1ento. existindo nessa zona grande 
q11a.ntiriacle r\rss,rn !lrvo1·es. o nue\:lra
cho ê de aprecii\V~I valor hlcll!strial, 
~onrlq elev;u\a a rlqqeza <le ta11inQ 

· contida cm sua casca, que varia. (je 
23% a 28º/~· IP~Sie arti~q ~ ~1H!ito uti
lizado na ln<lustrialização d~ couros 
e 1,eles. A procluQão do ultimo a·110· foi 
de 75,000 sacos (l" 58 qijllos, quasi to• 
da exportada por via fluvial i,a1·,. 
:(>4on tevidéu. 

ESTADO DO RIO 
l'RO,IE'l'O DE l>ECRE'l'O•Ll<ll APRE• 
S~NTAl)O AO CONSEl,110 ADMlNIS• 

l'iITEjlOI, (.'\SA,PR!,;S§i} - Q In
terventor Amaral f'eli.:qto ~t1h1nete11 
à. aprecia.ção rlo Conselho Ad1ni11!s
trativo do E~tarlo, Importante projeto 
c)e decreto-lei, clispowlo sobre o C'!ll· 

·celamento <las dividas ele exerclolos 
transatos até t94~ inclusive, relativas 

ao hl'IPOsto territorial 9 d1>_ !moveis, 
inscritos e eu,o · valor sej!L. Igual . 011 
inferior a cinco mil ,cruzeiro~. Su~· 
pencle, ·alncla, até 31 de dezembro de 
104a, exeouçõJ~ jud!clalii qe dlvi<las 
decorrentes. do referido imposto ter
ritorial. referente• ao mesmo perto
do citado e relativas a !moveis cujo 
valor nl!.o excecla a 10 mil cruzeiros; 
O:;,- favores deste decreto lei, todavia, 
seri'l,o apenas para os devedores <111e 
não tenham mais <le um !movei, e 
ainda para· os quo realmente-exvlo
rem a. propriedade. 

JSl!;NÇAO UE llfl'OSTO 
NITEROl, (ASAPRESS) _ O In

terventor Amaral Pel;rnto as~inou um 
<lecreto l~enta'nclo <le Imposto os ~s. 
tabelecinielltQij fabris c;s:istentes e. 01, 
que vierem a se instalar, neste Esta• 
do e que e,;plor{l.m a lndu:itria. do 
cimento. 

RODOVI4- l\U.C.,4.l?;-GLlCERIO 
l\li\,CAJ,J, (ASA!?EESS) - Prossc

guen1 ativamente as obras de coni• 
truçã,o da estr11.<la Macaé-Gllcerio. 

'l'rata-se, i1100ntest,ivelmente, de 
uma rodovia da mais alta importancia 
cco11omlca, pqis MH'Vira de escoadou. 
ro facil ll,OS produtos de toda a ric:i. Q 

ferlil região !1 u1nlnense. 

RIO GRANDE DO SUL. 
ÁCORDO PAU~ COMPRA D~ rno" 

QUÇAO DE PJRETRO 

PORTO Al,ElQRE, (ASAPRESS) -
O Interventor tenente•COfQ!lel Er11es, 
to Dorne!as re~ebel! co1m1nlcaçã.o ()o 
:t,fln!stro ÚijValdo Aranh;,, lla asstna
ttira ele um acordo entre , l3r!!.sll e 
os 1(:stados Vnidos para COl!lpra, por 
parte deste \llt!mo. de toda a l)rodução 
do ptretro n11-clo11al, exclulda. a quota. 
nece11sarla para o con11umo int~rno, 
Est~ acordo vl!l'o••arâ. çla data 11a Slll!. 
a$s!11at11rl!. at.f! 31 ele dezembro <le , . 
1945. Salienta-se que, com o Intuito 
de fon1entar o cultivo clessa planta, 
o l3ri,,stl rec1,be11· 1.l?OO l!brar, {le se
n1e11tes, das qua!1 }.OQO serã.o dlst.rl• 
btti<las para o Rio Grande do SIJI, 300 
para sao Paulo e zoo para o Parana. 
Essa n\antà vem ~endo ç111tlvada ne~· 
te Estado ha tr>\lit"s ano!!, 

UElUNIAO DO SINDICATO DOS 
•MINEIROS . 

PORTO A,L!,'.:GRE, <ASAPRE.SS) 
r.eallzoti-se e111 SãQ Jeronilno a reu• 
nlão <lo Sindicato dos .. lnf'lros, a qual 
foi tão concorrida, que teve de sei• 
íelfa, numa Pra~a. de esportes. P\lran• 
te a re1rnlão falolJ o -sr- I!in11llo Gen. 
til, repres·entllnte da Pe!egao!a l~e. 
gional qo Trabalho, assim comQ ell, 
versos mtnch·os, 1tlg\lns dos qual~ µe, 
dlrarn o feohamentQ de arma2ens de 
aba.steclment<>, por SUi!. at\,·!clade pre. 
judicial A classe, e a tmecliata oria• 
nlziiçilo <)e cooperiJ.qvas. ·· 

Sobre o .assm1to de prorrogaçito l)as 
h<,ras de ,---'>alho no Bl!b-solo, os 
ora<lores rr ·estara.111-se <l~ ··acordo, 
desde ,ql!e ,. ampres<111 paguem. mais 
vinte e clnc.o por cento sobre g 1>a· 
larlo, 

FIJGil\"PO A, 1,1~1 DO SALARIQ 
)IJINUIO 

PORTO ALEGRE, <A.SAPRE;SS) -
nepete1n-se diariamente nesta Cl!-Pi• 
tal 'e em ol)tJOS pontos deste E,sta.qo, 
dolorosos casos em qqe o,; patrões sen1 
escrupu\os ele?1>ede111 os empregados 
maiores, a!!1n ele fugir ll, · lei qo ~ll,Ja
.rlo ml11!mo. 

. A sltuaQão a.a inu111er trà"halhadorà~ 
a(!m <Je ajll~tar o seu orçamento do, 
inest!co é alwli< mais. trl~te, As fll,• 
l>rlca& 11ão iuals aceitam mo~as. ntalo
ros de '20 anos, rc,gii;trando-se, ale111 
d is110, casos . ele .. d~_1nlssões colqtlvas. 
Ii,nquan~o Isso·· oá . í:eriêvõs ·coiiúnuàm 
aume11ta11<lo ele preço <lia a <lia, tor, 
nando mê-15 llf!itlva. · a situação <la• 
<jtte\es qiie galga1•,ii11 a malorlc)a<le, 

Os jornais fazen~ comeptarlo~ 1Hn 
torno <le~se~ fatos, verberanqo a _élti• 

SÇ,IJ:NTU'ICJU4ENT8. 

AS SUAS flRIDAS 
• PQm(Jcja ,eceatlvo Sdo Sebastt!o 
çombate sclenliflcomenl• toda 1 

q4q!g411r alf.ec,:;õo GU.10!1119 g:,mo 
141Jaq1,. F11r!da• em Qf!ral U!c:<11011, 
Çhq~q~ !;lnligas E:cze111qs f;rysipela. 
frlf!ira~. Rçcha1 pos pés e nOJ seios. 
Espinhei• Hemonoides, Quetm.;du· 
ra•. l[:ru~e~. Piq<> ia• de snoJquttot 

r
• inSe(:101 v!!n<;li>~ 

!!!,.~5_.~!~fI,lR 
... fQ ,opi. qzu BEM 

mm 

tude anti-social e antl•Pa.triotlca dos 
· 11·i.irões .. sananclosoij, · 

OONGRl!ll!SO VOS PROPVTOJ\J!JS 
. Ili!, TRIGO 

PORTO A.LEGH!, lASAP~l!)SS) ~ 
Instalou•se o Con!fr~sso aos Predu• 
tore$ de Trigo. sendo resol vl()o fl• 
"ªr o preço dá. v~nd~ em 02 crui~l.os 
o saco, aceitando assim o preço de
termlnad11 pelo Govêrno l"eder11-l. Re• 
solveu mal11 o referido Oorui-resao, 
constituir· uma Comissão do '.J,'rlgo 
junto á Federaçito nura.l, <1ue tratar/l. 
<los lnte1·ess.es dos Tr!tlcultore~. 
lll4JOR4ÇAO DAS TAXAS p~ AGUA 

E J;;SGOTOS 
r'OH.TO ,U,EGRE, (ASAPR!llSS) -

A µrefeltura desta. ca.pltal !o) a.uto• 
riza(IIJ. p~lo GQn~elho Admln!Hra.tl~o 
p11-ra majc,rar as ta.xas d11 l),gua. e e~. 
gotoff em ~:; por cento. 

PERNAMBUCO 
PESCA EJII ALTO llIAR 

llECU,'1'J, (AS.\Pf.l!JSS) .- 'JJ'ala.n4o 
ao "Jorn'l-1 do Cc;,merc\o" íl er, i:;:1za. 
111ann Magalhães, t~ci,lco da. Dlvliíl.O 
de Pesca do Ml11!~t~rle <la Agrlcui. 
tura., disse que .a -~Ull- vtnaa. ao nor• 
deste tem por obfotlvo orlenta.r a. 
pesGa de mar aHo, tell4Q para. ei.se thu 
trMldo do B.!o <lo!s pescaaote11 PT!>fls
sionais, espeojal.ment<, contrata4os 
pela Comissil.o Executiva de Pel!ca., 
os quais se lncum\:llrll.o de 1rnlar os 
seus co!eisas nordestinos µa pratica 
da, p~sça com aparei llos miils ~flcien• 
tes, col{it11-11d0 a Comiiaãe li,xecutl• 
va. de 'Pesca, da. aqqis!çil.o de ba.rcos 
adequades. · . 

A propos)tQ <la funda~ii.o das Coopt• 
rativ1L11 d~ pesçíi- de J?er11arnb11co, 
adiantou que enoontro1,1 oa trab11-lhos, 
aqql, muito bem oriéntado11, l!Ob a, 
chefia do sr. osmar S1Ivetr11,, agente 
clo Serviço de l!;conQlllia Rll+i!-1, e 4~· 
legado da. Ç, ;i,;, P, 

lJIOClllS~ lJlll -!-'lllSC\.UlllntA 
rmcn·~. (,\SAPRI!)S$) - A Dloàe

i,e de Pesqqelra c1:l11ba,, c~te 11<no, l> 
jul.>ileu da tr1tn~fer1)11cl1< de atta liétl'I 
episcopal. lnstalad!l tn\ci11-lme11te na. 
olclade de l''loresta. · ' 

Desde domlnfl'o r~ll-ll~am·BQ festejo3 
comemorat! vo~, const11-n(lt1 ,do pr1>g-ra.
ma, a ordenaçã.,:i <le tr'!• noVQij Sa• 
ccrdotes das· o!dad,;s de Triunfo, 
ti'Joresta e l\lo Branco, 

EXPOSJÇ,\Q CA'fl'J~lll!l'nCi\. 
11ECIFE, (;\f,JAl"füi)SS) - l''ol !nau• 

guracla, na :W~c.ola 4~ ,\pljc11,çij,o, 1< 
Exposii;;ão ÇateqµeUç11,, re&t1it>l-!ll<) 
dos trabalho$ re11-lizadoe nas eaoolas 
µ1·,1marlas dl!rli.n tç Q oorrente 1mei, 

IIOMl!lNAGl'l~J 41! Vl1'lM,\S QQ 
lll0VUlll)N1'0 COlll\lNHT,\. 

r,rn;CIFE, (ASAPRESS/ - Heallzot1• 
se, _no dia 27, expressiv,:i. Jiom1,nagem 
4o Gov~rllQ <l<> ,lj;sta.do, çlasses · ar• 
madas, PatronB-!B e . trabalhadoras, 
bem assim· CQIUO do pgvo, á. memoria 
elas v!tlmaa do movimento comunis• 
ta de 3~. Diante do tumulo dos de
fensores da legalidade, falaram va
rios oraelore$. 

A RAF vinga a confiscação 
dos sinos · 

A Royal ,A.ir Force acab11, de vin, 
gar a cqnfi&cação do& ~ino& das igre, 
jas belgas pelas 1tutoridades irnzis• 
tas, esorevti o jorntl! patriot.. f' Le. 
Coup de Queue. '' 

Coino se sabe, nos i1Hinioii 111ese~ 
os nazista~ recolheram os sino:;i chi 
quasi todas as igrejas da Belgio&, 
mec)ida ~st!l, que os Bispo~ belgas 
classificaram de ato verdadciramen, 
te impio. 

Todavia a Royal Air Fol'Cc acaba 
de vingin• e~se sacrilegio, por OCI!." 
1,ji'io do ataque a Hamburgo, quando 
a1•t·asou a unica fabric11 da. Almua
nha que p,:,deria proceder à fusão e 
sepa1·a~ãó dos metais que entr1l-!n na 
liga dos sinos, 

O "Le Coup de Queue" termina 
sig11ifieativ11nwnte seus comenti1,rios 
declarando: "Graças à ação da 
Roynl ,A,.fr Force, podereirios reeure
ra,r Oi! sino,; que no~ foram roubados 
pelos alemães e qne -se acham 11as 
vizinhança!! d~ .Aix-la-Chapelle, a 
fil)l de recolo!lá,Jos 11as torres d(j 
nossas ig1•ejas parll os repiques d:i. 
vitorii1.'', 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

.. , .. . - . . .. 

Or. Vic:em:e Melilct 
. l"rn,lll!- !la s~. ~3 - ~.P ll-íl\14, • l:i<1!a 2~5 

Dr~ Plinio C<>rr~a de Qlivciir~ 
f\1111- Ql!lnt!no '3oca!\IVI!, 176 , · ª·º 

;\nda,r - Sala i?~ - Tel.; ~-1n~ . 

JovitriQ T~dlç~ 
e 

J. N, Cesar J,.e,a:sa 
Ath1og,l,lflos 

L,go <!::, Misor\corrlia, :Í3 - ~ali, 904 

Dr .. F~an-~i~~o ·P .. Rein1ão . 
Helmeioter · 

ftu~ Sâp Ue11t!•, :::24 -1 t.o anda!"· 
Sala __ li ~, TeLr .~ .. '_64:l ,"'.,_ i!:!''\?.)',?. 
Or. Qutlos Mor.-1;!! <I, AAdr1cJe 
{tua ,~ .. njarn1111 1,,m~t1rnt, ~3 • 1,!l a,nQ. 

Sala iS - Te!.: ••!9~6 

.Dr. Durval . Prado 
Mécllcn Oculista 

R. St'11t1dor l1111~fo, ~J,rldlo. Hi 

'9.0 an<I .. • Salns §12 , 13 , J4· 
1 l~sq,. dn Una ,losé uon!(fl.cln) 

Cons.: u.a __ o H t7i;10 _hora, 
t'el.; ª.,aJjl 

MEDICOS 
J>r. Vicetite de rawo Melilo 

Çl!ltlcn . ~ll\clit'11 ...., 'l'n~r1111!11•11 
. . llnfo1t X 

Qlretor ll<l ''l!iii1111!orl9 VUu liI11.sçote" 
ÇQllM ,fi .. M!lnlP!l!, ª4 . ..,,. 6.() ll,llQar 

<'\,par~.Q fia .,.., 'l'e!.; i-850l 
Re~.: Av. Agua Branca n.o O!i 

'l'el.: 5-68~9 
.,.,,.._ ............ .....,._..,,.,.....,,.,,.....,...,.......,..........,...,._..,,,. 

t>r. Camargo Andrade 
~oe11ca~, llo !hml!or11H ._ f'nrt!l• 
/ · ~ll!'Tl!Çil,s 

l;ll!c 13<>11. Porll1~ 11e~a I' ,1,- \laternlllado 
. 4e · S. Paul11 

Com1.1 H, l:i~na,lor fµiJ(I n,o 29~ 
'T$l,; ~:,7-H .... !-la~ H à& 18 hor~ii, 

S#h?ào: D~s ·1q iJ.s ti nnras 
Jtes.: Rna H11r,..,J rle .llArrns, 457 

'l'el.: 7-4568 · · 

Pf, Celestlno Bou:rroul 
.fl.~11.: 1,.g(• §, !"1rnlp. s "" ·1·e1,; ll-?62$ 

Cons,: R11a 7 rte Ahrll, 23~ 
DA~ a às 5 horas. 

.;....~ ............. -------~--... -. 
LEK 1!: l'KUl'AliAlt O 

~'LE< il< >NAR I"V' 

RAIOS X. 

Di:. J. M,. Cabdlo. ~PQI 
num1ço 1t.1.u1tu,ot,tli'!'A · 

Rá!lio,l>l!l!'"IIOstlctl!I .,.· 11:sumu 
lt1tcllol6gh·o:, 1,1 tlollll<'Ulo 

Gons.: aqa Marconi, 9,4 1 !ildlfl1?lt1 
P1!~t9.11r) • ~.o and. , 'l't>l,: 4-Q6i\f, 

R~s,: Ru!l '1'1'!PI, 693 ~ · •i'el,: é., PO 
~ão Pa~lo 

H O M E O P A.T I A 
· Pr, Reze11de' f Uho 

Cpns.: t-t, ::!~1tador i<'eiJõ, ioe • :t,~ 
a!lda,r .,.. 'l'tll.i ~-083~ - Oas 15 · 

· à!! !J ll<mis, · 
:{!,e11.: Avenhla __ o.r._· A __ rnal<lo, <lH1 

..,... 'J.'t>!,: 9,~ij~Ó 

ENO.E.NHEIROS ~~·!!,,.,. .... , ............................. ,,, __ ,,,, ..... ,. __ .. _....,. __ 
Amadeu• ··<.:intrit d~· PrQcjo 

~~gcnhelro A ~quf1eto 

;,rqu.!t11iurn rl!l!1;•qsi.i, çc,1e~1ºª• r11ª,. 
· d~nctl!s c<1Jet1vas 

Hua !.,Ibero l:ladar6. 461 - Sij.o Pll-tll!> 

':r O P C)- . C A _T O· 1,. 1 C O 
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'Polidor Bseama 
-~({(@Z@!@:~®f<@J@t/i$:« 

Um . dos segredos 
milenar "das bélas 

Amazonas 
·•o mRGICO CmDtt.tl/lD0/1 Oll9 UDHRSU 

FEDERACAO · MARIANA FEMININA 
CONCENTRAÇÃO DE FILHAS PB 
MARIA NA IGREJA DE NOSSA 

SENHOHA DA PAZ 

Revestiu-se de grande brilho a 
eoncentrnção das Fil·hás de Maria 
na Igreja de Nossa Senhora da. P11z, 
domingo ultimo. 

Reuniram.se as jovens marianas, 
às 7, 15 boras, na praça Jojio. ~çn
dcs e, perfeitamente disciplinadas, 
Ol'ganiza.rarn,se em filas que às 7, .30 
puzcram-se em n,archa deman· 
dando o local onde está sendo 
construida a Igreja de Nof!'Ja Se
nhora da Pai:. O trajeto foí . curto, 
mas por onde passavam as Filhas 
de Maria deixavam uma nota de 
piedosa alegria, pois o brancc:>· de 
suas vestes e a harmonia ,de .seµs 
cantos produzem sempre uma salu
tar influencia sobre os que assistem 
a passagem do exercito pacifico de 
Nossa Senhora. 

Compareceram cerca de 1.400 Filhas 
de Maria, pertencentes às seguintes 
Pias Uniões: São Caetano, Agua 
Branca, Be!em, São Paulo do Be
[em, Imaculada Conceição, Nossa Se• 
nhora do Sagraélo Coração, Escola 
Domestica Maria Imaculada, São 
João Batista, Cambucí, Parada: ln• 
glesa, São, Luiz Gonzaga,. Santo 
Agostinho, Santo !na.cio, São J.udas 
Tadeu, Colegio Santa Inês, Coraçiio 
de !lfaria, Nossa Senhora do Monte 
Sem1,t(Pinheh·os), São José do ?ola· 
ranhão, Nos~a Senhora do Santís
simo Sacramento, 'l'reniembé, Santa 
Generosa, Sant:rna, São Gonçalo, 
São Vito, Ki.te1;nato São José, São 
Cl'istovão, · .Aql!eropita,. · Bela Vista, 
~os5a Senhpr11- do Carmo da Aclí• 
mação, . Calvario, Higienopolis, Bo~· 

. q1.1e, Vila 1). Pedro, VHa Esperança, 
Noss11, Senhora das Dores do Ipiran. 
ga, Nossa Senhora do Carmo (Li• 
berdade), Casa Pia, Nossa Senhora. 
.Aparecida do Ipiranga, Vila. Anas
tacio, Santa Casa, Nossa f:ienhora 
Au;dliadora, Casa Verde, São Ja,. · 
nua.rio da Moóca, Casa Verde, Vila 
Olimpia,Indianopolis, Curato da Sé 
e Santa Cecília. 

Esse numeroso grupo de Filha!! de 
:Maria foi recebido plllas suai; Irmãs 
da Pi11, União de Noss11, Senhora da. 
Paz q11e dispcnsaram às vísitanteíi 
o ll}e!lwr acolhimento possi vel. 

Às 8 horas foi celebnido o Santo 
Sacrifício da Miss11,, pelo Revmo. Pe. 
l<'rancisco l\íiliui, Provincial dos 
Revmos. PP. de São Carlos, dur11-n, 
te a qual houve comunhãó geral dai; 

r filhas .de lllaifa. ·Fez.~se ou~ir o 
magnifico con,iunto com) das !<'ilhas 
de Maria de Nossa Senhora· da Pá~, 
sob a regendll. do Revmo. Pe. l\lario 
Rimondi. 

Após a Missa foi feito Q ato de 
cous·agr11,ção à, l\11t,TÍ1i Santi~simit, e 
rezada em conjunto uma ornção 
pela paz, Por gentile~a do Revmo, 
Diretor da Pi& União de Nossa Se, 
nhora da Paz, receberam as filhas 
de l\laria uma, bel11 imagllm da Pa•. 
droeir& da Pa1•oquia. O Revmo. Pe, 
l\Iario dirigiu pessoalmente o servi. 
to' de <liBtribuição de lanches ài 
comunga11tes, ~l;l!'Yiço que 1

SC fez COIU 
a maxima ordem, 

ASSE?@L1JIA OlllliAL :P:RElii!nJ, 
DA :PELO EXMO. SR,. VIGAlUO 

CAVITVL4~ 

As 10 horas, na antiga Ca.pel11, do 
Nossa Senhora da Paz, reiilizou-~e 
urna assembléia mariana na q'i!al foi 
prestada uma homenagem postuma 
a l). José. ~sa cerlnionia tpve l!:J.• 
rater illtirPo, tendq sid9 pr!lsididi 
pelo Exnfo. e Uevmo. Monsenhor 
José i\1ari11 uJontcin:,, p, D. Vigario 
Capitular. 'l'omaram assento à. m11~i 
ao lado de S. E1rnia. l:{evma., os Pa. · 
dres Ur. Eduardo lfobei•to, D. .\J. 
Diretor da l"edenição Múiana F.e, 
mh1ina, e o Pe, Ma\'io !limondi. 

A sessão foi abiwt:. G<:>m o Credo, 
cantado pelas ~'ilhas de Maria tle 
Nos;;a Senhora da faz, ~ob a. regen
çia do Hevmq, Pe. l."crnandg Spçr. 
zagui. 

Usou tlll PílhJ.vrn a preside11te d$ 
federação qua presto11 uma bQm~ 
nazem a D .. José, tra~epdo à leJl}brim. 
da. t:1,1s l!'Ul11i1J de Maria. as pa!avra:i 
QUe o ;'laudoõQ i\rc!lbispo prommcia· 
l'a llm outras eQncentr11çõcs, 111ªs qu@ 
se aplicava1µ, tambem,. àquele rno• 
mento em que as jovens marianas 
se reuni3n1 PMa implonu de Maria 
Simti~ªitna a pai para Q mundo. 

Depois de ter sido entoado pela 
3ssembléia o canto "gxiste um Úo
u1ci", !alon o R!wmo. re. Dr, Wdunr, 
do l{ouerto, que referindo-se ao Ar, 
ciebi~PP reeQnte.ment11 flile(lido., · cfü, 
s.e estar sim ele pre§entr àquehi M• 
sem\léia representado pelo l{evmo. 
V}gario Capitular que daria sua pa
!11,vra de ordem à;, Filhas de t.laria. 

Francisco Milíni, 110 Padre 1'farío 
Rimondi,_ incansavel em atenções .às 
visitantes,· ao Padre Fernando 
Sperzagni e às Filhas de l\Iaria de 
Nossa Senhora da Paz tão solicitas 
para com suas Irmãs em l\1aria San
tissima. 

Por fim falo11 o Exmo. e Revmo. 
Monsenhor Vigario Capitular, que 
vivamente emocionado, recordo~ 
seus dialogas com O. ,José, poucos 
dias antes àe sua morte. Contra. 
seus habitos o Arcebi;po mostra rn 
se triste e apreensivo,. pareeenrfo 
pn1ssentir os acontecimentos que 
dentro em breve iriam enlutar a Ar
quidiocese. S. Exeia. Revma. re<,or. 
ddu · aquela · ima,,,<>ero do Arcebispo 
agitando seu . lenço e aclamando a 
Virgem Santíssima, enqu.a.rito as Fi. 
lhas de Maria respondiam erguen,fo 
no espaço seu véu branco, fonnando 
um oceano· .de preces. S. Excia,. 
lembra esse entusiasmo para. dize)'.' 
que ele não pode esmorecer pois 5e. 
1-'Ía. contri~tar o coração rl~ D. J osó. 

Diz ainda .. que os ensinamentos do 
nosso saudoso Arcebispo, recorda
dos uaquela assembléia pela presÍ• 
de,:ite da Federação, deveriam t>cl' 

praticados~ viveudo assim cada J!'j. 
lha. dé Maria, segundo a vontade do 
Arcebispo. Prosseguindo, S. Excia. 
referiu-i;e. a.o seu ·pro;:imo encontro 
cc,m o Sr, Nuncio Apostolico a quctU 
falaria que em São Paulo tudo con
tin~ uo ponto em que o Arcebispo 
deixou e, para provar bastaria .nar• 
rar o esplendor daquela. concentração 
ma.rial)a que -0ra. uma. prova publica 
do amor das Filhas de Maria por 
sua. Mãe S1rntissíma e da confian~a 
qile neía depositam aquelas que a 
eseolheram por protetora. S. Excia, 
saudou os Saêerdotes presentes e, 
de um inodo p&rtículai·, o Renno. 
Pe, Roberto em quem depõe toda, 
sua confiança e suas melbores espe
ranças. E em memoria de D. José pede 
que continue iiempre · . crescendo o 
amor das filhás de !\faria por Nossa 
Senhora, terminando com um ''Ava1~. 
te, Filha de Maria'". 

A:PORAçio AO SANTISSIMO 
SACltADNTO 

Cç,mo babitnàl!llente, estiveram as 
Filba11 de Maria. ontem, durante to
das as horas do dia, em adoração· ao 
Santissimo Sacramento, na Igreja de 
Santa Ifigenia. · 

Das 17 às 1S horas foi pregada s.o
knc J:Ior;i. S.11nta, tendo ocupado a 
tribuna sacra. o Revmo. Pc. José de 
Almeida, e11carregando-se da parte 
coral o coro da Igreja de São Gou• 
çalo. 

Ml$SA 

Será celebrada, no dia. 3 de cle
zem bro, às 8 ho,rits, na Iireja do 
Sagrado Coração de Jesus, no alfar 
de NCl~sa Senhorn Auxiliadora, .Mis~ 
sa ele 30.o dia, por intenção de da. 
l\Iaria Roberto, mii\l do Rovn10., l>e. 
Pr, Eduard~ Roberto, D. D. Diretot• 
ela Federnção. São convidadas para. 
este ato. todas ai, F'ilhas do Ma1·i<1, 
sendo de espera.r que compareçam l'e
present1rntes de todas as Pias Uniões 
d3 lll'l-píta\, 

lt,llOOl,llll\UlN'l'O :P.AltA O 
ASl'IMN'l'ADO 

Realiza.se, hoje, das l3 às 17 IJo, 
ras, 110 Colegio Assunção (alamed~. 
Lorena, 655), uma HTarde de He· 
colhimento'' para as A~pirantes qµQ 

cleverifo in~res~ar na Pia União no. 
. prni;;im<:> di11, S de (le:i.emb1·0, O 

Revmo. Pe. Dr. l!lduardo Rouertç, fu.• 
lará à~ Aspirante$, havendo tainhcm 
qma p11,lesfra a cario da Srta,,. Vera 
Athnydt1 ·Perefr1i. mestrn de A~pi, 
l'!l,ntes da Via União de São Domiu, 
gQ~. 

Retiro das Filhas de Maria 
do Externato s, José 

Realizar,se-á, llO pdncipio de tte• 
zembN, ·na casa <laíl Servas do San, 
fü,i,imo Saernmiinto, à rua. da G lo· 
ri3, 474, o ~1,1tirv an1111J pnra as F'i,. 
lh~ tle )lari11 do Cxtern11to São .Jo. 
sé. 'l'erá inicio no dia 4, às 16 ho, . 
ras, e ~eri ence1m1dq uo dia. 8 às $ 
b~mts. · 

As senhoras e senhoritas, não as, 
soci11-<las, que ,,quiserem tomar par• 
ta tw~tl)~ Ei~ei>oioio:i espirjt.µ~is, po. 
derão f1t,zw P in~cri~iio p!l\o telefo, 
ne: /;-:UU!5, 

t - . 

HONRAM·S~ OS FEITOS DOS 
ZUAYOS CANADENSES Dis~e mai~, q~e elas· a r~eeb1.,·ia m 

como se tivesse síqo pronu,nei11<f11 
pt?[o prol'io Arcebispo e que a eum• 

· pririam certas de que essa pi1h1vra A, 11 Smuan3 Rel!giQ,a" de QU\ibe<, 
ele ordein rnpresenh 3 çontade !lo (Citnadá) pµr motivo. do 75 o ani, 
~enhor V. José. vereario d11 partida dt> 505 Ztrnvo;'/ 

S. Hevma. referiu-se às fina!ida, oan11il,.nses ehnnrniloi- -JlOT Sua San· 
eles daquela visita a Nossa Senhora tidad,:,, o Papa Pio !X, dedita uni 
da Paz, lembrando o_ ospirito de ~a- arti~o ~Qbr,• ,11,. 11~iio 11.11 ltn!i;i. 
<ir\ficio que d.we acompanhar as Oi Zuavo$ 11a.nadenses lutaram e1u 
noss3s 1mi.çfüis, para alc:mç:irmoe 8 Ca&t~lf!itr<lo, ,\lcni111rn e Roma. ~m 
pa3 p-irii o mqurJo, união ~01r1 u, frl\Tid~~-,, e hdgas. sob 

Dirigiu para finalizar, pala\'!'RS · · ªt ;1:,l<-11~ •., C,,r.,n•! clt> ('biélte; 
ele pr.,fnnd,, n(:(1·111kci1ne11t.., ,v, P::.m11, se.a h,ir(liH,IQ - diz o i.rtígo ...,.; 
e He~1no, Vigà:do C11pitul11r pél,1, «<tevauto11 rxtraor,Enaria adwiração 
$1lª preSC'Uf!ll à assembiéi-.i, t.~m COHQ entre µs _c·:11,.,fü,p;;_ <la J!;µroPa dagucjq. 
~f> Renno. . Padre Sup~rior, Pe. · trnípo", · ·' · : . ·. ·. · 
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· -Pãra- .o asseio'.; 
. . . 

ANO XVll li •São Pàulo, .28 'de .Novembro de 194~ li- · .· .NúM~~ ·590\ > do .. lâ:r· 

PARALIZADA A CONTRA-ORENSIVA NAZISTA EM ":llEV 
' ,. , : 

.. CêJ:a Íuglesa "Polif)Ô1·" 1iai·a ~oalhos, 
· . · prod11t~ !la. afamada, fábriqa: Nugget. · 

· · · Lata:. Cr~ 26,00\ 

,Pr<idutos 'de· limpeza de rápida e 
... :se;ura,;eHci~ncia': .. Especi~U~ades 

,. . . · ·. da nossa desenvolvida ·seccão de· 
. ~ - 4 -

Is tropas russas avançam sobre Mozir - o terrUorio toma4o na area de·Gomel ~ A, rapidez,do·ava"~ 
na Russia Branca - Transposto o ri.o Sohz - Ataques :nazistas fracaS$ados -em Chêrniakov e ,'Bruüilôv\ 

- Prossegue a retirada nazista - Contra-ataques russos. em Korostén ~ Comunicado~. . : ·.·· 
. UlENSIL.IOS. 

... DOME'STICOS' · MOSCOU, 27 .(Reuters) Continua 
~ avanço sobre Mozir Duas colunas 
russas estão avancanéfo pa1·a a cida
de e já estão a uma distancia de so
mente 30 quilometras. Outras duas 
colunas tambem. convergem para Mo .. 
:zir procedentes . da area de Rechitsa. 

àlozir (, servida. pela principal fer
ll'ovla de Lenini;;rado a Odessa. 

'rERRl'l'ORlO · OCUPADO EM. 
·ooMEL 

ll!OSCOU, 27. (Réuters). - Com ~eu 
ia.vanço sobr.e Gome!, . as troJ)as 1·us
·sas ficar.J',m · senhoras de 'uma exten
sa· faixa de terr.eno que vai de um 
1,onto a cerca ·de 82 quilometras a 
oeste do rio Bereztna, <lesde suà jun
ção com o Dnleper, até 64 quilomc
tros a . oeste de Gomel. 
AS OPER.\ÇÕ!,JS NA n:usSIA BRANCA 
· MOSCOU, 27 (Reuters) - Divulgain

sa detalhes impressionantes sobre a 
rapidez do novo· avanco ,·usso na 
1{ussia Branca. 

Os alemães chegaram a jogar gra
nadas contra suas propria.s tropas, 
tal a confusão provocada pela irrup
ção dos russos em suas linhas, 

[ 

Numa aldeia, cheg-ou tranquilamen• 
to um capitão gcrmanico, numa mo
tocicleta, alguns momentos depois da 
mesma ter sido tomada pelos russos. 
O capitão, Que· foi nreso, evidenciou 
o maior espanto, ante a velocidade ·da 
operação russa. 

CO~IANDOS RUSSOS E)I AÇ,\0 
l\IOSCOU, Z7 (Rcuters) -- Coman

dos russos l)?...rticiparam· com destaq:1e 
das operações ir.icinis da. atual o!én
siva na Russin. Branca. 

Aos primeiroR momentos da ofen-
siva, os comantl0s russos cruzara~. o. 
rio Sollz, passando Cl agir na marge·in 
direita com irreslstivel ímpeto. apa-, 
nhan<lo as for-c;as inimigas tnteira-
men te de s urpreza. · 

,\!l'AQ,UJ.;S :>iA7.IS'l'AS l•'RACASSADOS 
MOSCOU, 27 ( Reuters) - Anuncia 

un1 comunicado russo que fracassa
ram os ataques com o emprego de 
mais de ~oo tanques que os alemães 
renovaram qas areas de ChernlalioV 
e Brussilov Apezar ela sua en'Vér
g·adura, tais ataques não puderam'· 
nem romper nein desorganizar as <le:. 
fesa~ russas, 

RE'rIB,ADA NAZIS'l'A 
MOSCOU, 27. (Reuters) - "O Inimi

go está em franca retirada. A ct1nl1:i 
introduzida !)elos t·ussos nas· linhas 

.alemãs alcançou agora 43 qul!ometrós 
de p1·ofundidade" - informa a· emis
sora local; a prol)osito da nova ofen
siva ·russa em Borulsk. • 
· EXODO DE l'Ol'ULA()õES . 
. MOSCO'u, 27 (Reuters) - An1mci:i-' 

se que foi acelerado o exodo da pi). 
pulação rumena de Odessa e da· Bes
sarabia, gue J)rocura ohegar ao ter
ri torio ~umeno. 

CON'r1u.ÀTAQtíi<:s nússos 
~ ZURlCH, 27 (Reuters) ~· Ontem á 
noite a;. rad.io alemã declarou que os 
russos lançaram·. varlos contrà-ata
<1ues na a:rea ,de ·l{orosten. 

'
1Ji:ssaS operaçêie.s ..,._ aqresce·ntou o 

focutor - foram realizadas afim ele 
climin-uir- a- ,noSs-a p_ressão no sotor cre 
Kiev. 'e .. atim de deter os nossos .coi1. 
ta-ataques que estão progredindo ra. 
voravelmente. As tentativas dos rus. 

·sos · foram. ·repelidas. . . · . 
Na reiião de Gome! a luta prosse

gue·com·. a mesma violencia, num ter• 

reno pantano"So e 1 c~bedo · cfé,.,flo-1·.u.:· 
tas. As· ·forc·as· Inimiga~·- güe ·t>t·ocura-. 
vàm. iriipédir .. os.· nossos.''.mtivimento·s 
nessa região· f.ora.·m:r:eí,eHd,as";"· • , 
l'ARALiZAlll A OFENSIVA .NAZlS'l'A· 

LONDRES; ;27 ·<Reutep~):"C"'. sA:.c.1•a..dio . 
de ·Vichy;: cont~.ol/1,J;l~,.Pel.os?,al~nil}~•. 
declarou,· o seg~mta': . ... ··•·., ·.,.· :· 

"º ó.onti·a-atàque ·desfechado .. Pelos 
russos pi,Óvôcou · a. paralizai:,ãi) ·da cà,i,; 
tra-otenslva: ,germ&n1ca, . no.'· eetor · dei 
Kiev,' No ·deêofrer dás U:ltll)ias ,2-t: ho•, 
ras, a. acão 'ofénsiy=1,: dos ,at'!mid' per-, 
deu todo o: séu 1mpeto. inicial!!;'.,., · 

A -CAPTURA DJ;l· C:.OMEL . · 
MOSCOU, 27, (Reuten) '. ': ó stiple~ 

mento ao coll)ún<l-é~do ·1·i,,sso',:!la;·~eja . 
noité de ontem, ·déscr.~v.,ndó' a.' càptu
ra de Gomel;. :diz o ,·MgUinfe::'". '-_ ..•. ',. 

"Por mefo. de.. cJééi'itldÓs~iolpês.·'M~
sàs forças romperam as, \i,~tesl!,e- Ini
migas· e· grai:as a· u.má. habil, manobi•a. 
capturara:ll1· à ,cida.de.··or;andes· .forç;i.s 
inimlgàs foram . désbà.ra.tadas.' e .·teita 
cónsideravel "JlFesa/,:1riçlusi'.v<:>· .·m:01,têl• 
ros, lançá.minas. e· :(Í~pq·sm,a ·de -niu-· : 
nição. e ·equipamei1't9s":-: 

C.ontln.ua11do diz '.o ~µple.in~)ltO:.. . .. 
"A oesté · de ·Propoisli, :,o, •lnhr1l&'o ·vor . 

meio. de. reJ?e.tiél(I~. Ç.0!1,!r_â;-~t~~ll~S.,_t_e.~_:~ __ . 
tau retárdar o·: àva"nço dé' •ri'ossas.:trv
pas; .Nil'm · éfetei,min·ado 'ie.tor ·. ós, a,Je• 
mães desfecharam ··.20· contrasataéiuos,. 
tendo posiglíes :tprtJilcà!la,s· in9d!1,11p · d0 
mlos ·por· diveuaJf \·e~e~, 03 aléroãé3 
tein sotrldÔ t)etdas '. éolo~~ais:'. 86\ nurit 
distrito. forari1 nH>rtos, eni · poucos-.dill.9; 
cerca ·de 4.000 ofi'ciaii;Í,-e.,sol/la\dos tas• 
eis tas alefoíi,ee. 1''oram· des'ttu'.)âos. ,p~. 
l;,.s no~~a,s, f~F(;,;_s 9 t,n;qif-is; _).8 ~a 
nhões de' ca,mpanha e 12 .!).l!-fl'.Oif'de,ar
tilharia, . .: . . . : ·. . · .. . , . . . . 

Alem. 'disso· l)()Sscis" ·soldado~ captu
t'aram 8. tánquês,' ;j:,s ,canliõ.~s,>66 môr-·, 
teiros, 49 caça-win,us, .,,10·, mlitra,ll)a• 
doras, ·40 ·aJ)ariafüos. tránsmissi>r~s. de 
radio ·., .. grande nunúiro de. ruzl.B;· m,ll• 
niç1\e$, .etc., M·u1ú1s. pitsl<1nélros. :!Oll&.,m 
feitos. . . . ' . . . .. 

-- . .1 

.. ·~ .. 
·:. ,,., ,. 

.-... ,·_:_,: ... 

STANI>ARP :_:_ Liquido idlÍal P'dl'lL lim~ ~ 
p~zâ cie 'Íic!l'Os, <?~~ohos, 'banheiros;' etc. . 

. Vidro: Cr$ 4,·SO: 

Completo. sortil11ento · de.' artigos 'pÚa 
.1fü1pet.a em gel"al: ll}scova,s Mpp, 
Escovões, : Vassouras, Esvauadc:Íres, 
Latas para lixo, · P.ás, etc. 

CEDROLEO ,M EX· 

celente. , p~eparà.do,. 

para Hinpar mo

'veis;1 c~rros, t1ia;{os 

'éí balau~tres, ·: Vi- . 

dro. gràhde:. 

Cri$ 21,00 

Vidro. penueno:' • 

Cr$ 6;6d; 

* Seja úm art~fice· da . ..ihoria! 
· ,. Cô111pre · Bonus de Guerrà. ! · 

* Para o interior · acrscem as dêspesas · do· ireté. 

CASA ANGLO,-BlASltllKA 
Sucessora ·de MAPPHf ,STORES' - s~ PAUL.O 

,J 

AS FORCAS . BRIT ANICAS PROXIM AS À CAPITAL DOS ABRUZZOS 
No curso •doºbai,:ó B

0

ere~1tra;. ilôssá'.s 
tror,a.s ~an~Jiraram )1)1Í1tteras,1,jçàlld,:Í.• 
des,' l11clusl\·e· a., e.statão 'de. Shat!lki, 
ria eiftrada de' · fe!'rÓ · :Mozh'-Zholo.bin 
Uma ·unl11ade ,àJe.niã: qúil'de{en'dla> ,;$: 
sa estac,ião·.fol rlestii,;atada pelas .. n·o~
sns ·t1·01w •. s,· ·al)andonando :·400 mort.os , 
110 <'atn1>.o de 'batalhá(E'ora.in ·:-Cà1>.tt1. 
raclas. dV!'á bati?'rJas d,e,<ar,tllhari'l,;. 6 
morteiros .·e ~el?osltos ·.~e ·im11nlçãô: e 
felto um• certo ··.ntimer!, ,de ·•vrislon.ei• 

EM RITMO CRESCEN'IE ff AS.SA(TÔ AEREO À ALEMANHA . . ' . . . 

Proximo, ataque de Montgomery ao norte do Sangro---Intens~ ação da Luftwaf .. 
fe e da artilharia alemã - Fracasso elo exerçito de. Mussolini. - Paraquedis-tas 
italianos no norte do país - A cooperação italiana na lugoislavia e ria Russla·--

ros. ·. ... . . . · . .. ., ·, . '· 
· A oeste. de,J1,13!'hl.t~a.,:as:u,~id~,~ de 

U·n1a,·~orm~ãl>,, ~~r;i;,ndo\.l\11,11; ,t.er)'e.110 . 
11an ta.n9s0. ;,e. co bert~·,d~:.tJ,o.tMtits,.i~f~
fuúam' cionside.~avel ·Jl.Van~o,·e dNíalo• 
jar'am. o. ini111l~o: :<!e.~-~' j,Ósl.c;:,ll,i:>.,;P,o
dcrosaJl}ente · fottlfkada,. ·anlq9!1ando 
um bataihão d,e fn,(ailtarti. gerinan,íc<•. 
For:i,m êaptur.aclo.s · .4 c~nh~é; 46 · tne
tralhadoras, ::. depo$ltQs ,. d.e, ',n'?,'ún.l,o;:40, 
equipamento~; etc. · · , · · ··..- : , ' · 

.·.,• N~ ;;ire~ 4$/. .GMi-ii:ijí.l\ov .• ,f ~}'~l~ov, 
os áttlll1eiros · 1Je.: \lltlã ite -'noseRé ;.f\'1'
maçlles, du.r;i.,itt é Ô·.dla ·des.1n:c1:t~ta:í-am 
;,; 'tan(fuee( ã.Jén·;r-'es. ·!\:,t1tro· sêti>_r:~·,1tma·· 
cíe ·nossas Únl<l~.,.,ii, .l'f!Pe!iu/iJiii.cdriÇrij• 
ata.que : i:q,hni$01 d8~fi1an.t~~-:ü.H.J.11 · 1 :d 
deãtru1n·do 11. .tanques,, ,l3. carros, de 
artilharia ·e .• u.- câmlnbões .. éh,elos· a.e 
faz! lei rõé, • àrlriad·ós dê'· initfallÚi.Ílorila 
de mãp,. das. forçâs:.lnlmlgas, Fora:m · 

;:.1' 

. ,:Bêrfün. novàn1~ntê'âfaêada ~ Atâque.diur.no:-a-,Bt,emen .· . Oma~or bombardeio 
·· ~ 38 ~iões aliados e 5·6 nazistas perdi~os 7 :A sitµação. em ·oerlim - Impres-: 

·, são causada.~ Os ataques aumentarão ~ Descrição 'do r~id cpntra ·Francldurt.-
Os serviços de socorro aos feridos e às populações italianas· - Lutas: 

no Metliterraneo. · 
Q, G. ALIADO ~ A AFRICA DO 

WORTE, 27 (Reuters) - Anuncia-se 
:iuo é Iminente ,nova ofensiva do exer

. cito de Montgomery, · partindo de sua 
~abeça. (!e ponte no r!o Sangi·o: 

PROXIMO ATAQUE DO VIII 
EXERCITO 

ARGEL, (Reuters) - As tropas do 
VIII exercito estão sendo preparadas 
para ·um. assalto em regra sobre a tri
plice linha alemã de defesa construida 
ao norte do vale de Sangro pelo ma• 
rechal Rommel. .. . 
· Essa. informação consta de uma men• 

);.agem recebida do quartel general alia
do. 
ESFORÇOS NAZISTAS PARA DETER 

A OFENSIVA 
ARGEL, 27 (Rcuters) - Os te!egra

nms da frente lt,aliana, enviados da area 
do rio Sangro, informam que. têm se 
intensificado a, ação da Luftwaffe e 
da artilharia germanica. · 
· Os alemães estão tentando desespe· 

l'adamente. reter o avanço das força13 
britanicas, que já estão avançando na 
uea de Chietti, capital dos Abruzzos, 

A .guarnição de Chietti é o mais im
portante centro .de resistencia. do ini-
1nigo, barrando a passagem do Rio Pes
cara, um das obstaculos naturais que 
os allados terão de superar, na sua mar-
cha sobre. Rom3i, · 

DESTRUIÇAO DAS COMUNICAÇÕES 
NAZISTAS 

Q. G. ALIADO NO, NORTE DA 
'AFRICA, 27 (Reuters) - A aviação es
fá. desempenhando papel decisivo nM 
operações da frente Italiana. Em conse• 
ttuencia dos !n.~lstentes bombardeios, 
noturnos e diurnos, foram fechadas ao 
trafego, por .cerca, de um mêll. as tres 
principais ferrovias italianas, operadas 
pelos alemã.és, · que condúzem· á frente 
de batalha. A.gora, os . alemães somente 
contam com uma fraca. linha ferrca sub
sidiaria,, l,ncapa,z de suportar o trafego 
pesado. · 

O FRACASSO r>O EXERCITO 
REPUBLICANO FASCISTA 

~URICH,: 27 (Reut.ers) - Informa a 
~mlssora · alemã que o exercito Repu
blicano Fascista de MUS3olini esteve em 
ação contra os · britanlcos. na Italia, 
tendo sofrido elevadas baixas em seu 
primeiro encontro. 

PARAQUEDISTAS ITALIANOS 
ZURICH, 27 (Reut.ers) - Foi reve

·lado que· oficiais fieis a Badoglio foram 

RENDAS 

lançados em . paraquedas no norte da . 
Italia, afim de organizàrem a rcs!steh
cia contra os. álemães. · 

A CHEFIA l)A RESISTENCIA NO 
NORTE nA ITALIA 

ZURICH, 27 (Reuter~) - Chuvlis de 
paraquedistas italianos, cumprindo• or
dens do marechal · Ba,dogllo - ao que 
informa o jornal "La Suisse", desce- · 
ram na Umbria, na Llguria. na Lombar
dia e nas montanhas venezianas, pa• 
ra chcfiàr os guerrilheiros locais, 
O RADIO DIRIGE A RESISTENGIA 
BERNA, 27 (Reutel'S) - Os jornais 

suíços dizem que a atividade dos ofi
ciais paraquedistas italianos que des• 
r-cram no norte da Italla é dirigida.· pe
le radio, pelo comando especial da Ita• 
l!a meridional. recem-organizad<;> pelo 
marechal Giavani Messe, comandante· de 
todas forças italinas. 
REORGANIZAÇÃ.0 D AS TROPAS. 

ITALIANAS NA IUGO-SLAVIA. • 
GENEBRA. 27 (Rcuters) - Foi anun

cie-do que o marechal' Badoglio enviou 
delegados aos quarteis generais · dOll 
guerrilheiros de Tito e de Draga Mlhai• 
lovitch, para ser promovida a i-eorga
n ização sob base militar das forças ita
lianas que · mtam com os mesmos con-
tra os alemães. · 

. A COOPERAÇÃO ITALIANA NA 
R-·ssIA 

ZURICH, 27 (Reuters). - A •impren• 
sa se refere a importantes· passós dados . 
pelo governo do· marechal Badogllo, 
afim de consolidar a particl~çã.o ·mi
litar dos italianos na guerra contra os 
alemães. 

Um jornal qne Badoglio está em. en• · 
tcndimento com a Russi: para libertar 
l 00 mil soldar;ios Italianos caldos pri
sioneiros na• frente oriental. Esse volu• 
moso cont.ingente passaria, automatica• 
mente, a guerra contra os alemães. 
SERVIÇOS i\EREOS DE SOCORRO 

AOS FEiUDOS 
ARGEL, 27 (Reuters) - Foi· oficial• 

mente divulgado que, durante a.~ ,,cam-· 
panhas da A.frica do Norte. da S!cllia e 
da Italia. mais de 50 mil soldados fe• 
ridos foram retirados e recolhidos por 
via area para os hospitais da retaguar• 
da, funcionando assim com grande pre
cisão o., serviços medices de campanha 
das forças aliadas. 
MEDICOS ITA',IANOS PRESOS EM 

1\-ULÃO . 
ZURICH, 27 (Reuters) - Segundo 

um despacho de Clliasso, na fronteira 

DO NORTE 
feitas à mao, Toalhinhas de rendas, cen
tros' de inesa, colchas, lencinhos, golas. 
Completo sortimento e melhores preços 

Sõ na 

A 

J. 
casa onde tudo é mais barêr:i:o 

COELHO DA f ON·SECA: 
RUA DAS PALM~IRAS. ~8 a 

(fel. 5-4070 - S. fA U LO 

. it11,lo~suiça,,' 14 tneiUcos de Milão ,for:a;m 
detidos: sob a acusação de alta traí- · · 
çãCJ; .depois de . terem fornecido H, . nu• 

· merosós reerut'l.S-· certidões de im: :. i:iact• 
dade militar; 

'COOPERAÇÃO OA CRt:Z VERMELHA •. 
. . BRITANICA NA ITALIA . 

LONDRJ!lS; 27 (Reuters) _:.; A Cruz 
Vermelha · B:·itanicfi, · acêltou ·o. convite 
que lhe foi feito ·pelo ,·genet·al Elsenho
wer,'. para participar ·. com·· a Cruz ·Ver
melha nórteaamericana da campanha de· 
socorro aos civis. ·organizada na Jtal!a. 
AÇÕES NAVAIS NO lID:DITERRANEO. 

ARGEL, 27 (Reuters) - DespachOs 
de La Linea acrescentam. ·nova evlden· 
r;a. de que estão iminentes ações aliadas 
c<Jmblnadas no Mediterraneo .. - decla· 
t'OU a emissora. de Vichy. · 
'-1 Acrescentou a mesma· emissora gúé; 
segµndo qs ·· referidos clespacnos, g~an
des forças naval$ estão sendo novamen• 
te concentradas em· Gibraltar, após 

prolongado periodo de calma, 
AVIÕES NAZISTAS ABATIDOS POR 

'UM COMBOIO .. 
ARGEL, 27 (Reuters) - Anuncia-se 

que'. pelo menos ait<> aviões alemáes 
foram · abatidos. quando·. trinta apare• 
lhó~. inünigos . atacaram um .·combQIO 
aliado no . med!terraneo, · ontem a 'noite. 
O .comboio· .sofreu. danos insignifican
tes.: 

· niortda .máis ,pe 1.699 .~fiótM~: e s.oid:i• 
dos íaar:lstas, ale,mã.e.s •. '. . · . .- . · ,, 

A. su.does te d~ Kr;ef:nench.ung _ os Me• .. 
l'(lães ofereceram ei\éarnk\!,da re~I•· 
te11cia,' TU!Jll :determ/.~i\,àó . iie~,or. ':q,s,i, 
ti>do, !1os~;,.s" u~id.a9~~ .a:9t1r,!tfu,. /Í~1'11-
n ho, mfltgh1.do .. ,sfa.11\J~s , p~r""'" ~o 
1t1lmlgp,ll1als .d,e ... ~ôo .: m<>rto!' f.or.am 
abandonados 0\)elo,, lttlrr,lgo,. noi:,;;itm:,o 
<]e .b,at'a,lha,: jun~?,,)il.~1it:ê_,.ç;ç>'.(ll, 11;·tà!'t· 
ques d<i~mântela.4.t!s· e .4'-ca,rró's'.,d~."at'• 
111t!r1:ã1' ,1e\Baren~~:rot·_ar,;11s1;~{íiin 
transp.or.te ale9_1ã:o, ~e/!!Q~O. ,tOJl'~ladt!;s,!'. 

LER. E PR\)f>A<iAR ·Ô::''>·" 
· '' L.EUIONÁRÍO'r .· .. . .· . e c:àv:if.l.,Di. ,rcibo:s 

O,S C'Al,01. i'CU8 
···, . '·'· ~ ' . ' ' . . .. 1 

..iJ1wiú,~.,- ;7 :.(l~cuters) ~· ·.B8'1>li)n · abrir caminho através · de espessits estava vestido coin tô<la a rç,upa .qu.; 
!Qi aji1,cáê!a,. na.· µJÜma nólte, \ior .b<nn- . nuvens, nu!]1a P.rofún<Hdà(l,, . .:de três . 1>ossuia e todo 1,r· agÍ!,sa\ho <i~é, COl}~e· 
·ba,l"~e:i4~res br!tan!,,os -'- inform.~ à 11,il'},"-.ª• ;,arà consegu:ir'.atillglr,j'Í'a,noi--. . guir'a a,incla :trrll,ll,lat· e>P!'r~~~:i:rto, 
·Íi!f~íÍ.cia .not'\ciosá,' "\en1,s, ·, 1,·al'ta):' ·,~e-,. f11rt, .fia; .. n.,oite à,e ·.qlllllt<!,;J,ll/,T.a.;. S<l;:<t~~ , · màs' mesmo assi•1• ., '' :·a. " ;un,i'!I 

'tÍllh•t~'~J,; •A~ 1om/ ;;iT.~!'m;os,. -·.·'' : .f e1~n:'t;,n,so. . V'.o~i{hY ~4 ~r ,;fr1 h;;· ,.,:·ilse·.?.c~.-:·º·ae~,·.·.·.c .. ~.,:,ll.:.•·C~·~:· .• ·:!1·_',-.·.eg .. ·utr.s"à,·· ·,·:·'.····1··~,,.'.:···t_}.:.:.~1-é .. ~_·.·-... ~;. :'.llil''.z,·~1.t~o·',·.i_:~. : ... :.,:~'~;.' 
:'··.' .. ·~.,., ,JU,;:i'l'H,UID~ , ,·., ·,. . . ,através·• •,j<, 11,, ·én:s ·géfadas.'e.alcan·-· w -·•. ,, •. ,~ ~ , - -

. ZUR1i;::i,1; 21 ('l{euteri;) ...:. .A a·gNl• ·~11,riqn o ;i:lvo - ne.· ·1,ót'à '.,e·,;, ·.,ç pouc:~ 
t:la·. n()tlçloiia, à.I.emã. deél,i,roq que, dti• ante·s: f);ts três ;dil. .. maqr.ilga,!I~ · . . , . ":,ossos aviões· pa,reclain Í'a~ta:s .. 
rà.nte ;ó-· ta,,que. <ia· ultima ,noite' e.onira Pór · ess,ê tempo o iroeso.'<IM. es.qu:i,- 1nas, · des.locando~se', ati-11,yés · .da tre~ 
Uetlh~1,· foi ol'.li!~rvi,da a <l<'S.t~·U!Cil.i:',,<!f · drllhas átacantes, da ,Heal .r~on;a va, Parecia.mos· càv.a)i;:al:'. o topo. das 
s .. te .. av.l(!es. b,rl_tanicos, 'somei.to -n:,1 · : Aerea; comvosia ·, éin grai1de parte ele nuvens. ·· Estas no~ vr.otege1:11,1il- du• , 
areai_.<l.,_ c.aPlt11,l g;:ei;ma11 ica, .. · .· . aviões: ."Hallfax'', ati11gia seui< ;obJe• rànte quasl. toil.a a (rajetoria, 
. ,A'J',tQ,l/Jil ~Jll'íO:. A ·unF;MJ!,N ..... -tlcos,. enquà11fo .<1ue· Ós i,íônêfros·,~O!c i, Os. projetores aleníãeà,.forinaúml 
. :t.ONDl'tES, ·· :17' ,.q'teJi.ters) .- •Aimn- tavam seus ::toguet,is d~ fi'~~.mentos, · com ~eus ,focos dfbê!s. ~orito11. de. lur., 
Clll,i~" :.ofi'ctâlmé'ilti, qUé l;)omÍ-,arCÍéÍ1,do_' 11\lma profusão de ):írifüante'S' chamas rerletinc)o~sc. lla· nevoa, lllaS ·1sto. !Ol 
.rjjs.:_iÍ,,QJte.éll,ll'ICrféahos · aUÍ,ça,,.):Ín')3re• COioridas. . . .. · ·. : .. ·· ·, · , · .O. maxlmo, qµe ... pu.deralll fa~('i" . -. 
,n1iin,.;piJ.tenJ ·A Ju7,'. d.o .dl,a., .· · .·. · . F'oi uni ataque· reliLmt>as-o qUe .sa 'declarou um: piloto. ·, 
A MA.IOJt FQBi'IIACf.. o. : EM B!HlúAl1.- completou· em mela hora, 'A• defe- ·. nEm;ll!J Elll PHA.DlAII ,.l'fi!:' ONT.~l!C 

• sas nazistas· ,tiveram . de· ·reso.Jver o ·. ·J;;S',l'OCOl,M.ü, · 2f :· ~Reuters) -' 
J>f!llO .»JUUNO · · · · · ·., :problema: de · como a.tini.ir· os ·.bom• Berlim ainda estava em. ·9hainas ·on-1 

LOND.RES, 27 ·(Heu(e,rs)·.·,,,..,,_A ·1''.<;1•• ·· Laraéadofes. ocultos nas . trevas ·. aa tem, declarou um .pa,ssJ•gelro .. che1oa~. 
máçii.o,·d~.-b'ombiu·rlê~<lores. norte~ame- noite glacial. . , ·. , <1o à, .l\ialmos; wocedente da, ca.pltaJ 
ri canos · ,.<(ue .'ón_tem· ;.af,i.cou l:iré111e11, A- maior parte das .,;qqipage·ns · bri~· do: ~eich, . . . . . . • 
(ol ·a nialor atê hoj~ et'ilJ)regâda ·,,ein .. ta.nicas ,,atlnrsl.u · Jl'ranckf'urt , .. 5'>in en- O campeão .de tenls ... (fotUried,'vo11 
r·eldes diurnos'.'. "-'-Seg'uiido ~e. iníol"'ma contt'ar. ui;i ·uni!)o.-caça ~le.niãó, ~pesar .. " . K,:am, qu seguira . p'àÍ'a·. a. Alemanha. . 
oflcla,lni'3nte ... , dos ·german.laos tere1n .·recorrido .' á . ba uma ou •duas semanas' atraz e <rue· 

AS.· PE11UAS DOS DOIS. LADOS tática antl~uada . ,de Íll!riilJ!arem os, acaba de ... cliegai' .de Ber)lm, J)are~e 
·· LONDRES, 27: ·(Reuters) - l{evela_ . objetivos coi11o ···se• .se .. trata!lse d.e · ainda abalado pefos <bombai·delos; .q 

,ee. qµe .· <i6. cáças ger1:rianicos. fOl'alll ai»•relhos ·iifoneh·ós• l:ld~!l·I1tc~s, : fnfli- repete. ,consta!.nte.menté: '.'terflvet'", 
d·estr·nldos, durante o atàqu;~ .. dé~íe~·,.· · .. cán:do simplésmente o ca!J)lriho .a .. s·e· ."terrlvel!''. Kram,· .segundo se .. acre"' 
chadó ontem. contra . Brewe.n·ipelQ.Íi'>' guir. -'.;Poucos ·a'parellfos nazistas·. :t:O• · dita, não .. se. interessa absoluta,• 
boQ1bardeadores pesadÔs' .l)orte-àine~· rám -~!;tos f!,,Óbr,i "á.··cld!l,Q,e .. ·. .. . mente ·por pol!Uca nías. voltou· a; 
rlCl\llO.S. , · · •i;<····'. . . . · .· A medida. ·que os ,allarelbos· de ata•. Suecia simple~mente por motivos. ·,de, . 
. Por outro la,do, de.1:<:11-ram,de'~,;gres. que :aóbrevoavami Ftanc.k't11rt;·.os- p1- segurança. :· . , · , . · 
sar. 29 bombardeadores, •pesa.d{;$ 'norte~ . lotós.•podiàni distinguir ·os·· rak,s lu- Uma outra ·.testemunha. de vista do!I 

· · · · · · · · · · .· · ·,' · · · .. , • ··, amerlcànos, 4 bOmbardeadoreif·tt1eiltos·: · 11~1n,oiio11 d·os· prqje'tores, lninítg;ós: pe8·· bombardeios, que chegou ·de .Berlim 

DISPUTAS 
.ENT. R. E . so·c1A· t· 1s· TA. ·s·, '·:·E·' .. ·c·o· M·u· e 5 càça;'s.... ·:, . .·. .... ,'. . : . : . . qulzar,do debalde·.,, JJ,S ·nuve11s, Itnpo- pelo mesmo .avião, dióclarou que hàv1 .. 

. . .. ·. . · .· .·.· · · .. · .. ' .: . •'· •, : .. ·. ,.· .· ... ·.·.·.•. ·. '···.'. ·. :.· ' .... '· .. · ....... • ..•. ···.· : À SITUAÇA.o.·· E~I. DERLIM ' .' :•. · . tentés para fixa1•ém" os .aviões .brHa• havia pão.:' em . Berlim. mas ql)e · era 
' 7,\JRIC!i, 27 ·._ü~óüter.s{\-;. Nâ!>,·, hÍI,' nlcús. . . •. ' .. · .. • . lmposslvel se obter uma: gota· de te1 .. 

· · · e ·casa ém Berti.lll·.··q11i,: .·tçtil>a•. v.iclra1,a,s, Era uma das'· mais .frias, noHes '.cte te: A .carne era; escassa e os torne~ 

• . NISTAs·· .Esp. ·A· ··NH0· 1·s· . . . ·,N'.. ·o·.'.· .. · .·.···.M·. ·.E·· .. ·.x··.·.·.·1··.c· .. ·· .. '··.·o·.·. ···,.· _· "• intactas ..'...·inf.ornian1 'os jornaís 's\Je- ,· toda ·,., sefoanil,,- .. ·• ...... ·<'' . ,. ' : "cimentos de luz e ga11 eram' multo de-4. , éos. · '· .. ,_..'. ·· ,:'.· . : i.·.' ··' ·um oficiàl·.avla~or ,.O.êclaTou· que ficlentes; 
um·· jornal ·-_ri)glsta que ,a . ·fras.e . 

. _, -."Gr-açis' · :àó .. -~~t.ie h'Í'e'r "·: : â1J·4re~_eu ', 'llllS• 

MEXICO, 27 (Reuter.s) - O~ anti
gos lldercs espa,nhols aqui reunidos 
em Congresso ttindaram a Junta Es
panhola de Libertação;' que tem ó fim 
de promóver o restabelecimento da· Re
publica na Espari·ha;. reunir as Côrtes 
Espan.hsi.l .. as· no ... Mex.lc.o .e tormar, en
tão, o governo espanhol õo exllio, 

O governo do México já. deu seu ns
~entlmento, a, reunião das Cõrtes. 
O COMJ'l'e DA JUNTA ESPANHOLÁ. 
• MEXICO, 27. CEteuters) - Anuncia
se <tue f.oi escolhido o comitê executi• 
vo da Junta Espanhola de Liberta~ão, 
cos os seguintes membros: Alvato ji,r. 
bonoz. da esquerda republica;. Martf: 
uez ·Bart"ios, . da União Republicana,: 
Indalecio Prieto, · do partido socialis· 
ta operario; Antonio Maria Esbert, d'a 

. . . . . . ic·'· ,'.·•·:,_'.'·, ·.,,.·tedosamente. escrita :em• ·numerosos 
es ·•uer_?a.:rey>Ubl,1cana- de.· ,,at.alp,n~a, e dos edifícios. destruidos pela H. A. l!', 

da ~~ªIEi1~ª~ã.'J.>O'rt,N1J!~iito~A!! , · . : l)iVulga~se, àinda. q~e. l)lllhâres ae. 
. . . OR.GANlZA.C~JÍ:s ... ,· · .. tr~balhadores ~strange1ros foran,1 con• 

1\U-:XICO,. ,17, (Reiit-er:í!) ·,,,;,· NlNn,e.1•0• d.u_zldos. &J)ressadam<;l)~e .1>ara Berlim, .. 
sa~ organiza~6es,espanbol,úi. de· retlJ• ar,m. de. serem emprega.~os. na,s .. obras. 
giacfos mantfestaral'/1-.se contra:rlJ!,s. i de soo<:>rro. e d.e r~paraça.o. ·, · .· 
Junta Espanhola· .de .. í.;il>ertll.!ião, ,·que_ IMPIUJSS.AO CA.USADA Nos·· 
acaba, de $~r tundâda 'no .. Me.x.ico.·por . DAl,KANS 
varios• chefes espanhols, .ii:'al~ orga:ni.'-. ZURLCH, 27 (Reutérs) ~·. Os· cor-., 
ZaGÕes JllÍblicaram·• um::_.màJ'lif.eSt!), ·ll.l\•· res1>.01,1dent.eS,,SUeCOS' em 13udapest dl• 
gando• li, ·Junta o direito de atribuir•. · zc,m· · que . oa · raldes contra Berllm 
se· a:.faculdade de i:e1>rese1l.tl!,,l'. o, povo pr·ovóc.aram grande tmpressilo nos .Bal.' 
espa·nhol,e de.d)rlgi.r. a,. lµta.,t>.ela i,elm, ·kans.. . . . . . . · · 
plantação da.· 'repµl)llca .. ne. :Esp;1,nlu1,. Diz-se em Buclapest .. '-, àssinala · o 
Na . oJ)inlão' clessa,s ·: <>rj!'.injzacl:ies;.·, a.· ,córrespon.dente, '- que acabou . a tni-
Junta ·apenas pode· dificu.Jt~r;, ·J)O.r por'tanclia de '.Berlim· com!) ·càpttal de 
questões. polit.lco~par~lda6i,,ti., .a .11ec,;s~ naç;a.o· ·bellgeraíúe: · · · 
saria unll!,o das massas. t,epubllcanáf · . os A 'l'AQUES ·AUME~'l'ARÃO 
espanholas. :·.LONDRES, 27 (Reuters). - Falan- · 

GRAVES INCIDENTES ENTRE A·S 
TROPAS NAZISTAS NA DINAMARCA 

do a. proposlto dos .ataques aereos 
que veem·. sendo · desfechados coritra. · 
o. t<irritorlo. do l'teich,. o sub,secreta

,'·l'io , do·, Ar; . lorde . I!erwood; . declarou: .. 
·'.'A unfoa coisa· qile p·osso· prometer. 

àos:,:a:1emães"' 6 'que nossos ataqúés 
·aumentarão em violencia: e ' efeito 
destruidor; ·até· <Jue o .poderio militai• 
·i;ermanlco fic1ue completá·mente alll·• 
<1uilado". · · · ·. · 
O. BOMBARDEIO.· l>E ::FRANOii:FUR'l' 

ESTOCOLJ\10, 27 (Reuters) ~ Con• alemães, refeh~n,dô _.,f~enti_êà.'. or~e!l'l, 
sidera~se grave a extensão dos incl• tambem .. _tentar&t0.;tug1_r,.:não. o con. 
dentes que ·veem explodindo entre· as . seguindo; porem .. · · · · . · . 
.propria~ tropas·a1emãs na. Dlna:marca. ' ··COMBATE :ENTnlll· SOLDADOS 

Tropas austrlacas. que substltulralll E.·GUARDA'S'. · .. · , 
forçàs germanlcas de ocupação, "° ESTOCOL?1i0,' 21<<Reui:ersf -'s Gra• 
saber qu;; tambem serlam . transferi- ves ocorrénclas •l!ie. Ver\dcaram ,'·em 
das: para a Russia, ép traram em fran·· éoi,enhague, ;quàndo . '.os .. al'emles :f'u~ 

.·De'tl,MA BASE AtHEA •. BlU'!'ANI·: 
CA, 27 (Do . correspondente . especial : 
da, "Réuters,, ·junto a uma· b~s6 .aerea 
britan!Óa de ·assalto) - As tripula-

. cões · dá. fórca- µionelra do Comànctç 
de .Boni·bardeio b1·itanico tiveram qu<' 

·p OR tradição ~mi~~~ular~ vi~os 

5~rvindó a elite soe~! p,iulist~na 
com ·a mais fina e com-

. pleta coleção .de aneis 
de formatura_ Es'c~llla · 
V; S., para os seus filhos, 
entre .as cr:3ç~es ·. distintas 
que arresel'itamos, uma 
lembs!nça que cobr~vhàs 

geraçõc• e que tenha a tràdiciona1 
distinção de toda.~ as nossas 'íoias, 

l 
i 
' ; 

t 

1'0R TÚ-OIÇÃO Sl!MÍ•.SECULÂR · .. JOALliF.IR~ · OA EUTI! l'ATJLISTANÁ 

AtARME J.EREO. EM LONDRES 
ca. i·ebelião os a,lemães usaram de zilat•am cinco· ·ofiélals gêrmari:lcos., 'Qúe , 
violencia pàra, aplac~.r a revolta, sen- não· ql!~rl":t:ri''segul,r P.ara·:a,' ~\Íssj;t,. ·,A' .,·:11e· .. C· ·p'u· ··r·a· ç'a;..o ··n· a A···tr· 1·ca ·do No·rte ,· . . . . : . . . . ,.,.' 
elo. •ui-llados. m.uitos austrlacos,, 1111,. Quando !ciràm:·011vidos os tlroii, dos ·.'. . . ·. :.·. . '. ·. . · .··. . LONDRES, 27 (l.'¼uters) ·""7·: 5'lou o durante• a noite de ontem, foi :deniz-. 

,.. .. d pel~tões de e;té'1cão; os soldàdo's ale- a1arma anti-aereo nesta· capital., ontem bado. Varias pessoas estavam refugia~ ~:~:: 1~::'a!: ~~~n~~~ote~o;u;;;!aJ;:. mães· oenetr\l~llm ~o pii.ti!) d~';fúz(Ja. ARGEt,, .27 · meuters) -"':. MAá.is qua-. á noAiteL· 
6
. :u· NS AV·l.ôES. lNIMl.

6
,
0
· s. das rium abrigo' quando · uma bomba 

. m'ento ' e tfrotélara,m,·, com-. a guarda, · tro · altos. niagistrados da·.. frica do · ' · destruiu. um grúpo ie ·. restdencias, num 
OFIClAJ·s 1''USILADOS 03 .cornponenfes'.-·do>~i)éfótão· e'senti'.ne• Norte foram destltui<los: de· suas fun- · ATRAVESSARAM A MANCHA . distrito londrino. O .pessoal da defesai 

E[•J'OCOLl\10, 21 (Reuters):...,, o ser- las. Houve renhldo·:combate. ' · çíles' poi,. decreto' .. d'o comité Fran~ês· LONDRES, 27 (Reuters)·.,.:.;·:O ala:,ma passiva esf~rça-~ t><>r-salvar os soter,. 
viç;- de Imprensa dinamarquês ln for- Quarenta sóidados. morreram; c:e)l• · de Libertação ~acional, · dentro d.o .se;u de ontem a noite. ·toi motivado por al- radal!, .,Outras bombas· r.-ttam no· 'SU• 

. ma que .. lnéo .of!clllJs alemães. foram t.enas também fi~àrâm'.tér.1.1:'l?s, ·. prógrama: de exuurgo. , · · · ····guris aviões· .injm1gos·"que ·atravessatain deste da Inglaterm,, onue. houve ·viti-t 
rusUados ,Jlor ,não quererelll cuml)\'il' · ' ·· •· · . a, costa. em direção á,' area, de• LOndres mas e danos. · , 
a or•Jem de trinsterencia para a Rua. ·e• distritos vizinhcis.:.A!nda'n.ão se• têm SUBMARINO CONSIDERADO 

qÚart~JM mas foraJn i<resos e conde• · , ·· · · · · · · · · UM AVIAO ·nERIWBADO LOND;RES; .27 (aeuters) ;.... Anunciá• 
nados·· a. niorte. dez minutos .d~J,ióts da; . ln(;IUSl~e .·· i1pó;,;11,~et1fÓ •' -Vlslf.en, ~nóa,sa., ,~çào, : sem .~ompromis~o LONDRES, 27. · (~llterl!) ··..... Um dos se ,oficialmente· que o, .sUb1111!,r1nô brita• 

sia. <', o<;,eia,s tentaram· fugir dos · P'.J.'A,N'.!(J''S··· S''C H \Y. ;Á.:RT' Z M· A,:N 1\:1.··. ·1· informações ·de ·que. ·hajain .vitimas. PF,'ltDIDO · 

·. s~t>iotpr\siio •. · f. ,< ,; t ' , ! · • ,,;~~:_O,t~,f{~M3,l"re,Íl,'~2,'~ &~,A~~a;S~ea,·a~ - T~ .. e!l>ll• G-liltSl , pauc06 a.vi~~ àlelll~.,ciuila,~r.aves.saram, ni~!>t'.'.Trooper''. a.cha-se .atrazàdo, pre .. 
~----------..--.:..,,,,..._...,_ .. ;r,e,-_,, ____________ _, • ..,. · Ai;t~~~rmtJ,t~.<!:l~tWHll~~l'9UC~ ,. .,.. . . , .. 3 , .• ,, "•'· , ,:.,. , .,., . ~.·. ca.na1. e .sobrevoaranui,. costa inglesa. sll111indo-se. aue 1;e tenha \l\lrdido. ... 

. . · .... ·.. . .: •. 0 : : ... ' ' . ! , ·.: .. ·.· .. ·•· 'c'&hc:,c 2 :'/':i:' J;/2,·~~2-> ;/,;,111: ::~2,f:~.'.t ;,:;:.;'e.-º.:.,.<.· ... ·.·,.:~ .. ·_.\.·.---.,~/.,·.:;::·,:· .. ··.·;.'.·,·.· .. ··· .. ,·.·.,.· · .• ·.· ... ,; .. ·.·.·º.··,· .• :.:~.~ • ' ' . . ':: a . ·_, . • : ·' • 
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O "Diarío da Noite" publicou, na 
Jsemana pas.sada, uma reportagem in
titulada "Gil Robles, o catolico", a 
:reSpeito. da qual não podemos deixar 
<ie · fazer alguns · reparos. 

E' absolutamente certo tudo quanto ai! 
• l!e· lê a: respeito da inteligencia, cultu
i·a, destreza política do famoso "lea
der" de uma das mais influentes cor
:rentés catolicas da Espanha. Mas ha 
Hois pontos que o autor da reportagem 
ldeixa obscuros, e a respeito dos quai:i 
ha uma· palavra a dizer. 

* * * 

N,UMERO AVULSO 

CR$0)10 
'!- . .--. ------

ANO XVll li PLtNIO co~ttor~E OLIVEIRA li São Paulo, 5 de Dezembro de 1943 li Diretor-Gerente: 
FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 
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NUM. 591 

ANIVERSARID DO EXMO. VIGARIO CAPITULAR "Desejamos que todos se voltem à Virgem "EM DEFESA DA ACJ\O. CATOLICA" 
No dia so· p, p., a Arquidiocese de 

São Paulo festejou o aniversario. na
talicio de S. Excia."Revma. Mons0 José 
Maria· Monteiro, Vigarió Capitular. 

O ilustre Sacerdote, que por. suas · 
raras qualidades. de espirito e · cora
ção, se. tornou alvo do respeito e sim
patias gerais, recebeu nesta data, ex
pressivas manifestações de apreço,· 
quer da parte do Revmo. Clero Regu,;; 
lar e Secular, quer do laicato e auto-
ridades civis. · 

A esse proposito a Curia Metropoli
tana emitiu o seguinte aviso: · 

Aviso n.o 32 (sede vacante) ""'." Ani
versario .natalicio do Exmo. Moris. Vi-

Exmo. Mons. José Maria· Monteiro, 
estimado Vigario Capitular da Arqui~ 
diocese. · 

Como Vigario Geral do saudoso sr. 
Maria no dia dedicado à Virgem Imaculada" A respeito do livro do . Dr. · Plínio dentro da confusão, mas que a domi-

Correa de Oliveira, intitulado "Em na; mais do ·que ú;so, ·que coordená ~-
Defesa da Ação Catolica", 0 pr_es_ti~io- apazigua. Seu maior merecimento e 

50 semanada catolico da Arquidiocese este: colocar ·o cristão· brasileiro nas 
No .dia 8 p.f., a Santa Igreja come- de todas as G.raças. No ·dizer de Dan- bl' pontas de ·u mdi'lema: ou ... ou ... Ou 

· · · d 1 do Rio de Janeiro, "A Cruz", pu 1-n\orará a. festa da Imaculada Co11- te, a oração que preten a c 1egar d voce' acelta as .diretrizes da Igrei·a, que 
· 'li d l\l · cou no dia 28 p. p., um artigo a • ccição. A .Prnmulgação deste dogma até Deus sem o aux1 Q e · ana são estas, pode. l.evar., de cabeça ergui::-

d E, t d ' é mais flagranté oportunidade, que pas- _ e nossa · 1 é consti ue um os mar. Santíssima como o · passaro que da, 0 ,distintivo de catolico; ou· voce 
- · · 'f' t· d FI' tó · A • • pa samos a transcrever: b cos .. ma·s s1gn1 wa rvos a is na pretenda voar sem azas. mao · não as aceita, duvida, hesita, nega, o. -

da Igreja. No momento em que o na, terna! do Santo Padre n.os con.duz até AÇÃO CATOLICA jeta, e nesse· cáso dispa-se da gloria 
turalismo, o liberalismo religioso, ·o O ·trono· de Nossa Senhora, porque , do apostolado hierarquico, porque pas-
ceticismo e. à impiedade pareciam sabe que é assim que podemos .. dar Torna-se ocioso repetir qµe esta sará a se,r apenas a ovelha tinhosa e 
prestes a triunfar em todo .. o mundo, ntaior glória _a Deus e obter maiores guerra, alem dos graves males de na- transfuga. 'Para màis e .melhor can-
a Igreja, definindo este dogma, e graças _para à hílÍnanidade. tureza economica e moral -que traz vencer, faz cair sobre nossas cabeças, 
fazendo uso 'do pod. cr que têm em · · ,., consigo,suscitou uma profunda con- como pesada maceta,. as pa.gi_nas tre-

Antes de tudo,· não é certo que Gil _,gario Capitular. · 
:Robles seja o responsavel pela situa- Ao Revmo. Clero e fieis do Arce-

D: José Gaspar de Afonseca e Silva e 
agora na· vacancia da sede,. na quali
dade de Vigario Capitular, tem S. 
Excia. Revtna. sabido exercer suas al
tas funções com· grande dedicação à 
Santa Igreja, desvelando-se em aten
der solícitamente a todos quantos se 
acercam de sua digna pessoa. Justo é, 
pois, que no dia 30, data natalicia de 
S. Excia. revína,, fervorosas preces su
bam ·. aos céus. para impetrar de Deus 
Nosso Senhor muita saude e longos 
anos de ·vida para o ilustre e dedicado 
Monsenhor Vigario Capitular. São 
Paulo, 27 de novembro de 1943 - (a) 
Conego Paulo .Rolim · Loureiro, chan
celer do Arcebispado. · 

As .. ·palaVras ... d.o Soberan. º· Pon.tni- . . A · - ,, virtude de sua infalível autoridade, vulsão nos espmtos. s pa1xoes se- mendàs de pfo · X sobre O "Sillon , 
Ce. estimulam ··.tambem à penitencia. b t t' para obrigar os fiéis. a aceitar a ver- exacer aram, o que era pre O es ª em ameaça de anatema. . 
Constituem um severo e nob.re ave- d , t b ra 

!;ão atual da Espanha, por não haver bispado lembro a gratíssima efcmeri-
dade por ela ensinada, afirmou de mo- sen o 1mpos o como ranco, 0 que e A verdade é que· nós estavamos pre-

·10 .à humanidade pecadora, para. que t t t' d t d como d1' d f. ·t· do pleno· a vigência e a indestruti- or o es a sen o apl'esen a O - cisando desta obra lapidar e e 1m 1-
bilidade de sua autoridade esp!ritual. · aballdone as veredas· da iniquidade, reito. A perturbação é de tal 0rdem va. Não que nos faltassem os d_o• promovido a tempo, contra o governo. de que assinala no proximo dia· 30· de 

das esquerdas, a revoluçãó necessaria,· novembro, o aniversario natalício do 
que por fim, com muito mais custo de 

Por outro lado a definiçãó .do dog, em que se extraviou, é retome O ca· que está sendo levada aos proprios cun1entos oficiais, as admoestações do 
ma trouxe um co11sideravel in:cremen- minho da virtude. arraiais que através dos seculos sem- alto, mas surtein · melhor efeito uliS e 

JSangué e de dinheiro, o general Fran
co, acabou por fazer. 

,E' cedo para que muita coisa se di
:vulgue a ·respeito deste ponto, um dos 
mais delicados e enigmaticos da histo
xia da, Espanha contemporanea. Te
mos,- entretantp, elementos para afir
mar que, se Gil Robles não deflagrou 
:a revolução, foi porque muitos dos ele
mentos que ulteriormente se levanta
:ram ao lado do atual "caudillo" a tal 
JSe recusaram E. . . o mais curioso é 
que precisamente estes elementos 
acusaram depois Gil Robles de pusi
lanime, de timido, e até de covarde. 

E' o que nos consta por via segura, 
e a bem da verdade devemos afirmar. 

A CASA. SlNTA DE LORETO 
No dia 10 p.f. · a Santa Igreja eo- mitivo; .as mulheres conservam ain-

memora a miraculosa transladação da hoje o gracioso traje italiano, e, 
para Loreto, na Itã.lia, da casa· que contrariamente às mulheres das ou-
foi habitada pela Sagrada ~'amilia em tras cidades.; , não àdotaram 'ª · moda 
Nazaré. ... · pari~iense. Em uma palavra, Lor!;ltO 

A proposito dessa casa, tão drgna encheu-me as · medidas. . 
ele nossa veneração. Sa.nta Tei·\'.'za elo Que <tirei a respeito da Casa Santa? 
Menino Jesus escreveu em sua "His, Profunda foi a minha emoção ao s'1· 
toria de uma alma" uma admiravél her-m.e debaixo dJ) mesmo teto que 
pagina, que queremos -transcrever. a.brigou a Sagrada Familia, ao con· 
Nela, a angelica Carmelita· de Li· templar · as. paredes .. em <1ue Nosso 
sieux recorda a visita que fez à, Ca- Sentior fitava seus divinos Ólhos, ao 
sa Santa quando, antes de: entrar pa, p:sar o chii,o regado pelos s_uores d~ 
ra O Carmelo, foi a Roma para su- São José, onde Maria havia e,m\Jala.-

to à devoção ·a Maria Santíssima, ,Ie- Quando Nossa · Senhora apareceu pre se apresentaram como indenes à outras vasados em linguagem nossá 
voção .esta ·cujo incremento e con- em Fatillla, r·ecomendou pi·ecisamen- peste da indisciplina. por um irmão nosso. 
dição essencial para O · úores- te· que se· fncrementásse a devoção A Ação Catolica, em boa hora ins- A Ação Catolica pode seguir o seu 
cimento dê tudo na Cristandade. E, que. Lhe devé o mundo; e estimulou tituida por Pio XI, ia sendo levada de caminho e cump1;ir a sua miss~ em 
f , 1 t t d f' l - · 1 · ·o·s pecad· ores à. pe·nit. ência .. A voz do roldão nessa barafunda de egoísmo, terras br·a· s1·1«;ras. Ja' na·o se abrem ve-ma men e, os a e m çao, 10nran- _ · · 'q 

1 · l · t s · · · 1-· Papa·, '·no· .. do·c·umeufo.· qu.e aba!xo Pl.l· personalismo, divergencias e mesqui- redas e p1·cadas aos míopes que andam e o. sm~u armen e. a. antiss1ma !\· ae d 1 
d · D · f · 'd · · · bl1'cam·os, p·a.1.·ece um.éco .. do que'di8· nhices regiohais, envenenaª peos pela estrada l.arga,. nem ha.·.oportuni-.e eu.11, . 01 .um ato e reparação d • 
· · à M t d D' · lt 5 ·e" N·o·· ssa. Sen·ho·1-a· · em· Fat1·1na. Gra- pontos de vista e deturpa ª por 11ªº dades de desvios concientes ou inco11-rns1gne · . . . ages a e 1vma, u ra, · f -
jada. Pelos P. ecad·os dos ho·1n· e11s. . . . . " . tó . poucas almas de precar1a . ormaçao c1·entes p· ara os que carregam uma 

Ças ,a Deus, em, nosso pais ma ex- r· 
· cristã, Não é temei-ario a 1rmar que cruz de Cristo ·e que hão de leva~la Compreende-se; pois, que o. Sa1i- tracddinarlo impulso· o movimenío de h ·. 'd 

a Ação Catolica c egou, a ser atmgi ª pela ·i· ornada da vida,· menos como um to Padre Pio XII tenha lançado ,ao · consag. ra. ções ao Pur.iss.imo Coração . d 
. por uma cnse grave, apesar as. suas enfeite·, ou .um. pretexto do que. como mundo mais um, apêlo para uma cru- cle .. Maria,· tão recom.endado em. 1":1r · d t f d . . · · . origens, apesar o seu augus o un a- uma .verdadeira· razão de v,iver." 

zada ele orações, a serem feitas· prc- tima.' É preciso qUE:J ta1iibem pela pe· dor, apesar do selo divino que lhe fo- * * * 
cisamente na festa da Imaculada nitenc!a, sigamos o conselho de Nos· ra aposto. Restava saber como nós, . " 

· Conceição ele Nossa Senhora, · · · sa' Serilíora; "i·at!ficàdo · pela voz. do brasileiros, e no Brasil, receberlamos Segundo noticiaremos em no_s
1
sa · pa-

}farià _Santissitna é a Med. ianeira Romano Pont!fiêe; . d · gina da Ação Católica", rca izou-se 
esta cnse e proce enamos para com O . 110 domingo p. p., po -salão nobre do 

· · instituto. d · A CARTA DO SANTO PADR.E AO EMO. CARDEAL SECRETARIO Nossa crise foi longa, Laboriosa, e Ginasio das Conegas e·Santo" gos-

plicar ao S. Padre Leão XIII a permis· dó Jesus. nos seus braços, depois de 
Oufra questão que precisa ser intei- 1 'd 1 · o ter traz1·do no ·.sn·10· v1·1·::r1'nal, V1':,.:te1· são de a Jraçar a yr a .r~ igiosa -an, , -

ramente esclarecida é a posição de tes da idade legal; a m9µesta .cela da Anunciação, e pús 

DA SANTA SI!:· trouxe apreensões à hierarquia. Ou tinho, a- assembléia: de encerramen-
. ZURIQUE, 27 (R.) -.A racHci .da Cidade do Va,ticano anunciou esta não fossemos terra de aluvião ... Mas to do ano, provomida pela Jec fe-

nóite q't1e o "Osserva.tore RpmaI)O" publi~a .o t(lxto de uma .carta. do Papa ao está escrito que O brasileiro traz con- minina dá Arquidiocese de São Páu-
Gil Robles peranJe as chamadas "di- meu 'I'erço na tijeHnha do Menino 
reitas". Não houve, t'J.a politica euro- "Com indisivel consolação illinha Jesus. Que recoi;dações W.o clcl'.c'.o-

Cardeal-Secretifrio da Santa Sé, pedindo-lhe orações peJa. paz; sigo uma marca indelevel de sensatez . lo. Estavam presentes O Revmo. Sr, 
A mencio11ada carta dii: ' · e serenidade diante das tempestades Pe. Geraldo de.Proença Sigaud, S. V. D •• 

Assistente . Eclesiastico · da JEC; a 9 péia de- antes desta guerra, palavra pusemo-nos a caminho de Loi·eto, sas! · 
de que mais se abusasse .. Na termino- llem avisada andou a Santíssima A maior. consolação porem foi rc-

· ''.Este coilffito. gigantesco - sem .duvida 0· maió1· que a histo1·ia já con. que se desencadeiam. Abrigamo-nos Revda. ·diretora do Colegio das Co-

lógia parlamentar à expressão "direi- Virgem quando escolheu nqueie s·t- cebermos a Jesus na sua casa; tor- 1 

ta'' servia para designar os deputados tio· para nele deposi.ta. r sua. e.asa.·, g,e1i.- l'•ando-nos assim seu templo vivo no 

tcmplou _: aumenta diar,lamente de vl.olencla caµsando !numeras. tragedias prudentemente do aguaceiro e espera- negas .de Santo Agostinho, e varias 
e rulnas, tanto em terra, como no mar e po ar, Vémos com triste:.a que mni· mos horas de estiagem para melhor Religiosas. Compareceu tarnbem avul~ 

reacionarias de varios matizes lcgiti- <lita. Ali tudo é pobre, simples· .e pri- ·1ugar _preciso que foi honrado com 
mistas, orleanistas, bonapartistas, re- sua divina presença, Segundo o cos-

tos· Yiven1. · no esquecimento dos seus .deveres pessoii.is para· com· Deus. Igno, arrumar nossas coisas. d 
· · · · tado numero de representante. s os ratn, menosprezam · e viólam ·1:;uas -sagradas léis. · ·· · . Coube a um eminente membro do · · varios, imcleos que a Jec femµ,u:ia 

publicanos conservadores, na França tume romano, a· Sagrada. l~ucal'is-

k;~~~:P;~~~P~~t~'. ::st:~~:a~ ~=~= Consagração da Diocese . de ;/: i~:;:~V:·:~~~
1
:ú~e siit~~ars:~~r~~: 

f,i verdade que todos em geral se lamentan1 das tragedias presentes, do Iaicato, passado o terremoto, recolo- possue nos Colegios e Ginasios da ca-
dific!l .esJado dos negocios e, f)IU inuitos· lugares, ela aterrador'.,a situação eco· car os moveis em seus lugares. O sr. pital. 

.n .. om. ica. ,:,é.v,.e. r.dade .. ··que muitos vivem. _num es. tado d·e tem. or.,pelos .. perigos pre- Plinio Corrêa de Oliveira, em livro · 1 · ·aad 

tar~se nas, bancadas situadas à direi- Taubat·e' ao s· arrr·ad, o· no· ·r·al!a~. o tes, a distribuen1 aos fiéis. E1h Lo1;e, 
ta da mesa da presidencia. Como se & U ~ to, este altar estã. na Basílica êm que 
vê, o simples fato de haver .direitás d M foi encerrada· a santa Casa, como 

.,. Espec1a mente conv1 · os, compa-
sentes e futúro.s, • . · · , . . , · ., ·. · · · ' · , com aprovação · eclesiastica, apresen- rcceram os srs. drs. Plinio · Córrêa de 

· No eiltanto, ,neu1. todos os que fqr.am atingidos. por ,estas terríveis am. tado ao publico pelo proprio Nuncio Oliveira, prof. Fernando Furquim de 
ções pensam que a· humanidade as provocou e qúe está sofrendo o castigo Apostolico -' e de nada mais precisa Almeida e José Benedito Pacheco 

de varios matizes indica a possibilida- e aria . precioso' diamante em estojo ele mar-
de dese distiguir entre extrema di- , more hranco. Nfio. era: o ·que nós, (a 

...:. 0 castigo de ter saido do· caminho .de Deus é de suas leis. · . . para se impôr autoddade - chamou Sales, do setor dos Homens da Ação 
J?or' conseguinte, é necessario. que todos, por ·meio da penitencia e rlos para junto de si a cristandade brasi- Catolica. 0 

reità," ·. centro,-direita, direita-esquer- A cidade de PindaniorÍhàngabal rea- Santa e sua im1ã, Celina) ambiciona. 
dá,, etc. E, em ultima analise, como o lizará. entre 4 e 8 do conente uin grai:i- v.amos·!· Queriam os· receber o Pão dos 

Pensainen.tos vi.rtuosos·, volt. ém novame.nte · a' Delis .. Como partilhamos das leira e põe-se a dizer-lhe,· em pala.. · ·· d · Fazendo uso da palavra, uma ora o-
penas, e atribulações .de .~odos, juli;amos. oportuno exortar mais un~a. ve,.; vras mansas, mas conceitos S!!veros, 0 ra de JEC saudou O dr. Plinio Corrêa 

pensamento reacionaria em sua ge- de Congresso Mariario · em, prepara-' Aújos ÚÓ dlarÍ,ante; e. não ~io sin1ples 
nuina. pureza 'é · um só, rquivale isto ção a solene cons·agração da. Diocese• estojo. Qom · sua . habituaJ · · co'ntormi-

Vossa/ Emincnçja', Í)ara que totlos\i cad'a 'llll dos -nos·sos a.mantlssimos filhus que é a Ação Catolica, 0 que de nós de' Oliveira,. por· motivo da publica-
rezem 'devota(iàmrnte e pr.atiquem a penltçncia,. que. mantem o 'vicio afasta· exige e com

1
o nos, d,;,·llin<,~ comportar ,;ão de seu livro "F,,m Defesa ela Açã.o 

a .dizer qú13 . havia, ao lado da extre- de ~.aubaté, ao Iniacutadó Cõràção de dade, papai acompanhou· oi; pereg,·i· 
ma .. direita (legitimistas francesc~, Ma1·ia. . . . . ·.· .. " .. , , . · nós,· ·enquanto. as filha.s, men9s resig-

do, ··1·nspi.1·.a.--a v1·rtude, .fó1·tale.ée a in .. _tel1·gen.cla·. e ·apl.acái.á. todos ... o.s.· cas.tigo!'. para com e a, se e que G.ueren,o;; ser , · L. Catolica ', que fora muito lido e apre-
·, Enquanto, proi,seguc o éstrondó ·.da:,'- armas e·. enquant~· prevalece,,.t;rnto cristiios e s_entir co11; ª Ig:;cia. · 1.vro- ciado na. JEC,. e· que constituía para 

~ª1'1!5 ~espanl:'éti 111:iguelist;,,s ppr,tu,-. . ~~te m,ai.estoso Congre~~Q ;],1:ll~l~no nadas, torciam Wpàssos êin dénianda L · 1 pai'tüfanosdap10.na:rq1,~a.~,;.'~~1apJ!f:t!1·1>~lo;F,:~, -,~~~.o7 Sr.7,,,,4&' .· ·-·· '\·, :;_:' / · _·.·. 
odlo, á'.voz .. ·fr1tteN1al éla ca1·idade se'·üfâhteni em silenc:o ou se se 'dispõe a cie cerca de .4oo pagmas ( _Em Deres: ·todos os seus memQros uma orientação 

'· , ·• · · · · '.:é ime~ .,,- · "ie.11iJP1:ici11da. Apéna& o, Evan,g~ll10 vocle . da Ação Catolica"), au!oi·iza"'.nos segura, cl~a,, e Jica,nt_e, ._ ace~ca de ., 
. . . . . ~~~~~- ... · "'-~.,f.ffi'!~Jó·, .. · .. 

. ~olucfona_, ' . f!S i:e-s';"oes 'a• , ,.c:o . . .. ,. .• ,, · ...•.. 
. •..••.•.. ;·,. ••. • ·.····d· :,e:s·· ·. e:·~··ta·: ,.·.--e, · .. ·.r,'e·_· 1 . .W1.·0Q·,~- ,,',.;'J._:u'}egtr9e,~ª .... 1~e-~1·.·~.~--n·l.'_, . . ·. . .· ·.·· ·.· . ;:.;, . ·,.. . > '" · . .,,._. if~ ,, ' ,,,,.{,, 

L •' - • l~ {i, .. tº' Ação Catdlicât .. · ,·, .. , ......... ,,.)',: '<i•i,,;ef~i 
maio Mi: e'&;,nienores, fazer u~. ~a :,alir.,/file, ;i.le~l~f, ouiro_s, 

. M o-drs; ·Plmro'"Cort8a de Ohvem1, Od1- . . ~êt!ts~ro~ ; , ma . Jt'fii s\111i't.virtuile~ pes'soais. · · · · · · · ·· 11ª hôra O"· .Era r:~1.me1tfo necessar.io Encerrando .a sessão, o ReVIno. Sr. 
,. Não SÓ /it';V. : éios coµOúüàr 1;éiànrio à Déus. p'i)lo perdão de séus peca- q~e algu.em transmitisse·ªº. grand~ pu- Pe. Geraido d. e Proença Sigaud dis-

.(Conclue na 2.~ pagina) lon.,Costa Mansó e, Manuel Vita. dedicado Sace:rdote pediu hnetliata- · 
mente duas parti.cuias que c.olocou ua 
patena, Bem POCÍE!. mlnha .Madre (Ma· 
dre Inez ·de Jestis, Pail.lí'na ho s·écúlo, 
irmã de·Santa Teréza) fazer idéia ela 
!nefavel consolasão que foi para nós 
essa comunhãÓ! Não ha palavras que 
a possam .traduzir! Que será então· 
r1uando comungarnios eternament~ 
na mansão do Rei do Cét,i! Já não 
terá termo nossa alegria, nem a tris
teza ·das. despedidas ha de vir anu. 
via-la, · nem será' necessário, como 
al. fizemo's,. raspar às ocultas as pa
redes santificadas pela v·resença divi
na, pois' que sua casa.'será então nos
sa por todos os. séculos. 

. . · · ,. . r, : · • · ·· .. · , · . · .• · . , . · · ·· · ·. h'1co uns certos csclarec1mentos a 
dos pe~s_?a1s,. ~ias_ com senw, _espo!~uµieo de. 1iemte11c1~, devem iantrar :m . '. cito d clero e laicato · ·.· arante ·a correu Jonganiento sobre o ·livro "Em 

. . : ' ' . . . ' . compet1çao rec1proca,em suas oraçoes, mesmo com o. r:sco da persegulçao. 1~~P C ter d ler ,;eraute O Defesa da Ação Catolica", acentuan-
~11ergic_a e. rep?tidan~entja_. i11sta1nos a todos par.a que façam o Íllais íJ::to Je~t~C:· d: A~ã~ C~tolica. Era do a pureza absoluta de sua doutrina, 

A UEVOCÃO A ~NOSSA SENHORA MEDIANEIRA - . . ' 

pos~1ve\ ate ~ue afmal,. co'.110 esperamos,. possamo~ m1plora.r a Deus unrn realrnei_ifo necessario ra_sgar O vê1;1 que. a oportunidade e ·valor dos conceitos 
paz ben,_gna; . a pall umve1sa\meut~ .des~Jada especial~ente _por _nós. encobna estas expressoes: a dubla, de âli emitidos,. e O dever em que estão 

Pe~1mos a paz, mas uma,_p11,z nao ahc_e1,çada no od10, mas srm na com, participação ua hierarquia, e a certa, as jecistas, de o tomar como guia. e 

·NA DIOCf SE DE SANTA .. MARIA 
preensao, na verdade, na; justiça e na candade frat~rnal, . de participação no apostolado hicrar- orientação para a sua fo1mação. "Es-

. Volt'emo-nos mais· uma vez: para a Virgem Maria,. Desejamos que todos quico. se livro é um,presente de Deus", dis-
se voltem para a Virgem· Maria, no dia dedrcado à Virgem lrnaêulad11 ·e ,que o sr. Plinio Corrêa. de Oliveira, re- .-e S, Revma. Ao mesmo tempo,oRevnio. 
em todo o mundo se façam orações publicas, · · vela-se aqui .o catolico integro, disci- Sr. Pe. Geraldo de Proença Siga'ud 

O. E1m10; Revmo. Sr. D. Antonio 11-cis, 
l3ispo de Sanw. l\~arin, Rio Grande do 
,61)1, ao: pai· das t,ra-11d~, qu;:lidadcs de 
que tem ·demonstra-:o s,;r poswid:;,· co
mo ·!lispo e Pastor das almas. .:, um 
grande devote; de Mú.,ia. Eau'.iszima. 
Para 1nals ill~t::.;ir ocus f:c~> à d0,o,i'.,J 
ma.ria.na, . organizou S. I:;xcia.. Fv.:vn~a. 
'Ulna. .grande rur,aria. e puuli_:1i, para 
~to o apelo que abaL"o lran:s,revemos; 

APEL.> 

Quando. nos tempos de antanho ecoa
va pelos campo;; e vales, pck., castelos 
e palácios, pelas vivendas e casebres, o 
grito retumbante DEUS O QUER -
reis e povo, nobre~ e p:ebeus, sábios e 
ignorantes, acorr! .. m, enfilelrando-.se 
)los exercitos de llefcsa do cristianismo 
)meaçado pelos barbaros, herejes e 
,D.ntl-cristãos. 

E, hoje, continu'lndo na tradição re
ligiosa da nossa estremecida Patria, 
lançamos este proc:Ia ta aos católicos 
<lesta.. cidade, de toda a wssa amada 
diocese, do Rio Grande inteiro, conci
tando-os a ouvirem novamente a voz 
DEUS O QUER, e as circunstancias O· 

exigem, que homenageemos sua santa 
:Mãe, NOSSA. SENHORA, MEDIANEI
RA DE TODAS AS GRAÇAS, com uma 
ROMARIA, .a se realizar no dia 12 de 
dezembro, proximo ·vindouro. 

A' tradição mariana, da qual o Bra
ail tanto· se ufana, nos impele a reve
renciarmos a M:ir,a Santíssima. tão in· 
vacada .. nos acontecimentos histor!cos. 
que tiveram por teatro a Terra de San
ta, Cruz. 

Raposo Tavues partia, para as ln· 
cursões bandeirantes, da capela da V1r• 
gem. da Concei:";o, em Quitaúna. o 
excelente cristão Antonio Filipe Cama
rão' trazia sempre sobre seu peito um 
l"elicárlo e uma imagem da Virgem, 
perante a qual fazia oração de joelho.i. 
antes de entrar· em batalha. O Duque 
d.e Caxia.s,. o grande solda<io e lnclito 
cristão, não se separava da imagem de 
Nossa. Senhora da. Conceiçiio, hoje en
tronizada na ,::scola • "'litar, no Rio. 
Inhaúma, o valente almirante. antes ele 
partil,' · par11. as campanhas .:o Paraguai, 
deposita. sua. aurifulgente ,pada sobre 
o altar de No&;a Senhora. Em Taba
tinga. Cucu!', Príncipe àa Beira e alhu
·res, aindr. testemunham a fé dos nossos 
ooldadós ,as ruina3 das capelas. 

Na batálha. ·, Guar~rapes a devo
ção mariana esteve sempre na ordem 
do dia. E lá nas longlnquas pa.ragl:!r.s 
de Pernambuco, ainda se ctescortina 
'Ul11a. . ca"Jela dedicada. a Nossa senhora 
dos P.ra~res. obra dos heroicos defe,,
sores da nossa Patria, .no extremo. nor
te do. pais. 

Porlsso, continuando nessa tradição. · 
var!às. vezes centenaria. honremos Ma
ria Santissil'lla; MEDIANEIRA DE TCi>· 
I>A,S AB GRAÇAS, . na. grande ROMA• 

RIA do dia. · 1.2 de dezembro vindouro. 
Todos a postos. Queremé.s o. triunfo das 
armas da ·nossa queridà Patrfa, nesta 
hora amarga parb a humnldde. ,Quere
mos que ·Deus nos liVl·e. da estiagem, que 
01·a. invade os nossos pagos. · ,ueremos 
que ,a Divina Provlde11cla. abrevie . esta 
guerra, "situação tremenda ,em _que o 
homem .se converte eiµ féra.; em. que a 
fra t~rnidade, imposta. . por Cristo, se 
transforma em impeto cerval;. em' que 
o; corações e ·as mentes i;e· petrificam; 
em que são melodias ,-. ruf.ar de tam
bores - sibilo de balas - troar de ca
nhões - matraquear de metralbadoras 
- trepidar das m~quinas .metaUca,r ao 
lançar bombas mortiferas -:- tinir di,.s 

Portanto,. a· despeito das dificuldades· .do momento; encarregamos Vos- plinado, a cavaleiro do espírito da· aproveitou a oportunidê.de paraagrade-
sa Eminencia da tarefa de fazer conhecer a todos esta exorfaçãó especial, Igreja, sobretudo do espirito que ani- cer aos drs. · Plínio Corrêa 'de Oliveira, , 

,,mente aos Arcebispos.1 Será o dever dos Arcebispos informar seus fieis'\ · mou Pio XI; 0 catolico que se sente. Fernando .lfurquim de Almeida e Jo-
sé Bem!dito Pacheco Sales os serviços 

. Não nos.' quer dar a .da terra; con
tenta-s.c com, no-la. mostrài-, para. nos 
incutir ;i,mor à pobrêza e à vida ocul
ta; a morada que Ele nos destina é 
o· seu .mesmo ·p!!,làcio, . mansão de 
glo.ria, onde o veremos não já vela
do, sob a aparencra de criancinha ou 
<le um· bocado •de pão; mas tal qual é, 
entre os fulgores do seu infinito es--· 
plendor!" 

"A Igreja, disse' Pio IX, não admitirá jamais como um bem e um 
principio. que se possa pregar o. erro e a heresia aos povos cristãos" 

o combate ao modernism·o e· 
quanto ao 

ao liberalismo religioso é tão urgente e atual 
c~unismo e ao nazismo. 

:~i:ª~: ;o:ib:d~~f ;,reridos, e o esler- Relig· iasas M. erceda. rias no Iniciamos em nosso último 11úme• 
ro a refutação clo.s príncipiais erros 

Que volte ª paz, que venha ª paz, Alto Tocantins contra.ª clo'uti-ina católica sôbre. ·as com a vitoria das almas braslllcas. 
·E Nossa Senhora, MEDIAN'EIRA OE relações entre a Igreja e o Estado, 

· A Fl'êlazia de São José do Alto. To- baseado.s na autorlda.de incontestã.· 
TODAS AS GRAÇAS, nos · . concederá · vel de . p 0111 ·Paul . Benoit, transe· re-

cantlns, ·110 centro de Goiás e onde se todos estes favores. Para a Mãe de, . vendo.· .0 . que ·a re.speito se acha. em 
D ll acham loo,11lzadas as fa.mosas .mina.5 de eus os. nossos o 1ares, as nossas: su- seu livro . "Les erreurs niodernes··. 

li cristal e·. d e niquei está de para.bens com P cas, as nosrn.s preces, os nossos. pe- Essa .. primeira· parte se referiu às 
dido,s. Que de todos os peitos b1:asilei- a chega.da de dua.5 Comunidades de opmtoes racionalistas diretameute 
ros irrompa uma prece pelo termino da. Religiosas Mercei:!ar!as à.s cidAdes de opostas à .doutrina da Igreja. Hoje 
guerra. e. vitoria C:o Ilras.!Ü São· José e· Posse, respectivamente .. As nos ocuparemos dos erros mitigados, 

Façamos, pois, essa peregrinação ao .mencionadas Rellg!os2.s,. d.e tui-idação que s.ão como que ensaios de ·conci-
Gantuario da.· Medianelr.a, prestando. mo<;lerna, sendo que ainda. é viva . a liação entre as teses racionalistas e 
nssint, nossa homenagem publica .e co- Fundadora, constituem ramo da .. Or- a doutrina da Igreja. 
letiva. · dem Mercedarla, com ª ca.racteristica Em nossa época sé formara~. en, 

Nossa. Senhora mesma expressou em de ter .sido in5titu!do para aux!llar os tre os racionalistas e a Igreja, par, 
Lourdes. ·o desejo de ser honrada, 111"· Mlssionarios, nas terras de missões e tidos intermediái'ios que têm preten, 
diante peregrinação, aos· seus numero- lugares huml1d,.-s. O seu mlnisterio se d ido· conciliar "o· espírito ·mode·r-
sos Santuarios, onde faz sentir a sua extende a todas , as atividades em be- 110" com, o espirita evangélico, •· os 
presença. pelo seu maternal socorro. nef!clo do proxlmo, principalmente, po- urin,cípios da revolução" com ó d·óg-

1,; nos Sarituarios que · No,•sa Senho- rem, cuicjam da ·instrução ·e formação ma católico. Os homens desses par• 
ra se mostra saude dos · enfermós, au- da juventude feminina e atendem os tidos não são racionalistas ou -liberais 
xillo dos cri.-stãos, refugio· ·dos· pecado- doentes. nos hospitais. puros: porque fa:zem profissão de 
res, mãe .de misericordia, :causa de to- Em São José' foi-lhes confiado o Co- crer na divindade de Jesus Cristo e 
da.s as alegrias e rainha. da paz. Iegio "Beato Claret." atê agora sob a na·._origem .divina da Igreja. Não são 

As romarias .5.o uma magnifica pro- direção dos Padres do Coração de Ma- cató.licos . puros,: porque, na prática, 
fi.5são externa. d·, fé, m,w:telo cóntra o ria, ·o qu;l _conta "46 alunos de aml;>os e mesmo em teoria, admitem certos 
respeito humano, pois o .romeiro vi~t os sexos, princípios ou certas aplicações do i·a· 
sua fé e se torna apm;tÓJo.' Na cidade da. Posse a.bl"iram à Escola cionalistno. Podem,, portanto, rece-

li: nosso desejo que os Revmos. SrJ "Nossa Senhora das Mercês", já en- ber a ·denominação . de seri1i-raciona· 
trado o ano escolar. Não obstànte esta listas. semi .. nâturalistas, semi-libe· 

Parocos, Vigarlos e mais Sacerdotes .dém circunstancia e estar bastante bem. or• i'ais, ou . mod~rnistas. Podemos ·en-
a. mais ampla divulgação a este ape- izad trever' claramen·te· o elo ·de 11·gaç·,10. 

d [ , te · f,hn. ... o o Grupo Escolai·, !oram ma- • 
lo, J.,reparan o .conven en •men os . . dos· ont1'go"s· ''católicos. l1'bera1's" "t .. é tric4Jª4as já neste~ primeiro ano, 60 ,. " 
fieis para. se apr,,starem a ton,ar· parte alunas: · · os tempos presentes, ·primeiramente· .. 
nessa. ROMARIA. com verdadeiro e.splrl- atrav.és .do . '' .. americanismo", con·ae, · Tanto uina· como: ótttra, funcionarão to de reparação, penitencia e . da; mi,,~ · nado por Leão · XIII, e em seg· u· ld~ 

como Es.colas Nvrmals. no proidmo ano. " 
profunda piedade. ·. t atravé.s do "m. ,od.erni.smo",· cond.eua-

1 · · , · f" · · · · Inut11 se torna encar.e· cer as . vantagens . 
. !\pe amos para a "• nunca desmen- do por Pio X. A semelhança dos ér · 

tida e para a devoção profunda a Ma· que dat advirão aquelas distantes re- ros ainda hoje correntes em certos 
1 S · im d .. 1 · d i.d d ls giões e · .> auxilio podero. so que os Mis- . . , r a ant1ss a. os ,1e r, a e: a e ep · meios católicos coril os ·erros já exis-

copal e de toâoii os católicos em geral, sionarios: .. da· Plre'laiia encontrarão · no tentes no Pontíficado: de' Leão x:nr 

me de -Staef. A se- da!' crédito no que 
dizem, Pio XI teria mudado os· ter
mos· elo prob.len\á, das relações entre · 
a Igreja e o Estado .. A Igreja esta-

. ria hoje- aceitándo em toda parte o 
regime da inteii·a independência e 
neutralidade do Estado. Ora, segun. 
do o racloclnlo.· e. modo de entender 
desses· sofistas, e para. usar sua iin, 
guagem, à Igreja ter-se-ia· acomoda, 
do ppr· exeú1plo ao . régime vigente 
no Japão, ond.e existe uma pequena 
cristandade bem florescente e as re
fações entre a Igreja e o Estado se 
processam en.1 relativa ·harmonia. Co
mo se· sabe, o Imperador nipôni~o é 
considerado como s·e1ni-deus, descen
dente direto do· sol. Pelo· fato de vi• 
ver a [greja eni · paz · com esse govêr
no pagão, quererá isto dizer que ela 

, endossa :o regime. ali vigente? Pen
sar. assi11,1 será· tão absurdo· quanto 

·Um dominicano encontrar dificulda
des apologéticas ao tratar da Inqui
sição. , Não cabe portanto o argu
mento. 

Como ninguem Ignora, o Pontifica
do de Pio )G, foi tod-0 ele empolgado 
P.ela preocupação de .cristianizar .a 
fundo· as massaR a.fastadas dã Igreja, 

: agiµdo diretamente sôbre elas. o 
ca,rater Preponderante desta preo
Cl\Pação do . glorioso ... Pontífice te-Jo. 
la levado a considerar. sob novas pers-

. pectivas ·o problema. das relações en
.entre ·a Igreja ·e o ,Esta,do? Ouça. 
moI; ·suas próprias palavras na En
cfé!ica em que expõe o fim da Ação 
Católjta: a paz de Cristo no· Reino 
de Criiito: 

MODF.RN:ISMÓ · MORAL, JURIDICO 
. E SO'CIAL 

no sentido de . apoiarem · e comparec~- paStorelo das ·numerosas oveUlSS qúe O pode ser facilmente· constatada, pela· 
· · t · ·a,.. 1a· ,-., pastor .d!vlnci das a.Im.tS lhes encomen- 1 - "Q t · J · rem· em massa; na. ex raor ,..ar R..-· expos çao .que. deles faz D.om" Berioit . · . uan os , 1a que professam seguir 

MARIA, dou.· e que transcrévemos mais abaixo; · as doutrili;is católicas . em tudo 0 
Todos, l')Ols, à MEDI,O.NEIRA!· .Peln que se refere à. autoridade tia socle· 

;~1°:~rl~~f~ri;:tit~:; ~e~·\:~~~(: OROENAr.Ão· SACERDOTAL PIOT:~,:g:r~A A~Gi:~fg? os ~:d~~rci;~~ :1:.0
~:e:~~~\~e~~e d:\:: 

,e.ó füigelo da t,,tfagem no. nosso que1i,. . • . · . ~· ' . . prledade,. e aos direitos 8 deveres dos 
d Rio Grande do Sul!'- ·. 'I'e;mos O grato priJ.zer de noticiar a AntElS, · porém, de passarmos a· cj, ,operários . lndufltr!a\s e agrfcolas, 0 ,1 

Santa Maria, i:Q · ele .. ·Nóvemb~ de ordenação sacerdotal do . clerigo. Gad. tar as .págfüas. do grande, .. , pensadl')t .às relações' dos IDstados ·. entre si; ou 
:94:t. . . . . .. , .· ; . . Lopes, de. F'ar~a; a 8 ;proxhno· f~t\lro, sô})re ,Els.ie. !mportafite .assunto, seja- e11tré 'paÍ!,"õe!! e operários/ ou às re. 

t AijTONIO '.!tE.ItÇ · em 'Julio de ·castilho; ,..,. Rio Grari- nos .. P.ermitldo desfazer um emb~1s- laçõés da-lgreJà e do Estado, ou:aos 
:Sl$pq,;de ,S~ta: ~~.- -··i;le do-Sul/ ·-. ·· .. · ·· 1 

• • ~Etd?~-,~~çlfrji~ÍJ fdi
1
~CÍP~\PB?le ·J\1ª'~ª,.: :sireit9if; 9,8, ~~t~: ~Q''.~ •. li~- ~óiilal.li 

'''·t 
.:_ .. •.',,.1·,,.--.. ._, 

Pontífice e aos privilégios dos Bis
pos, ou, finalmente, aos i1róprios di· 
reitos do nosso Criador, Redentor e 
Senhor Jesus Cristo sobre os homens 
em particular e sôbre os povos to, 
elos? E, sem embargo, esses mesmos, 
em suas conversas, em seus escritos 
e em toda sua maneira de pí'oceder 
se portam àe modo como se os ensi
namentos e preceitos promulgadÔs 
tantas ve-zes pelos Sumos Pontífices, 
especialmente por Leão XIII, Pio .x 
e Bento XV, tivessem perdido su;,i 
fôrça Primitiva e caido em desusoll. 
. "No que é· preciso reconhecer· um1J. 

espécie de modernismo moral. jurl· 
dico e social, que reprovamos. com 
toda energia juntamente com o mo 
dernismo dogmático". (Encíclica Urbi 
arcano Dei). 

E o Pontífice da Ação Católica 
adverte em seguida os fiéis ·contra a 
confusão de idéias, não se dei:xiln· 
do levar, como diz o Apóstolo, "da· 
quí para lá, por todos os ventos · de 
opiniões. pela malícia. dos homens, 
que enganam com astúcia para i11tro· 
duzir o êrro" (l<Jph. 4, 14). 

Como se vê pela expressa afirma
tiva de Pio XI, o gr[{:1de Pontífice dá' 
Ação Católica estava longe de ·consi
derar o modernismo como um perigo 
definitivamente sepultado na Santa 
Igreja, e como anacrônicos e ret1·0-. 
grados os que procurassem denun
ciar e combater este perigoso êrro" 
em nossos dias. Constituo esta de
claração um formal desmentido dos 
que and.am afoitos por aeeitar as 
idéias modernistas sôbre .as rela
ções entre a Igreja e o Estado. es
quecidos do que disse Pio XI na' En
cíclica contra O nazismo:· "Quanto 
aos que imaginam ppcler unir O aban
dono exterior da Igreja à fidelidade 
interior a esta mesma Igréja; sir
vam-lhes de salutar advertência as 
palavras do Salvador: Quem me ne
gar diante dos homens, tam.beril eu o 
negarei diante de meu Pai que está 
nos Céus". (M!t Brennender Sorú ). 
· E "a Igreja, dizia Pio rx a M. de 

Briey, não admitirá jamais como, um 
bem e um princiv'o que se nossa:: p!'e-

1Çonclue na 5.ª pagina}, 

quê. :prestaram à Ação Catolica no 
exercício dos cargos de presidente,. 
secretario e .tesoureiro da Junta Ar• 
quidiocesana da Ação Catolii::a. 

•*• 
Publícainos em . nosso. ultimo nume

ro as declarações. de um missivú;ta 
que nos afirmava que entrara nà 
Ação Cá.tolica estimulado . pelo mag
nifico panorama que a respeito. dela 
entreviu nó ·livro do Dr. Plínio Cor
rêa de Oliveira. 

Hoje, devidamente autorizados,. po
demos informar que o signatado da
quela .. nissiva é ·º ilustre . educador, 
insigne. e benemerito batalhador das 
lides catolicas., professor João Louren
ço Rodrigues, ora residente · em Cam
pinas. 

O nome do ilustre signatario 
aumeritará; por certó, o valor dos co~
ceitos emitidos. na mesma carta que 
em nossa ultima edição · publicamos. 

Homenagem ao Revmo; · Mons. 
Aristides Silveira Leite, 
· Pároco de Bebedouro · •· : -

Realizar-se-á no , dia 8 de dezem
bro p. f., em Bebed~uro, pelo transcur
so do aniversario natalicio de Mons. 
Aristides Silveira Leite, virtuoso. Pa::. 
roco local, uma solene e grandiosa ho
menagem, prqmovida por seus· ami
gos e admiradores e 'pelas Associações 
Religiosas da Paroquia. · · 

A homenagem constará - no dia 
8 ..:. festividade da Imaculada Con
ceição de Nossa Senhora, de uma Mis
sa · Carr.pal, · re.zada por sua Excia. 
Revma.'D. Antonio Augusto de Assis, 
Arcebispo.;:Bispo Diocesano, e Comu-
nhão geral. ' · 

Á tarde haverá procissão, sendo· le
vada em triunfo pelas .ruas da cida9,e 
a imagem da Imaculada Conceição 
de Noss,a Senhora. . . · 

Após a procissão. realizar-se-á no 
Adro da Igreja uma. sessão, na qual 
falarão o dr. Antonio Egydio de Car
valho, meritíssimo Juiz , de Direito 
desta Comarca; dr. José Marques 
Porto Júnior; promotor publico. e ou
tras personalidades de destaque. 

UM CATOUGO ·1NDU' NO GO
VERNO · DE : SEU ESTADO: 

Joseph Petta, professor de Historia 
do Colegio .de ,Santo Thomaz, foi elei
to membro do Conselho ).:,egislatiyo de 
Cochin.. · . · ·· .. · ·· · 0 
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VESPERAL MON ASTICO 
Acha-se à vendíl, no Convento nas Reli~ic11>i:i~ ~enedfü

na~. ~m S.or,ieabJ.t, f;1$tap1l d~ S, t>~ylo, o n<1VH Yel!![JEl!'ªl hcne
qitfno, ~o preçq de (.'r$ 20.00, contendo em nortuguê:\ .~ latim, 
as vesperas de todoR ns di!l~ do ano, bem e.orno a~ Completas 
do O(íeio mm1astico e às 1.aucies da!'l prirtcir,ai~ fE>~s. Pe_did<>S 
po(}em ser feitos ao ·endereço acima .. Uet-.con~os para os ré. 
vendedores. 

ESTAPJ ·· MORTO . ú . LIBERALISMO? 

:''!!li$•nos ~ante de tinr t€ma que atê 
-foe.n,. :Pouço_s anos atraz de!liaria entu

' irecido., çerws literàtos -.com . .ares de, soa 
_ ,çjoJO!tç$; 01ii. tstéi é 'per:gú~lit- que · ie 
.Jà,ça?'- 'Não vê o. seúnor q~ ·essa' praga 
estã'tiem :<.'.iva \e é ~poÍJ:Savei. por. to
do~:-9s -~~es gue no~ a:i~oti/.ro,? 'f!1 lá. vl
np.aiµ aJ.t~o,s de jomalt;, e· llvroo. e en-

• ~i01; l!li.r.a. provaz que Jepr;i hedionda 
. er.~ ~ e.splrltó bui'_gtiês,libera1 que ÇOO• 

fagilt.va .e corrQm tllcla · a SOÇlectade; 
. , ,A >"Salvaçlio .do . nruncto ~~tarla nos re
~el! . àe Jórça, P!l. lla.zi6mo. · nó fa:icis-

. tno; IW C()m!Jn~m<> e ~m outros. lsmoi; , 
ci1te u veze.s ~m:niam ç!'lres tocais-

yeio de_poii, a. guerra. 'Houve um cé!-
tl) m.omepto !ie .vi,icllaç~o. !:)_ depois de 

. .,,,c~ra<lô o ')a-n<ir-atria, déu-se uma coi.sa 
infore~nte. Toct.o .;;mnd( .era l:!emocra
ta; M!Ui não. ~ por CJIJ<:: •. ii,rks, do de
mo!)iq; o llbei,:a)lsnw· havia ·oe~11,parcci-
do., - . .· . ' - .. 
-· ~ bOje ll,Ul (llà, O .. ambiente e C>Utro. . 

um pensa,4,Qr. ciitQl!~o escreve. uín t.ra~ . 
balho ~rl.ter!oi;o e honesto elll que ,éoii
fron~ P.-,'i _\el(to~ p<mtlflçjo:, COl'Q. algu
ma., propqalç~ (le ' ':ell'ienr,'ià' llbéral 

.. espÍ:l.5Jldllli ' .,or llll1 .· lff.ande _,.í1losoto . con
temporaneo; lil na. turb<1-ll,útte. , dos ·.pro
·te4tes guel a pqbJtç;aç{lo · desse :tml)alho 

. suseiwu, .. aparece repet'.iqr~mente .• a, :afir
tni~(ó .<!~ q4e · o _ 111m?'J!smo ·. nã_o c!eve 
ser' et>jeto de d!s~ur.etro, pois Já está bem 
µtóÍ'tQ e enterw46; Cabe àQUI 'portanto 
a.. pergiro\i: - . Estara. realmen.te · morto 
o. ljberal~o?.,. .. ·.• ' 

·* * •. 
ÁnaI~.Aii,os os flllldamenti3s dessa aflr• 

in~tivà., 'Em . primeiro lugà.r tqinemo.~ o 
segu:.-áli;e argumento: - -não nos .deve
lllo.\ preocupai· com o liberalismo, pt,is 

. ~, trata de · erro · velho . e surrado. que 
·1:odo tntlndo repróvaO 'Os enos atuais, 
.,que (levem prender nossa atenção, vêm 
:a ser o na.zls.no,- o comunismo. o mo
idernl.smo. 

Ora, si· aceitam1os este argumento, 
chegaremos aos mais surpree;1dentes · re
sultàdas. Por ·e:u,.n1plo, não na. catolico 
que descoÍlbeç'l. o fato de· que o p1'-0tt>.s-

J. de Azeredo Santos 
Ora não ha duvida que ,se trata de 

uma serie de atitude.5 de homen$ que 
,'' professam segui!' . a:s doutrinas · caroil~, 
cas'', ma.s que- incon-em em erros co-· 
muns aos sémi-raclonallst e ·aos .se
mi-liberais neste. variados ,assru1tos. 

Por ,onde se vê qi.-.e o '_ m:iciernlsmo 
não passe, de novo '.isra.rce com que 
se ·quer fazer ·O contra.bándo doutTiria
rio do .racionalismo - 'OU do llberall6• 
mo - como qui2-erem. 

Valerá assim a pena combater o.:mo-· 
dernisnw que. no .fundo, é um ena Já 
tão d=reJita.do? 

* * • 
Vejamos agora os outros doil! elTOs 

mode1·nos que devem atrair às i>rcte
renctas dos catoJ,cos na sua· vlgilancia. · 
apJstoJica. O na.zlsn.o e o ooinun~o 
procedem do liber>l.lismo. não apenas 
por uma alegada reação · ou o]Jos!ção, 
inas sobretudo por via de. conse(luenc!A: 
Ai_ estão os document-Os pont!ficlos para 
atestar e.:;ta verdade. Al estão os pen
sadore.~ e historiadores catolioos comó 
Joseph de Maistre. Moas. Dc)assw, e 
Veul!Ittt, que vivendo em plena epoca 
da eclosão . e. desenvclvtmento da:, ideias . 
Jlberais, previl'am o adventv do 'cesa
rismo tota.Jitarlo de nossos dias. já. con- · 
tido oo, bojo de~as mes.nas !dela:,, t·f>~ 
mate 10,,-,,ico e fatal dos pi·inclplos li
berais levados vs S!JaS '..tltimas con.se
quencias, A voz dos uJtimos Papas e 
desse.s -i>énsadores serfa profet!ca si não• -
fosse antes. de' tudo o reflexo dó bom 
senso e da .. ;b1~ti1•a OOOCl'V' :ã.i · dos fatos 
que re · v~m de&-nrola'ndo nestes ulti- , . 
mos tempos, por parte de que1r não .se 
deixa levai por um é:iter ,L. ". willhful 
thlnk!ng". 

* lit * 
O liberalismo em seu aspeto poi!tlco 

e econom1co em '!"rande parte· já. cum. 
prlu sllll. missão. que era a desagrega.~ 
ção da c!v!J!zação ocidental. Depois 'des
sa granJe tarefa, para continuar •: o 
grande mistel'iO de inl,1ulctade" ·de que 
nos fala São P-.. ulo. continuarP em vi· 
gor o granC:e principio liberal. que é a 

L E G I O NA Jl I O . 

A QUESTÃO·. tIBJ;\.NESA 
., l) 

Não é' minha Intenção emitir um julzo sõbre os 
recentes acontecimentos ocorridos no Oriente Prôxlmo. 
.O problema dos direitos que_ o Libano tem a sua Inteira 
liberdade, ou dos direitos que a França possa ter, para 
não dar Viberdade ao Lfbano, são de ·carater meramente 
temporal. Por outro lado, para se i:mit:r sôbre eles algum · 
juizo fund.ido, seria preciso um estudo acurado de tra, 
tadoi., antecedentes históricos, questões econom1cas, 
etnlcas e. sociais de tal maneira complexas, que,· eviden
temeritê, um jórnal estritamente religioso como o iE· 
GIONARIO sairia de sua alçada se· opinasse sôbre o case. 

Entretanto, Ó LEGJ.ONARIO, como órgão genumàmen
te catófico, não pode deixar de ponderar algumas reper
cussões ·indiretâs que' o desenrolar dos a,contecimentos. 
teve. São aspectos a i;erem considerados em· conjutlto 
dos d_emais, para a inteira objetividade do panorama q11~ 

a opinião pública tem sob os ol_hos, 

* * * 
Antes de tudo, a questão juda:ca. O problema Judaico 

ventilado pelo ar, Adolph Hitler na Alemanha não se 
relacioria, em todos os seus termos, com o problema JU· 
daico da Palestina e Asia Menor. Com efeito, uma coisa 

Plinio Corrêa de Oliveira 
· m'ano .é Imenso. O -Ocidente pârece fechar-lhe os olhos, 

como 0 s têm álnda seml-~.errado ao Imenso perigo do pa
g·anismo amarelo, Oàquf a pouco trataremos do assunto. 
Para o momento, apontamos apenas o problem~, com o 

.. ,intuito de tornar bem claro que, se a independenc_1a _dos 
oatólicos 1evantinos contra essas fôrças é um patramo;110 

mu~dial, jus:o é que estimemos e: áplau<:lamos uma certa 
influência francesa . naquela região, ' . ' ' 

·* *' * 
São por demais notôrlos; por. i:lemais gloriosos os 

tltulos. s'ôbre que: se fun"ct"a· o' padroado francês dos inte· 
· resses cristãos nó Oriente prôximo, Não precisamos de ~li 
menoion.ar. Entretanto, a simples j4xtaposição destes. dois 
fatos: é preciso defender a Síria e as comunidades .ca\6· 
licas levantinas, e é preciso que,, essa defensora se;a _ a 
França, lsto·simplesmente basta para que se compreemla 
como lamentamos que a cooperação franço libanesa tenha 

-passado por.-um -tão sério'. colapsQ, . ·, . -

é o saber-se ,fue situação e que papei podem caber aos 
israelitas na Europa ou, de modo mais geral; nos palses de 
ciVillzação ocidental e \:rlstã; e outra coisa é- saber que 
situação pode e deve caber aos judeus na Palestina, e 
nos lu·gares santificado~ pela Vida, Pai~ão é ·Mo_rte de · 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ass.lm localizado, o problema . 
assume um carater tão especial, que não pode passar de
sapercebido a uma análise argúta. 

Não ignoramos - Já o di.ssemos ·- que o problema e 
temporal em muitos de seus dados essencia.s. M~s o fato 
é que',· de algum particularismo, de algum ego1smo, ele 
alguma precipitação de 'qualquer dí!s-duas partes,. p~<le 
resultar -de um momento para outro alguma nova crise 
tão gráve p;ira os interescés crii1tãos. no Oriente Pró· 

· · xlmó, que se c·ompreende sem dificuld_ade que formemos 
votos ardentes para que· a solução do problema se faça 
se'n\ qualquer prejuízo pará · uma cooperação que tão 

. essenc:alniente interessa toda a Cristandade. 

Tanto os Judeus quanto os mussulmanos são lnlmi• 
gos .de ·nos6a Fé, I!:, poià, absolutamente preciso que o 
dorninio dos Lugares Santos não esteja em suas mãos, 
El'l'i matéria religiosa,· o LEGIONARIO detesta escolher 
entre o mau e o p6ssltno. Entretanto, a tibieza de r:nuitos 
no.s obriga por vezes a tal. Olga-se, pois, de passagem, 
que; se tivessemos de escolher entre mussul,:nanos e ju, 
deus ainda preferirlamo·s ( ... ) os pr-imeiros, Porque Os 
Judeu~; estabelecidos ali como em terra própria, sentiriar:1 
de tal man.eira. réavivar,se o seu ódio anti-cristão, ã v_lsta 
dos·mon'umentos_Cle nossa Redénção que lã se consérva11i; 
e qué eles consideram intrusos :e at6"saorilegos, que difi; 
cilmente os tolerariam, E com o dom!nio mussulmàno ao· 
menos alguma coisa fico.u até rióssos dias. 

· Mas, na realldàde, não desejamo~ escolher, nem ju• 
déus, nem mussulmanos. · 

* * * 
.E, por isto,. nossos . olhos s~ voltam com natu1·11I 

slmpátlll ·para a Siria, nação nobilíssima e de grandi1s 
trad;~ões históricas, que tem o mérito· relevante de' ser 
genuinamente cristã, contando entre seus filhos elevado 
n.úmero de católicos, apostólicos, romanos, Visinha dos 
lugares sagrados, a Siria é bem uma sentinela viglla11te 
da Cristandade no Oriente. A este titulo, sua indcpen• 
dência .em relação a · judeus e ·mussulmanos é um patrl· 
mõnio mundial, O mundo. inteiro estâ empenhado em qµe 
uma Sirii1·. livre, poderosa, digna, continue_ tanto quanto 
os numero:.os libaneses qui:_ são nossos irmão.s na Fé, a 
montar guarda às portas dos lugares que o Salv.ador 
santificou nos dias de. Sua vi(!a terrena, com Sua, dout.ri; 
nação pessoal e direta, 

* * * 

* * 
Neste s~ntido, achamos verdadeiramente curiosa a 

atitude do Egito. O Rei do Egito e O do.lràque,-estlmulatl'->s 
por ard.llosa ca·mpanha na~ista, empreenderam de ha mui
to a formação de. um grande bloco mussulmano em todo 
o Oriente' O casam.i:nto do soberano egípcio com uma 
prlnceza iraquiana· velo co·nsolldar essa política, ligando 
as duas grandes dinastias mahometanas, O 111.0 ·Relcb 
conferiu mais ·especialmente a, Mussolini a tarefa de artl· 
culár ·a rebelião mussulmana contra o Ocidente. Nossoii 
leitores ainda se lembram do v:gor, com que denun,ciamos 
o fato quando os mussul.manos da Africa do Norte confe• 
riram a Mussolini-...,, o signatário do _Tratado de Latrão! 
~ a_ espada de "defensor do lslam". O fato, é que se 
acordóU um leão que dormia, Nos dias de hoje, com 
homens armas e dinheiro, tudo se faz:. Dinheiro e ho, 
'11eris, ; mundo mussulmano os ·possue à vontade. Adqui• 
rir armas, não será dlflcll, sobretudo quando muitos tlos 
atuais beligerantes, nas aperturas da paz, começarem a 
vericjer 0 · que super-produziram durante a guerra, E, com 
Isto, ficará uma potência imensa em todo o Oriente, ativa, 
aguerrida, cô·nscia de suas tradições, inimiga do Oc!d.ente, 
tão armada quanto ele, que dentro de algum· tempo pode· 
rá ser absolutamente tão influente quanto o mundo ama• 
rei.o, e colocada em situação geográfica e econômica ln• 
compar<1veimente melhor! 
. Neste momento. precisamente, o Rei do Egito, ale• 
gando ser o protetor do lslam, e pretextando a existê11• 
c:a de numerosos mussúlmanos entre os libaneses, toma 
a .dianteira, e estimula por todos os modó'S a luta entre 
a fi';inça ·e seus protetorados do Oriente Próxi~o. 
. .A extranheza da atitudt egípcia é tanto mais de se 

notar, quan~o o lncide.nte franco-libanês' _nã 0 ~ de modo 
·algum·, um ucaso" mahometa.no. Os crlstaos sao a ma10-
ria.:no Libano, onde, pois, o_ l::gito nada tem que ver cqmo 

, protetor cje Mafoma. -ta.nt!f!m., · é um erro velho e condena.do. 
Embora muii()!. não gostem de OUYil' a 
nal11,1,ra.. é até um:a. heresia, Como, po-
1·em, se trata. de erro velho que. todo 
·mundo repr<1va, deixeinos livre camJJO 
ao proselitismo prute.5tante: _ Facilite
moa até· o· trabalho das seita.~. pois co
mo· 5e trà.t~ de heresia veu-ia · e surràda, 

liberdade do · homem em fac~ do seu Mas a glôria e independência das· cri~tândades dO 
Creador. C:.lra ~ómente ª mi;scara. hl• Oriente Próximo remidas pelo Precioso. Sangue ele C:.ri:;to 

· Qué significa esse gesto? O desejo de libertar os 
.. mussulmanos postos sob protetorado· francés? E no dia 

. er:n que se sacudir tal protetorado, o que farão os mus
. sµl_manos protegidos pelo Egito, contra os sírios e liba
rieses. Cl'.istãos? 

. _ninguem ~ de1xará. tnnuenc!a. por ela. . . ... 

pocríta das ,ib,>rdades popultu-ts, dó seria muito precária, d.ante dá Imensa pressão que sofre·_ 
dlreit,., de opinião, e outrns l,m>s que ria se, deixadas essas comunidades que nada perdem .de 
const!tulram uma das etapas lntcrme- . sua glôrla em .ser pe(lue11inas, deixadas elas a .si mesmas,' 
dia.rias (ja luta que o.s torças do inaJ tivessem de enfrentar os dois colossos que· rondam em 
vêm move

nd
o à 

1
'"Cja. ID chegaremos à tôrno do' santo Sepulcro, A influênclà semitic<1,, é mun- A,- eltuação é complexa, delicada, espinhosa. Mas 6 

plena eclosão das ldCM de ~ean Jac- dlal, Não ha banco de importal'lcia mundial, rêde · t~legrá- preciso çiue, no torvelinho_ dos problel)las temporais agi· 

* * * 

$ão._ Pªuto:,_ S de Dezembro de,_ l94S~ 
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. 1,00 · • dial. o cerne, a medula_ de.sta ..oc1edaõ3 
. era constitulda. rte - familia.· iradicionat.~, 

as de "quatrocentos anos", aimji(,em Rogamos aos nossos assinante!'· co• 
uiunicarem a mudança de sell~ en;'e_• 
:cços para a Caixa .-ostal 147 •A. ---
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Não puhfiramos ~olaberação de pes'
•;oas· extrllllhas ao Dob .. o quadro de 
redatores. ., 

O LF.GIONARIO tem o máximo . 
prazer em recebet .v-isitat> · às i.nstala
ções de iúa redação e oficinà~ mas 
pede que não ,sejam as mesmas teítas 
nas 2.as. 3.a~ P 4.as-fe!ras, po1 exi-
gêne,ia~ · do ,erviço 

7 DIAS EM -REVISTA 
(C~ncJusão (Ja V pafiM) 

PJ'.OCÚrândo salvar um ·nume-ro _ maior 
ou ·menor de elemento-s da antiga es-
trutui'a politico-sociaJ. . 

Ao - lado da direita- 100 por. cento; 
havia, pois, as semi-direitas, ligas 
mais ou menos ecleticas, de· espírito 
conservador e de espirito •fiberal ou 
revol ucionario. 

• * • 

plena pujança economica que ~ r>a• 
dicavà na agriculturn. As familias CO-:< 
mo· estas eram, " ainrta ' são, ; dm Sã·-:1 
Paulo, e nos :demais E::,tados do l3,·as1l, 
o que ha de mah aurent!camen!:e M• 
dona!. .Foram elas :iue, . passado o se,. 
culo negro :iue v .. i da extinção do ban.
delrlsmo pela política totalit'1tia d~ 
Pombal à proclamação da Independeu• 
eia. - seculo que viu a. ru!na da v~lha 
capitania, oprimidá pela rapina 'los va
lidos da Corte e pf'la inveja :i.m"t'g9 doo; 
inca.pazes .:.. fo:'a.m. elas . que reconstrui• 
ram a ,;1·andeza de S. Paulo, ~·. dernm 
ao Brasil um n<lVO s•1rto• de 1,1rospe;-;-:, 
da de. A antiga selva bandeirante. :•Jue 
recuara para multo- longe os limites es
treitos do meridl;.no de Tordesijha.-;;,. re• 
nasceu · êom o mesmo · ~lg->r nos grandes 
bandeirantes do se.culo p~aélo;. que, a 
u1n imper!o :.errir.orial. acrescentaram 
üm tmperio economlco. Ora, lla um fa• 
to que "'Unca se: poderia assinalar .;u
'!cientemente:·- estas. famll!as de "qua-
trocentos anos", estei; .-bandeirantes, quer 
os ·primeiros, quer os do .seculo. X~:X:, 
jamais. -enriqm,ceram pela .expll,lr&çao 
das massas trabalhadorr..s, Jama!S ca.
nalisaram lucros, ilegl~lmos. · que .devés• 
sem caber " outrem. Quando. eles en-
riquecis m. -e porque eles; -havir.m c1·ia-

'· do nOvaa fontes de riquezas,· que, tlim 
beneficiar toda a. co,Jetivida,de · EÍes ~ó 
encontraram ?- selva bruta e o sertão. 
chucro: tudo estava por fazer, e elea 

. fizera.o tudo, contra tudo -., . contra. 
.muitos A sua fortuna era .mel)OB uma. 
fortuna. indi'v;dual, exclusiva do ·que -a 
for.tuna da coletivid.a,de, -que -· eles sus• 
ten"tavam e faziam prosperar- T,Hc.· o 
pais .enriquecia com eles, e, não raro, 
eles é que termh,avam pobres. Elltre 
eles ~ . .., resto do povo ·não havia i.e· 

De qualquer forma, sob aigum pon- nlluma ctsão. eiümm conflito: m~nllwna. 
to de 'vista, ou por algum titulo, a vi- · heterogeneidarle; mas eles_ eram a ex• 
toria de qualquer das correntes da di-· pressão ma!i alta "' s1gnit1cativa d( seu· 
reita significaria um retardainento no povo,: eles eram , : homens . de seu _PO• 
'processo de corrupção das instituições .vo. · Nãv é de el(tranhar, pórta.nto, que 
que restam do· mundo anterior a 1789. tudo girasse em t.orno das tammas _ d.e 
Gil Robles chefiou. na Espanha.· uma "quatrocentos· at'íos'.'. .a v;d" -_cultw·al, 
coligação de todas. estas ,direitas, in,- social. µolitic.. e ecOnom!ca. ·Setia de 
clusive uma forte -organização catoli- extranhar que assim não ·osse. · Nele.,, 
ca dl!ntro do espirita da Rerum No- a nacionai!dade tomavà · con;;cfencla <ie· 
varum; coligação esta que formava· si mesma. e por eles nós era.mos uma 
\"!na frente unica contra os comunis- nação realmente Independente, POl'Q1:e 

tas, E estava no seu papel. · O im- · --a ·!ilÍte dirigente tinha raízes profundas 
portante era precisaniente- .rJ)ater . o , no solo , pa.trlo. • · 
perigo imediato, que era a . "_po\.lssée" _.. Agora, porein. 0 panorama· é, dlvcr- : 
comunista. -so, Depois da. crlre .mundla.J, o mundo 

*· * • entrou· pÔr outros camiílh9~. ·t>. ·"an• 
cien regime" acatiJu en: J nós, O cen"'. 

. Mas1 ·na direlt:i espanhola. comô na tro de gravidade . .iassou d(l. -a.gr1Cultura._ 
alemã,! ou na francesa, insinuou-se um para a ind·istr!a. u-0 que a' agricultura 
cavalo, de Troia. ·Foi o falangismo. O deixasse de ser O fundamento -de n~o-
falangismo. as "Croix de Feux". o na- potencial -·ecoi,~in!co; .nas os agr!cUlto•, 
zi_smo1 são, co?"io ~odos sabem, ·orga- : .res perderam O dillhe!ró' e .o prestigio, 
mzaçoe~. que 1r!·ad1am de um mes~o em -favor _ dos · 1udustrfals O!'a, entre os 
centro !nternac1onal, e que, s_e des~1- .- )l.gricultores e1tá. a ma.io,:1,. das_ fami- · 

. . .· Ma.ili !Úlld~. Luclrer, . a,i" fazer. rebOar 
ty;.~:,;;,,"*"··~~~;.~;~~~~~OP:'·'~rvlam '', 
· · .<· • nãQ, ,queria . _colocar,,.se acllnl! .de Deus, 

._ , -~,j>~~çind!J' · d'Ele, . Fo'i, - l)Ol'tanto. o 
fundâdor ·do· _11at\11·alismo e o. prlmetro 

, li~ral que existiu. Que é,. com efeito, 
···-~ éssencià: do · Ubera.lismo ~enão a. re~. 

®!dia d11.c crea.tura com · -relação ao · seu 
,t;readort 'Ôiz Leáo. XIU na Encíclica 
·lLiberta.s que· •• . a \nsurrelcão. _comple
ta . c9ntrà o- lmper!O ,upl'êmo · de Oêus 
e. recusar-lhe .. bsolutametite toda a obe
diencla. quer seja na vldâ publica., quer 
·na vida oo.rtlcular e · domestica, é a tim 

ques lwu&-eau: -
0 

.totai!t: ri.~mo, com · fle·a uni11eriia1,. em qúe _o perigo• de_ uma infiuênci 11 Semi:. ·-· ta~?s .,li, n_ã_o se PC,tc.a ~e vista_ est_a sé~ie ~e repei:cussõ~s 

ª · es_ cra.·vld. ão ... -'.-· do . ln·d···.lv·l·tl·.·.". º .. · _ -lm .. po. te· .. n .. te.. . tlc. a não s. e. pos.s:i sus. peitar ... Par~ p. reea·r·· .. ª-"•,.~I) ... º .. ia·r.,_'- c. o,m;?. ·.,::,' ·,·e· .s. ft1r .. l t.u· ª.1s.- . t:s.s.aiw_ 1>. ~. ;,,~~. ieni.ial!; ..... -~-9t.9~.Ç.,·.f-~r:f.ee.f..P!'~.11~~.-ct ~!'!e_rn_i5:~. âe~IHm!!,<\_O., q~e_ n~d, P9<1;},~ep, .,,.,, ,,ndáf!l(i'fl1, d01'nt1t1o;h'ebl-eif nâ'liSíí'íl'B',:'tf~l~âirâ""~~cestãri't' -''oe ·que'°"A~'1imf ~o,Santcri!:vangeího 
ª Pêrmlss~Õ dô_ · Estaa_o. . . . · , esparsas pelo µniverso! l"or out.ro laçJô, 'o porlgo' mussiil- : de Nosso ·senhor .Jesus Cris~o. ··' · ·· · · · · · · · 

. As· côl'.ltr_a,tlJç_õc, entre .. o . Hberállsmo e · / - · 

nam a unpor a form~ sei;ni-~omums- · .ua3 . de ••q,!atrocentos 1>rio,s'", aqte.ntJca,;. ' 
tade govep10, ·~ue veio a;~e~,.na_ "'l~- .. ênte. na.cionà!s: o_. que.C,meni;&e.l}lPre .. · - . 

~s.!,l,b,a. ,O Ul'._ij\uc~ •.. _Nada;,de itll~S d1"'.'"'''~nt?c:êYêrltré~dlíll':nt"êfústl'!iiis:,::i!!s~8'--''"-' 
foi:ente de un:i~ d1re1t_a,.. ~s d!i:ettas. , cncontrf\l'.Í\lll tudo,, p_Í'ÔÍltÓ,. pará' a àpli• 
do. q~.e este tipo de orgamza~ao to- - 'cação~_';;ailãs fecundá.; éle :5ua -- capacl

;tahtana. _ . . . . · . ; · ., ''ii,â<ie. cili,:i~à-:ialhO .. Estes ult4llos arto.s re 

·• 

' teinlJO, sem duvida. alguma;- a . ma.tor 
dêpravacão da. liberdade e a peor espe

·- cie de liberalismo" .. l!: ~ eapecie de 
·. -iibera!isrno a :heres1a· da.s nereliiàs: a. he• 

resla propria, pessoal do demonto. co-
· mo diz· o Pad1·e CbesneI. pais que con
sisttL na.. •isúi·pação. pela eH!.atura, da 
independenela e dll. sobetll.nla · que só-

. mente . pertence a Deu.~. por .toda a eter-
. nj,;iadeO _ · 

Segue-se, portanto, qut; er.i toda;; as 
-:fues dll. evolução· do liber~_Jismo. mes
mo na rase gros:,elra do liberalismo Po· 
liti,;I) e economlco. seria ocioso e ana
crônico eombi.:tê~lo,. pois sr · ,rata de um 
érro t~o velb,o (!uanto o mal. · 

r·:c *'*. 
Levemos. porém adeante o argumén

to: aerão os erros a.tuà!s conhecidos pe
los . -noi'ttêS de ua.,,ismo,. co1rnmismo e 

· mode.rnisino por_ completo . Independen
tes do. llberal~mo, nada. tendo II ver 

·,óom·.e,le? . 
·comecemos por este ultlr,10, Vejamos 

·. o ·retrato 'que dOt · filoderl1istàs fez o 
Santo Padre · l:'io X na EnC!cllr.a cm 
quê condénâ suàl! 'tramas: - "Nada 
ma.is tl'lsldlOso, tle tão· perfido· que su"a 
-tá.~lca: --- âmi.lgamando dentró deles o 
raclol'Jàllsta e o catol!co. fazem-no com um tal .prod!gio. de habilidade, que abu-

' ~til facilmente dos êSpirltos mal pre
-V~J_'lidos." <Énclcllta Pascendl). 
· · Orá., os iuto1·es catolice,, são u11anl
m~ em mootra.t que mésn'lo (lo ponto 
de vista ~i,ecülativo raclonall~rt'ló, na- ' 

- -tuialisirio e liberalismo são · expressões 
.s1nonlmas. o mesmo pode111os dizer do 

_ seml•ràclonalkmo, .. semi-naturalismo e 
serttl-lilieral!smo. Do ponto i:ie vista prà
.ticQ e polit!co a semelhança dessas tres 

: · expressões aumerità ainda ir.a!S e.o pon
to , de · ;.,ódermos lndlfel'eptéménte tro
car . uma pela. outra. "Com efeito, diz 
Léão XIII: -O· que são OS partldar!OS do 
nat11ralisa110 e do ·racionalismo. em filo• 
sotia. os -fautores do liberallsir,:, ·t' · são na 
or.dém mÓral e civil, pois Q~ê introdu
zem 110S -Costumes e na 1ra.tica da Vida 
os .p1·1!1c!pios i;,ostós pejos partidários do 
naturalismo."· (Enc. Libertas); Repre• 
~éntam po1-ta11t1,. as ti-es ,ncpressões. as 
f!l-cetas d!tererites do 'mesmo erl'o e da 
niésina llita· de.5éncadtiâda éMtra. a Igre
. ja é contra.. a c!vllliàçiio· càtollca. pelas 
torças do ma.l. · · 

Ma.is ainda. O santo Padre Plô XI 
. na S:nc!cllca, Urb! Arcano reprova CO• 

mo modernismo mórál, lur!dico e so
cial o éno dás catolloos ·que se !)Ortam 

:conío si tivessem pe1d!do . sua fórça 
pdm!tlva e ~aldó em Jesuso o~ precel
. tos promulga.dos· tantas vezes pelo.> Su• 

' mós Póntmces, êspécialménte Leãô :!tl!l, 
Pio x.· e Bénto XV sobre ó pí·óblemif, 

··dá itutoridade na soctedàdé c!vlt ques• 
tãc, soc!RI, relaçõel da lgreja e tio l!:.~
tad·o, dil'éltos da Santa S~ e do· Romano 
I\,,,tlflce, pi'lvtieg!ôs dos Bispos · é . fi
riahnêr.U, "ª pró11i l01, direitos do Sal-

· .. -va4?r SQbre ·ô*. homens em particulàr 
e · iiób.t'1 tódó.s 0.S Pí>Vóll-

--·----o~ erros tot.iiltr.r!os ~ão !Í~na. aparen
tes e se reierem su.bretr to a· detalhes 
técnicos e polltlc ,, que IJ(lUCO têm . que 
ver com sua essencia. Vejamos, oe!o 
confrario. alguns pontos dê conta.to en
tre o liberalismo, o comunis\no e o na-

e '. :A.· . . --· T' '. :· ·~ ----·L· ......... ,· I'.;' c·~.Y:--.o:,··~:-.s 
. • • • ~ , ... · • , . -.;.:1; ;n..:::r-rrr,_i,,·.:" f':Jl(l('f~. --~···::~e ._.· .. -

ÜIJ fala.ig1s~as, como os I exl~t_a~ mos- . · éa.i'àterlsara.m µcr fabulosos .. lucros .. da . 
l eystas, . naz.1stas, etc., vociferav.am, . -.. ,,. --· · "t ,~~-- - , · on· d. e·11~or·am· n··. mãos 
b · · . . t. · · A .,, .. us n,., qu s" e - . ~~ 1am1am· L:On ra o comumsmo. es- d . iutocrac!L · · 
te titulo, tiveram o· apoio das "direi- e, u~-.' tJCfquen1·ª- PI a. · c·o·n·'.t~a·. 0•· .lati• 

zismo. exclusivamente · suas Jóias -e seus·: presentes o.a: con~ecida, 
- J O A L H .A R •• A:. , ._ , : ' , __ . ~ . ·- . . 

Comprem t " M - · f d I f' E m_ui,o aci uec am r . . . ~ _ 
_as. as no u11_0,.o que.ees· 1z~- f 1--·r'd t la! a h!pertrofla··éapita• 
ram sempre que tiveram o poder nas und O n us r • . . - . - ... _ . 

, :f · · · · d · · fundto que é a. peor de todas: o làtJ-
maos,_ 01, socialismo. a1ança o e ge- . . d t ·a· a hipertrofia caplta-

A tentando cont~a a Igreja e contra 
as propt!édad<'.s ocleslastlcas, principal
mente em França e na ltallà, os tégt
mes liberais au existent{>.s lançaram no 
seculo passa.dv as biises do direito Ili~· 
mitado do l!l.5tado sobre a propriedade . 
pr!va,d,a,. !l;stava portanto lançada de 
mocto pratico a semerce do socialismo 
1noderno. Não e a Russta sov1et1ca·' a 
sexta - pru·UJ soc!ai!st:i do inu1\dO? 

CASA ··c.AS"T:RO 
nuino, • ou. seja comunismo em estado fundm in us n 1, . . . - ~ 
de diluição cada vez mais concentrada. lista em. pouca~ m, s, 4ue escravlsa. 1100 -

· uma 1·égião, mas todo un'. povo ... No 
• .,, * tempo da pi .m!nancia . agricola, . a.s 

Quasi . to.das as direitas curopeas se 
iludiram, e aceitaram a cavilosa · co;. 
operação. As "dfreitas .e·spanholas -
excepçâo feita dos vajentes · req uetés 
de Navarra - tambem. E, a. este ti
tulo, el'ltre as varias correntes lcadçra
das sob a direção do Gil Robles, ha
via ta1nbem nazistas espanho~. Mas 
eràln rhinoria insignificante: .e obscura. 
E Gil Robles. ou sua corrente, pessoal
mente : nunca foram názistas nem to-' 
talitarios de qualquer .matiz. 

fortunas eram ilto. _ menores, e. mwtõ 
nia!s diVÍdld!!-S Hoje, umi.s ,>0ucas oés
soo.s, na riua:;1 tot,al!dà.de allEin!genas, 
se e11contran1 na Usta das gfl!,IldeS lOr• 

RUA 15 DE NOVEMBRO N. 
fEsQnin'a da . Rua Anchieta) 
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Y nicoa wnce..~sionarioa doe A F A \f !, 
DOS rélogios • E L E C T li A • 

j 
tunas de s. Paulo. · · · · 

. Que é ô nazismo senão um. puro socia
lismo de ~tado'l E mesmo na. falta des-
sas afüudes coucre.tas do_ Ubéralismo; 
basta· apelarmos para · qualquer pensa~ 

· dor ca.tol!co, o velho Nicola por. exem
plo. para. tennos a prova de que o so-· 
ciallsmo moderno 'é filho do ilbera
lismo e neto do 11vre exame protestan
te. .. ,. . 

Pa:;i;emo.s adeante. Em nome do · prin
cipio da liberdade de cultos, o Ulie1·a
llsmo aboliu o ensino rel!gloso nas es
colas. Em nome dos J>rincipios .nac!o
nals-sociali.stas, techou o nazismo as 
escolas catol!ca.s na Alemanha, Pela. · 
constituição da , ' R. S-· S, 1; escola é 
aconfessionaJ 011de a oposlção? Apenli<'i 
pretextos dilernnteb vt5ando " mesmo 
resultado pratico: - afastar as crl.811• 
ças do l'ega.ço n,at.,,·1,,- da Igreja. 

O liberallsmc !nstltue ,i escola leiga. 
o comi,nlsrno. o nazismo e ·o fasolmo 
vão mais adeante e fundam as Juven
tudes comw1lstai;, as juventudes h!tle- / 
rista:i, a .1uver1t ucte fasc!ta, roce. de néo
paga.nlsmo. Onde a oposição? Apenas 
um passo malb para. J. trente nas con
qu;stas do naturaltsmo. .. . . 

O liberalismo prega a separação da. 
Igreja. e do Estado. Nos palsés em que 
alnda vigorava. o regime da estreita. 
união dos dOis poderes, o advento da. 
era liberal fez desencadear sobre a lgre• 
ja uma perseguição surda e tenaz. No 
Brasll tive1,10 o caso.· D. Vital, Em 
Fra.nça., ~- elitlnção . da.li Congregações 
religiosas e ma.18 tarde a rutura de!!• 
nltive. da cmcordatll, sob os véémêntes 
protestos de Pio X-. 

O nazismo vai mais longe riue o 11-
. beralllmio, e em vez de S!'parar-sé da 
Igréja., tenta. a;;sen11tirear.sé dél.à .. Pai'à 
isto consegue uma concOrdi.ta éotn a 
santa. Sé. cnin o proposltt premedltMO 
de hão cum p1·ir sua11 ela u.mlas,. mas 
apenas para ter 11-S mãos llvres l)aÍ'à._ 
destruir o catolicismo. na Alémal\ha. 
Oposição~ Ou ,nodo nenhum. ape,,as ó 
progrà1na liberal 11,,,a do /Is sua~ ultimas 
e ->nseauenctlls. 

mostraram .is soviéticos uns Ubera!S mo
demos é bern evoluidos ... 

O Uberailsmo pOlitico lança o cáos 
por toda. a parte, põe a vida econo
mica .num verdadeil'o pandemon!o. Os 
l:)omcns, prlnclpaJmente as gerações de 
após guerra euroJ)(!la, anseiam por um 
nov, estado . de coisas que os retire de 
um11, situação tão ·tamentaveL Vêm o 
comunlsmo. o (ai;clsmo e o nazismo e 
Impõem a. ferro e fogo uma apa1·ente 
ordem na vld11. social e polit!ca, O pia· 
no quinquenal sovletlco e os progre:;sos 
materiais da ltalia e da ·Alemanha to
ram por multo •.empo a· raz!ío prlncfl. 
pai do elogio dos basbaqués e primarlos 
que éontundem a ruosofla da vida tota
litarla. eom os êxitos técnicos dessts 
regime11. 

1 
Tràta•se aqui de uma verdadeira opo

·slção, ou de um lance de tática .desti• 
nado a seduzir os -incautos e a tornar 
aceitavels esses t·egimes de forças'{ O 
plllno não :leixa. de ser 1nteliger1te: -
desmat\tela-se a sociedade e depois os 
proprlo.s agentes dessa confusão e des
sa · miséria n'.>r,cnuam 01, "gauleitcrs" 
irão p;·esidlr à "reconstrução". 

Jil * • 
Na Enclclica Non abiamo bisogno, 

Pio Xl declan1. que nurica na Italla a 
ação dM forças secretas e· d1, socialismo 
se· fizeram i;cnt!r mais. fol'temente que 
durante a vlgencta do ra:ic!smo, regime 
que na apar~ncía se destinava a com
bater esses dots elO! da cadela com que 

· se tenta. aoorrentar 11. Cristandade. Não 
será isto .. o peor dos pr!nc!plos libe.~ 
1·a!s florescendo dént1·0. de um estado 
totalltarloi 

Protesta o E>onttf)ce da Ação catou
ca e moutro documento contra o pro
selitismo· · u·otestEtnte permlt,do . pelas 
autoridades civis· em Roma. o que cons
tituía. s,egundb suas pro1,1rlu paJnvm.s, 
o 1nalor insulto q·ue se podia fazer à 
pessoa do V!gar!o de Cr!!lto. Não es
taria o sar1to t'adre, com esta iüitudc, 
condimando um principio liberal? Por 
que não prg1er!r acomodar-se ao atual 
es~ILdti de coisas? ' 

E na l'tus:;i'\.' o embaL'iador Dav!ea É natural que os modernista,, não 
conseguiu â custa de Ingentes trabalhos vejam o problema por este prisma pois 
'<l'ploma.tlcos, permtssão do governo so• .__ pa.ra Isto .ter!ám que estudar o assunto 
vlettoo para salvar da déstrulc;ão ê 18• . em fontes .{enutna.mentt: catollras, .COI• 
var pam os Estad01o Unidos O.lgUrnal! ss. . que detestan. ll: natural. por conse-
obras prtmas de r rte 1•eJlglosa qlle erafl\ gUl;\te. q•ie não tOIP.l'P.m que se trate do 
queimadas ~!6tem1tt1camente para émén~ assunto, Poi3, -ira elea. falar em llbe· 
cipar () povo ·feE fetiches. Na Rus$lll., rallsrno equlval~ a. falai em corda em _ 
pottant,i, o go·•·rno comunista é. o Sé• casá de enforcado. 
nhor -a.b~-oluto das lgrejaf> e de tudo o o· llbera.lism,o é seu clima ll1co11sclen-· 
qi,;e nelas ~ contem... Neste ponto se te, Fazem llberall.Smo COlllQ · M. J!).u,r .. 

,i 

Aniversario da Sagrnç3o do Sr. Bispo deSantos 
EnÍ face dest.i. r.uva ·'rea!Ída.de, a, fa• 

m!l!as dé "quatrocentos· anós'' . se dlVi• 
diram em dols ~,upos- Umas, toram pa-

, 1·â oostraclsmo social. polltlco e econó
mico. Outras, e.;tã:o servindo de- enfeite, 
de 11.dorno. de pertume erri uina ordem 
de 9óisa:i em que já não slg11lfic1>in quais 
nada. Não pou.,rla t1avt1 situação ma.is· 
efem~.ra. E enqi,Jtnto na ''11st:ri:.· de um 
lado. !la . r~tas do outro. '' . ' 

Transc<Jrreu di,. 30 p. p. o aniversa
rio da sagração episcopal do Exmo. 
Revmo. snr. Dom Id!l!o José s:a.res, 
Bispo Diocesa.rio de &antos. 

A data foi festlvamenre comemora
da· ·em .tOcla a diocese, tendo S. Excia. 
H.evma. recebido !nequ!vocas provas de 
estima e respeito. do Revmo. Cl.;ro, das 
altas aurorldades locais; associações re
ligiosas em geral e de todos 'os dloce
sa11os. 

As . 9 ho1:as, na catedral. foi celebra
lia Missa solene, com asslsU?nc!a pon
tifical, ·ficando o templo r~pleto, no
tando-se a [)resença das a utorldades ci
vis e_ militares e grande . 1mnero ·_de re
pre.sentações, fam'liali e fieis,; . 

Das 14 horas err diante.: no palariO 
episcopal. S, Elicia recebeu cumprimen
tos de todos quantos o foram felicitar 
pela fél!z dat:i. aniversaria de sua sa
gração: 

Em nome do .Fwvmo. Clero. no pala• 
elo episcopal, falou o Revmo. Snr. Pa
d.re Antonio l?edro,1. 

No Co!egio S,o· José, .às 15.' horas, _s. 
Exc!a. Revina: foi cump,~!mt:,taã" t»·. 
las RR .. 'Religiosas, ~ocia.ções · religio
sas e colégios femlnlnoo, tendo saudado 
ao Exmo. Snr- Blspa Diocesano d. Zen! 
de Sâ Góulart. 

-As 20 borl!li e mela. no santuarlo do 
Sagrado Coração de.· Jesus, o .!!:xmo. 

Um alarme aereo interrompe 
a consagração_ de 'um .prnlado 

O fato se deu na Sé de A"héhen. 11a 
Alemauha. .O Exmo, Revmo. D. Jo
hannes van. de Vcldén, segundo as · 
notícias, teve que p~ssar as primeiras 
horas, do seu episcopado · num abrigo 
anti-aereo. Esse:particular revela que 
a: parte essenciel dó rito de ~onsagra
ção já havia sido completado antes ,:lo 
alarme ter sido dado. - Foi Consagran
te o EKrno. Revmõ. Sr. D. Joseph. 

_ frigs':° Arcebi~p_o de Colonia, . 

·-----; 
ct.,m tazla "" prosa, ·i\llas 111\0 aceitam 
Insinuações: Por mélhot qué seja o re
trato que se . ,race . de seus erros. repe- . 
tem-nos como .uma · sen1elhança mera
mnte acldênta.J, e .. à.trlbuetn ·ao ··puro. 
zelo da verdadt• cjne-é Jbra unicamen• 
te de olist!pação' ·~ d~ <?rgulhq.: (Eric. 
~&;scenc10 • · · , 

. . 

Snr. D. Idilio recebeu cumpriméntos 
das associaçõei; rel!giosll,, masculinas, 
tendo .falado em nome dos ma.nlfestan
tes o dr, More.ira Gomes. 

A todas essas manifestações o Senhor 
D. Idillo respoildeu .agradecendo, com 
pa.lavrai; de ca,rinho e, .1gradecime,nto .. 

Ainda · vive 'Dr Michael Kozal 
De Londres comunica "Notícas Ca

tólicas": 
"O Exmo. o Revlrto. Sr. D.' Michael 

Kozal. Bispo aux!l!ar de Wloclaweck, 
na Polon!a. cuja morte havia· sido no
ticiada. lla alguns anós, se encontra 
ainda r>,is!onelro no campo de concen
tração de Dacrau, segundo !nformaçMs 
da KAI-', agencia µolonesa de imprensa 
católica. 

O "Apolischer Blatter" de Zurich, 
Suissa,. Jescrevc · o Prelado como heroico 
confessor de Ct·lsto, perseguido e mal
trata.do e que, não ol>stante. encontra 
forças com que auxilie -espiritualmente 
aos demais. Um pr!.,luneií-o alemão, que 
logrou refugiar-se na Sulssa. depoµ; de 
ser posto em Ub~rdacle, · dectàrou que 
"o jovem Bispo, sumamente desgastado 
pela r9me e_ µelo 9a11saço, desenvolve 
sobrehumanos· sa.crlficios para ajudar : 
esph•ltual e materialmente seus compa
nheiros de lnfortunlo, • partindo sua 

· ração alimentar e salvando a muitos, 
com o seu cons:ilho, · de calr 110. desesve
ro e na loueur1," 

E' bom que isto se fixe com clareza. 
Porque Gil Rob!es não ê e não deve 
ser um homem queimado. ' 

•• lil: •. 

E, p~ra falar em direitas, uma. in
. formação muito curiosa. Segundo de
clara em t·ecente artigo o conde de 
Beningson, · Oswald Mosléy. · ó "quis
ling" inglês, pertence a uma 'familia 
com ligações israelitas. Não é este o 
primeiro chefete ·naziste de quem se 
diz isto. Não é realmente digno de 
·nota? 

Co.nflado à Australi.a o cuidado 
das Missões do Pacifico , 

O ato da Santa·- Sé, entregando à 
Au.stralla. as Mis~ :X · do PacU'lco põe 
em relevo a !mporta.ricla aSl;umfda p~-
10 catolicismo no novíssimo continente. 
Mons:_ banna. Diretor Nactôna da . As
sociação de Propagan..ia Flde, - que 
no mol\1ento conta com 27C-OOO mem
bros : ...; põe ~m em rele_vo a ação que 
lhes compete desenvolver, pois 31 VI-· 
ca.rlato~ ca!rarn nas mãos: de: . Japone
se$, dos quais só 11 rora11, ·reconquista
dos em! rulnas. De- .mod-i que. de todas 
as necessldade1 peculiares~ aos palses 
da d_!aspora os cat6Ucos austtallanos . 
têm que arcar com mais •estas. 

E;scola de Comércio_ Campos _ Eliseos 
Diretor: Prof. ALC1UlO DE SüUSA J:-'l{A1JQ 

CURSOS 
P R O P E t> ~ U T l_ C O , 

. .SECRETAR[A·L 
. CONTA DOR 

BONS PftOFESSORES -:o:- ENSlNO 
· anexa ao 

Os · tnl!n!gos da .-dem ~octal ? , na
cl'ên8.!lda.de. estão _ ai.ualm~litJ pescan
do em agims -tu1·vas, ei.plvra,1do ós pre• 
textos .Que os !ncoru-c!en~s (J 0$:: 11.pro, 
veltadores _ lhe:, fornecem, Eler comba• 
tem a alta so ?ledaâ paulista, 'estabele• 
cida sobre as fabricas. Mas ·.1es são par• 
tldar!os <.J pr'ltee!on!sr,.c Indústrial, 
que aumen(alta ir.ais àtn.da os . ucros_ 
lleg!tlmos porque eles sabem ·que a· plu
tocr,wl~ é ~ua. melhot tlu.da em: sua 
cbra revolucionaria, que · viila destruir 
a ,iruén, soc!a,· e ·a nacionalidade, · para. 
conduzir-no .. a uma form·a de 'totall• 

· tarlsmo ião nefasta como v risziiimo: 
· o tot.aÍit.arL~mo tnctustT!a.L · · · · 

' PUBÜGA-SE rm MEXiGO UMA 
-OBRA -OE FILOSOFIA TOMISTA 

A "N. e. Informa que, o dr. Oàva.Jdo 
Robles; nrofegsor - de filosofia: dá . Uni
versidade Nacional autortoma. do Mexi• 
c2, ,rmblicou nm llvro · de 'filo.sona· to
mista. · com u · nome de "Pi'opedeutlca 
Filosoflca ". 

Prefacia esta Introdução geral à ·mo
sofla · o · celebre· -pensador : católico lvéa 
Su!nón, da Onlvt .sldade· de Notre ·0a~ 
me <Indiana), ._ · · · · · 

Jii. fôl Iniciado. a· tradução -da obra do 
dr. Robles para o !ngl&. 

Giremo Operano · Hiberopretanr 
1 

No _ dia. .. 5 de Dezembro . p1·ox!m<i. o 
Cil'cuto · Opel'ar!o de R.lbeJrâo t'reto co• 
memonuã o primeiro anlvarsarto· da stia. 
!Wldação Jf!c!al. 

Nésse dia havér9.- M!ss<i., à.s 8. hora~. 
no salâl' da. sede do C, O. H.., célebrada. 
por_ s. Excià.. 'wvma. p. Migue!. Á_bade 
Benectittrio ouvetario, e (tina, $é$S_ão SO• 
lene às . l 9,30 lloras. · 

A abertura. da · sessão ,serê feita pelo 

G. -. n á s I o· N· o•, r . m . a I Exmo, Revn\o. o; ,11aríuer dl!,' su.vetra 
. D'Elboux. Bispo · ·AuKUlltr .e As$tente 

.. Prédio Próprio - Inspe<;â-oi Pernianent! ·Ec!eS!ast!co "âo. Cirêulo;_ dlscursar(i o 
· · , · sr. E1_1 .. •m!o Silva: Jorn~lwta, Presicteri-D i r e t o r : P r o f • P a 'u I o C a r e z z.·it: f o te'do Circulo Opetarlo rle Bebedouro. e 

ALAl\1 ~W~'\ BARÃO 00 RIO BR/\Nl;'.O, 81 -FONE: 5-.~144 hav~i'á; no final, a represenl;n,ção -ci, um 
1\.1 a tricu. las au.ertas para cursos •' ir! atuitos_ . de Admissão drftmà. P"-IO ~rUl)O'.dràn1aticc. do Circulo 

~ Opera.rio.' ·a:1em· de _ uin à.to vai'Jado e ... ,, .• -- .•. ..., ...... ~ .... .,..,._,,.,...,....,_,ÍliiÍliii··,.·'';;;·.1·'~-...,-----···.,;·.·-~·~·---·'· ,..· exeou!;ão. do l!inó. dos c11·cuusui.a.· i.:.;, . . · 
. . • '. J · • , : i 1 , >L ; .... :\ ·. ~· -Ci~;,,.,,,1,;:v,,~ii,,~::Líi~:,)J,;,$,k\'4c~f ~::¾isi:,;a1â&;.,Ll,,iisL 1 ~-•/4;; 



São Paulo, 5 de Dezembro de 1943 

CONTINUA COM SUCESSO 
-A-

{;EGIONAR10 

CURIA MITROPOLITANA JOIAS 
- 3...; 

Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MOUERNAS de ouro, rubis e'brilhantes 

r , 

TRAOICIONAl llQUIOACÃO ANUAL 
A VISO N.0 36 ( Sé de vacante) _GRANDE : ESCOLHA EM OBJETOS .PARA PRESENTES 

O Santo Padre Pio XII pede orações pela. Paz Grande variedade em aELOGIO S das melhores ·· marcas suissas 

DA Casa Bent·o. .Lo·eb 
CASA HASSO.N 

Direita, 263, 

De ordem do Exmo.' Monsenhor Vi
gariq Capitular, comunico ao Revmó. 
Clero secular e regular, e fieis do Ar- · 
cebispado que. o -Santo· Padre P.io 'XII, 

. gloriosamente reinante, em carta dir:i
gida ao Emo. Cardial Secretario' de 
Estado, e publicada 110 "Osservatore 
Romano", novainente vem -apelar aos 
Sacerdotes e fieis de todo mundo, pe
dindo preces em favor da paz, duran.
te a ,novena da imaculada Conceição. 

'tular, secundando os desejos do Sobe
rano Pontifice, determina que em to
das Igrej-as Mati:izes e Oratorios pu • 
blicos · e semi-publicos do Arcebispa-· 
do, se façam preces publicas pela paz 
do mundo precedidas de adequada pre
g'ação aos, fieis. 

Manda S. 'Excia. Revma;, outrossim, 
que no triduo que precede à. festa da 
Imaculada Conceição, dias 5, 6, e 7 do 
corrente, se recitem diante do Santis
sinio' Sacramento exposto, as ladainhas 
de ·todos os santos "cum orationibus", 
segundo as mesmas intenções do Sumo 
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Joalharia preferida pela alta sociedade OERAÇõES 

SEDAS - LINHOS - CHANTOUGS - ESTAMPADOS 

Preços reduzidissimos 

APROVEITE ESTA MAGNIFICA OPORTUNIDADE 

E' do seguinte . teor a mencionada 
carta: 

7 D E D E-Z EM .B R-~ 

(segue-se o texto da carta que pu
blicamos na La' pagina)., 

MANDAMENTO 

O Exmo. Monsenhor Vigário Capi-

Pontifice. . . · 
São Paulo, 1 de dezembro de 1943. 

...:.. (a) Conego Pai1!0 Rolim Loureiro, 
Chanceler do Arcebispado: 

A M BR O s1·0 

A espion~em dos Frades· alemães de · Cairú Obra dos Tabernaculos da . · Arquidiócese 
O Tribuna!' de 
desfazendo, 

Segurança absolve-.1 os religiosos, 
desse modo, uma balela âmplamente 

vulgarizada. · 

Como em anos passados, encerrou 
a Obra dos 'l'abernàculos da Arqui
diocese os trabalhos dest,e a110 com 
assembléia gerai e exposição çlos pa
ramentos e .deillais peças. corifecc!o
uados para uso dó altar. 

.A.ssistente .Geral da Ação Catól!ca 
na Arquidiocese, que, em nome. do 
Exmo Monsenhor Viga.rio Cap:tular, 
havia 

0

pregidido à mesma. S. Revma. 
congratulou-se com o Revmo'. Assis
tente e demais membros ela Direto· 
ria. da Obra dos Tabernacul.os da Ar
quidiocese, bem como com todas as 
operar:as · pelo zelo e feliz ,.exito dos 
trnbalhos. Lembrou S. Revma. as Ma
tremas cristãs na A,üiga Roma que, 
com carinho ,e ·piedade, cuidavam dos 
corpos ·dos Martires para sepulta·l!>a 
<:'ondignamente, Disse S, Revma. que 
elta dedicação das primeiras Mães 

Como ninguen1 ignora, neste Brastl, 
houve um "cai;o" oom o.s religiosos 
Franciscanos de Calrú na Bala, um 
Deus nos acuda! Ali todJ o mundo era 
nazista, .do prefeito ao delegado. do ei;
crlvão ao mais humildz funcicnario, 
dos sacerdotes aos coroinhas, Temos 
sobre à, mei;a o recorte de ui" telegra
ma transmitido da Bala. pela "Agencia 
Vitoria.". Oiz o telegrama, inicialmcn
t<i: ·-

"Pode-st- diz.cr que e."Stá desmon
. ta.da a maquina ·que o nazismo a.r
emou em Calrú e qu, é apontada 
como respo11sa vel pelos torpedea
menoos que :r. verificaram frente 

· ao Morro de São Paulo e pela mor
te· de dezena.s de brasileiros. Frei 

. Aleixo e seus companheiros de es
pionagem estão presos sob palavra 
no ·convento de São Francisco e Já 

· foram demitidos o prefeito e o de
legado implicados na trama. Des
pachando com o general Renato 
Aleixo. o sr, Artur Berenguer apre
sentou dois decretos um de demis
são de Raul Miranda e outro de 
nomeação do tenente Dm:val Car
neiro para o cargo de prefeito de 

· Cairú .. Por sua vez o major Rocha 
Pulqué1io apreStntou um decreto 
demitindo do cargo de delegado 
Arguia.'! Costal!no." 

A "historia" de Frei Aleixo e de seus 
co;npanhe!ros chegou até aos Estados 
'Unidos, de onde veio mensagem, lll• 
dagando a realidade dos fatos. 

ELUCIDANDO O CASO 

' Frei Aleixo, Franciscano. preso sob 
alegação de ser nazista, chegou a Calrú, 
'cidadezinha no Estado da Baia, a 27 de 
Junho de 1942, enviado pelos seus su

'l)erlo~ p.1,r.a.. a,ux.Ular. · o VigaÍ'io da Pa
'L'oquli, Frei .Guilherme. tambem Frnn
'.jlscano, :sem demora:, começou o seu 
apostolado entre ·o povo ... Em Agosto 

· ylaJou pelo interior do EstadO, pregan
, do missões,. sendo muito bem acolhido 

- ·por todos.: 
. Com surpresa soube e'le que em 1,0 
de· Setembi-o o jornal "A ·Tarde" tram
creveu umas palavras do sr, Arqulbal
do · Franélsco dos Santos, que viera de 
Calrú, acusan lr,<11 de, depoi.s de ensinar 
catecismo · às criança.s. ter feito a sau

. dação nazista ~ .exibido armas. 
O prefeito ~ cidade. d&ul Miranda, 

· tendo-se Informado de tudo, telegrafou 
·ao. interventor, afirmando não haver 
nenhum fundamento para as graves 
acusações .. 

' lN'VESTIGAÇÕES NO CONYENTO 

Dias depois, três oficiais da Marinha 
fizeram uma dl!lgencia no convento. 

Os .animóõ, naquele momento devido 
· ilo afundamento dos riavios brasileiros, 
estavam · mu'f,o · exaltados, e houve em 

'Cá.lrú, como em iruito lugar do Bra
sil, de· norte ao sul, incidentes desagra
da.veis · entre bra:.lleiros e elxlstas, 

A policia tomoi.; a si as Investiga
ções, e a 12 d<..· Setembro, às 6 horas da 
manhã, chegaram ao convento sete ln

, vestigadores da Policia de Assalto, ar
mados. Frei Aleixo esta VP. sozinho. Os 
outros três ~'rad& que cJm ele compu
nham a ;iequ~na comunidade - F1:e1 
Oufiherme, !.<'rei Benevenuto e Frei Ma.
teus -, estavam em missões · no inte
rior do Estado. 

Os policiais fizera; uma dl!lgencla 
oompleta, em todo o convent.i. ~reja 

. e dependenclas, Tinham sido a visados 
de:que havia· 110 dito convento de San
to Antonio uma radio-emissora. que da
va sinais aos subniarln0.5 inimlgo.s, un1 
oficial do "Graf Spee" escondido num 
subterraneo,. fardai; de oficial do Exer
oito . alemão, bem como utensllios para 
sondagens · nos rios proxlmos; material 
de propag;i,nda etc. Fora.m encontrados 
um b!n9culo de Frei Guilherme. umas 
fotografias dos Padre., e duas pilhas 
eletricas, usadas em viagens no· Inte
rior, Esse material, d!sse o cl1etc de Po• 
licla da Bala, sr. Pedro Gordllho, não 
formava prova e não podia servir de 
base para processo contra os religiosos, 

Terminada. a diligencia, o.s investiga
dores se retiraram às 10 horas. fixando 
residencia. ent casa defront.. do conven
to. Frei Aleixo Iecebeu ordem de não 

, 58.lr à· rua. 
~o dia 13 chegava do interior a cha

ma.do: Frei Mat< iS que foi Intimado a 
entregar a policia carta:s e fotografias 

· _ ·suas. " 

NOVAS DILIOONCIAS 

A .17 voltaram os investigado1e11 a 
fazer nova • e especial!ssima dillgencla. 
I-'rei Aleixo e Fr<:I Mateus. Ucaram no 
recreo, vigiados por dois policiais ar• 
mados. Alguns dos tnvestlgad:ires feri
ram os dois empregado.s do convento. 
o prefeito. que ci,ta,, presente, pro
testou contra o rude trato Infligido pe
los . pollc!als. 

As 3 hOr-..s · da tarde, ó.hegou acom• 
panhado do prefeito, o chefe dl Po
licia, que veio pessoctlmente ver de que 
se' .tratava, Ne.ssa ocasião pediu descul
pas 'l)Clo modo pelo qual os empregados 
tinham sido tratados, "de forma não 
comum". dLs~e elft 

NUM CUBICULO 
. ' 

A 24 de Setembro tiveram os Fra
des ordem de seguir para. t, Baia, onde · 
chegaram escolt:.dos ná Delegacia · de 
Ordem Polltica e Social. Poram con
duzidos para uma cela. de 3 'h por 4 
metros oóm mais onze presos, alem dos 
guardas. Ali .ficaram sete .semanas, 
sem cama .para· dormir - receberam 
de. amigos umas espreguf,çadeiras -
sem altar para celebrar. 

Três dias depois· foram .inter1·ogados· · 
pein chefe de Policia sobre às alegàdas 
comunicações com os ·submarinos lnl
miSos. a cuja. ·trlpulaçá:> forneciam ví
vere~ e combustiveis. Negaram em ab-
s2luto. . 

Aos dois primeiros· Padres. vieram se 
juntar pouco depdis Frei ·ouilherme e 
Frei Benevenuto que chegaram pres~ 
do Interior: · , 

, cristãs erâ não· tanto o fruto da Ca· 
riclade .. para com o proximo, quanto o 
amor e ,devoção para com à Vit:tna 
do Altar, cÍ1ja imolação imitavam os 
uiartlres. Pois, as operârias· da. Obra 
·dos· Tabernacul.os levavam uma. van
tagem. sobre as matronas romanas. 
E1'a-lht3s . dado ter. a mesma carida
de e dedicação não já apenas para 
com os corpos cios martires, nos ·quais 
havia como que uma sombra da Viti-

. ma Divina, mas da. mesma Vitima 
Sacrosanta, preparando· parn seu 
corpo urri digna morada em· todos os 
tabernaculos da Arquidiocese. Lem
broÚ· éntão que competia ' às opera
rias ela Ob1'a · dos .Tabernaculos ti
rar d.o seu trabalho um estimulo pa
ra a virtude afim de que a moradia 

Muita gente distinta e Influente s~ 
interessou vivamente pelos· Sacerdot~~ 
presos e afinal. na noite · de 30 de Ou
tubro, foram ,nt :negados mais uma 
vez, e a umà hora da manhã foram sot
tos. Voltaram pa Cairú, sendo rece
bidos no convento com alegí·la. 

A assemblé:a reallzou-s.e quh1ta'. 
!eira· p.p., dia 2 de dezembro, tendo 
sido .precedida de i,'[issa de Comunhão 
Geral das associadas rezada pelo 
Revmo, Sr; Conego Antonio de Cas
tro Mayer, em ação · de graças · pelos 
hene'ficlos recebidos · de Deus Nosso 
Senho1;, · Após. a .Missa; houve Bén. 
ção ,com. o Santlsslmo Sacramento, 
iniciando-se logo depois a Assembléia 
Géral. Nela lembrou o zelosisslmo 
Assistente Eclesiastico desta Obra, ·o 
Revmo. Cgo, S!lvio ele .Mora's Matos 
os fatos niais salientes desde o IV 
<;;ungresso Elucaristico, mostrando es• 
pecialme1ite ó Interesse que· tem a· 
Obra elos Tabernaculos na santifica
ção de· suas associadas. A· Senhora' 
Secretaria passou .a ler o Relatorio 
dos Trabalhos, no qual s.e notou o 
perfeito equilihrio entre . as. ativida
des que po<lerlamo/l chamar ele i:nais 
materiais, .como aquelas destinadas 

·à feitura dos paramentos e panos de 
altar, e as q\le poderiamos · chamar 
de espiritua.is, como o Retiro anual 
pregado ·por S. Excia. D.' Manuel da 
Silveira D'Elboux, as horas santas, 
e os sufragios ·pelos defuntos quer!· 
cios. entre os · quais em . primeira pia· 
na se encontrava aquele mesmo Ar
cebispo que no ano anterlor presidi: 
ra à. ·Assemblé:a· anua.!, e dera a ben
ção à. exposição, naquele: ano; extra- · 
OJ'dinaria, pois apresenmva tudo 
quanto deverlà ser utilizado nas fun: 
ções .sagradas oficiais do IV Con
gresso Eucarístico Nacional. 

~nt!::mtº ~~-:;:; ;ea~t~~~as!:1~
01

~ A Catedral de :tviilão, que tem o privilegio de uma litu~gi; propria - a liturgia ainbro- · 
corpo de Jesus Cristo sempre pene- siana, em memona do grande Santo /1\mbrosio, que foi Arcebispo dessa: cidade.· NOVAS PRISÕES E t.BSOLVIÇÃO 

Passado.s oito meses. foram os Frades 
novamente denunciados e presos, tendo 
sido seu processó encaminhado para. o 
Trib'. ·nal de SegurançÉ.. que a 4 · de No
vembro correnLe os absolveu. 

São assim. na realidade, os graves 
del!tos cometidos pelos religiosos no 
Bl'a.sl!, a serviço do Eixo, .. 

<De . "A U,nlão, do Rio), 
Encerrou a sessão O Revmo. ·sr. 

Conego Antonio de Caatro, Mayer, 

trasse ·com complacencia. Teve ·uma 
pa.lavrà de pezar pelá. ausencia for- No dia 7 ele dezembro a Santa. 
Çacla de Monsenh.or Vigarlo Capitu- Igreja comemol'a um elos quatro gran-

des Doutores do Ociclente, o insigne 
lar, e uma profunda. e sentida sau- Confessor Santo Ambrós'.o, Arcebis-
d.ade do pranteado Arcebispo, D. Jo- po de Milão. • 
sé Gaspar de At:onseca e Snv·a. Este , Nasceu O excelso Pontjfice em 
fato tão dÓloroso qu,anto inesperado, Treves, cerca do ano. 330 dít Redeu· 
recebido resignada111ente das . mãos ção. Seu pai era uma das : grandes 
de Deus deveria não levar as ,ope- figuras do império, sendo go11ernaclor 
ra'rias ela· ObTà dos T!lbernaculos ao ele grande . parte da Itália, Espanha, 
desanimo, 'maiR muifo .. ao .contrario a .França e Alemanha. , 
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trabalhar. coin ·maior ardor, para as- Inegua]ável. na ai·te retórica e poe-
sim. com seus sacrif:cios e sufragios ta fecundissimo, era Ambrosfo senhor 
ampararem ·a alma do Sr. D. José, co• . ele grande cultura. Tão m.agn!f'.cos 
mo suas antepassad11,s da. Antiga. Rc- tr:unfos. obteve nos. tribunai~ de po-

. má-',· ia.ÍJi,paravarii . os,,:coipoa, ·dos\<rtí'e ', • 111a;,·que. O .gov.~rnQ. ,fm,)le1>jalj ,elegeu-o 

"O Sagrado, Coração 
de Jesus" 

JMJr . D. Hugo . Bressam ·. de ArauJo, 
Bispo de Guaxupé. 

A Editora Vózes Ltda. acaba de lan
çar um livro que niereoo acolhida mui• 
to especial' do público catól!co, Refe'ri
mo-nos ã. :inteí·essante obra "O Sagra
do Coração ·de Jesus" de autoria de s. 
Excia.' Revma, o Sr., D. H\tgo· Bressane 
de ArauJo. Bispo de Guaxupé. 

Nesta hora tormentosa para toda hu
manidade. porque. os. homens esquecidos 
de Deus recebe,n o castigo de suas cul
pas, é ,1afa o Sagrado Coraç;.o do Divl- ' 
no Mestre ~ue devemoe volver nosso 
olhar e noi,., s preCE's. pedindo que .abre
vie 'a epoca ··do sofrimento e promova 
., ei.altação da Santa. Madre Igreja. 

· E neste ·entido é qu.e se :orienta . a 
c,bra do ilustre Prelado; Em· diversos 
capitulos de atraente leitw-a: encontra
mos vled'lsas conslderaçé5E., sobre o co
ração de Jesus. "este coração que tanto 
amou os homens", · como ·,Ele proprlo o 
di~ à. Santa Margarida Maria. 

. Como á triste entretanto a · 1.1gratid~<> 
humanal Este oração amantlssimo, dos 
homens só recebe esqueclmentó e des
prezo! t ainda Jesus que se' 'iuelxa â 
Vidente de Pàr y O Sagrado . coração 
dá amor e pede amor. · 

· Para difundir ei;tes ew;lnamentos, f'S

creveu o Exmo. Revmo. Sr. D. Hut;o 
Bressane · um pequ ;no livro, pequeno pe-
1., numero de paginai. grande porem pe
la ooortunldade. e o.s conceitos :iue en
cerra. 

Mostra de Inicio ·o autor que a devo
ção a9 Cotação S9.lltlssimo, ainda· que 
recerite em sua · atual · modalld;~ie: en
contra funda,nento na doutrina tradl• 
clonai da Igreja,. achando-se mesmo 

: ofereciam sua vida ·pela' .·defesa ela governador do norte da. Itqlia, coú1 
I<'é. residencia em Milão. 

consubstanciada·. ,na-·:palavra ·de"· S!J.o·--··,·"llm seguida S Revmà- àiiriu a ex- Vacant·e a· sede episcopal,: foi essa 
João::-~-·._o Ve.rbo re..J~z_carne -e l!!!,_~ll,9u posição. e. benze~ todos_ ·05 patamEln- cidade ·teatro de lutas apaixonadas 
entre, ?os·'· e 1~you pa;f~ os ulti~!º5 l~'~' tqi;;, E.sta exposição aclia:se.franquea-, entre os . éàtólicos e os adpetos do· 
mite&,.JÍ aµ1or JU~ ... ~}'.~;:aos seu~,'-"'~"'º da. à visitação das pessoãs interes- · arian·smo: Ambl'oslo julgou' ser s0n 

Otl~a le!tura, multo apropriada pa- · sadas todos 08 dias atê O dia· 5 do dever, como governador, intervir ua 
ra medltaçoos, ,esta .. contida. ,m .. todqs .. os, .. , presente mês. neste hora.tio: de 9 às questão, que estava na, iminencla tle. 
capitules da o~ra. A maneira de ,t>rnar 11.30 e dê 14 · as 18 horas. gei·ar uma grande guerra religiosa. 
efetivo o grande amor. que· devemo.s ter. · ' · : Sua firmeza, sua circunspeccão e 
ao Coração de Jesus. a. necessidade e a sua eloquencia conseguiram. terrni-
utllidlide das familias catóUcas se· con-, ,,, Renova-se a causa do vene- 11ar a contenda, com vailtagem, na-
sagrarem a ~ta devoção, bem como o::- · . turalmente. · para os católicos. 
tras .considerações sobre.º assunto ter.a ravel . Pa, pa lnoctnc·10 x,·. · Quando Ambrosio terni:naya º di:,• 
o autor. com o brilho de sua pena e o curso com que resolveu a. 'questão, 
ielo de sua alma de Blspp. · A Sagrada. Congregação de Ritos con. ouviu-se a voz de uma criança clizen-

. -siderou em uma sessa-o ·rec~nte a J1e1'0I- do bem alto: "Ambrosio iierá nosso Enriquecem, o livro, trechos ;escolhi- - • 
dos de doutores da. IgreJa. de mestres ,cidade. das virtudes do Veneravcl Papa Bispo!" Após um. segundo de silen-
da. vidà espirltuàl 'e citações de eplsodios Inocêpcio · XI. .' . · . cio aton;to, toda a grande multid,io 

· historicos, referentes à d3voç·o. · O Papa Inocêncio·. XI. que foi Berie'- que se achava presente, reconheC!lll· 
:dito Odescalc·"'l,· .na.se· eu .. em co·mo, Ita- cio nesse fato a intêrvençãci da í"1·0-Sobremodo feliz foi a ideia <10 .auto1·, ,. 

,e11feixando 1,11 volume, a's Enciclica<1 .11a; em 16 de Mafo de 1610. e morreu v·<lêncfa, rompeu numa cxclama-
''Mls~rentlsslmus" e "Quas l>rimas" do em _Roma em 1r de ·Agosto de '1689. çfw unissona: "Ambros'o sei'á nosso 

· Santo Pa.dre Pio XI. !'lestas Juas Cartas Reinou · como Sobéi'ano Fontif!Ce de."Sde . Bispo! " 
Pontifícias encontra.-~ numa síntese 1676'-a,té sua morte. • - · · Apesar cios protestos de Ambroslo, 
1ierfelta e completa, toda a ,ioutrlna da O .Pontificado de Inocêncio fC ca.rac- que alegava que alem do mais nem 
Igreja; ~ respelto do Sagrado coração terlsou por uma luta continua contra siquer era l>atisac\o, alguns, dias cl,1.· 
de Jesus. o absolutismo do Rei Luiz XIV da pois ele, rer;ebia os Sacramentos do 

é · França. Graças às Insistentes exorta- llat:smo e da Ordem. , 
A parte fln:-.l ª obra um <ievoclv- ' • E'levacio· ao r,'1>1'scopaclo ele:, 111a11e·,1·a · na.rio para. uso do.s fieis, contendo as ções deste .'apa, os Estados Alomã~s e "' 

' . o Rei João Sobieski, da Í?d!onla, aprcs-. tão extraordinaria Ambrosio com-
orações mais frequentes com a.s quais ~e 1ir()e11deu per.feita111ente q'ue isso. 
'desagrava o Coração lo Divino Mestr~. · saram .O auxilio a. .Viena. que havia sl-

Por. todos estes tltulos, é com a màis· do slUada .pelos turcos: com extrema · significava que a Diviua Providenda 
, · · atividade o Pont!fice congervou .a, pure- · queria exigir dele mais que do co· 

profunda satisfaç;i,,, que noticiamos O mum das' almas. As obras c1e car:da-
e lniento Jeste livro qu J'a:rá por za da fé· e da. moral entre o C1ero e 

· apar e · . ' e . os fieis, aprovo.u medidas ener. glcas · de à a. luta contra os herejes · e os 
certo . muito bem aqueles que quizerem maus costumes, constituem os trrt· 
d 1 it · quanto à. modestià. nQ vestir das damas 

e e se a.P,rove ar. · ços caracteristicos · de ,seu glorioso de . Roma, · suprimiu · as· casas de, jogó 
na' cidade, e exortou .. ao ·exemplo da episcopado. Sua gra11de fort.una, ele· 
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Rua do Serninatio, 

a consumiu inteiramente em bene-
·austerlda.de · nos costumes. O Papa Be- ficio dos i,nteresses' das almas. 
nedito· XIV Introduziu a •ausa de sua 
beatificação, continuado por· Clemente Seu zelo apostolico manifestava . 
x~ e Clemente XII. se especialmonte nas suas pregaçõ,is 

'e nos maravilhosos tratados que es

A Polonia · consagrada ao Sa
grado Coração de . Maria 

·creveu sobre. a vi~tude. angélica. 
A conversão de Santo AgOstinho se 

deve em parte as palavras e orações 
de Santo· Ambrqsio,. ' 

ANTIGAIVIÉNTE A SIFILIS 
Doei! a voz do Sumo Pontiflce, a 

Polonia acaba de se conmgrar ao Cora
ção Imaculado. de Maria .. 

.· As virtudes e obras cio grande S<'lr
vo de Deus, não podiam deixar de 
lhe· obter muitos inimigos. Entre 
estes distinguiu-se a imperatriz Jus
tina, adepta .fanatica cio arianismo • 
Dinheiro, iu.trigas, maleclicencias, 

. ' 

ERA UM MAL SECRETO'! 

· e suas vítruia~ sucumbiam. e.aladas à sombra de falsos" preconceitos. 
Hoje, todC'..: sabem cp:t~ a impureza do sangiue é facilmente contagiavel. 

03 Snrs. · Bispos · poJorieseE _no exJllo, 
fizeram uma pa1itorái, para consagrar 
ao ·Sagrado Coração de Mal'la ·a "nossa 
Ação .Católica, . nossas pessoas, nossas 
faml!láa; nosso exercito e nossa terra·". 
·A. pastoral foi subscrita · · pelos Exmos. 
Revmos. Snrs. l!lspos: Dom José Gaw
lina, capelão 'geral · das torças · arma
dM da Polonla. e Ordlnarl.o dos pOlo
ueses no exillo; :oom Charles Rodons
kl, Bispo de '~ ladlslava e membro do 

· perseguiçües· veladas e declarada~ 
eram as armas a que recorria essa 
mulher, para satisfazer seu: oclio sa• 
ta.nico ao grande servo de : Deus. 

Tudo isso, porem. fal11ou, :.graças· à 
dedicação e ao amor que o• povo tri
lmtava a seu Bispo. Justina, então, 
fazendo valer sua a u.toridacle de m:le, 
junto ao imperador ValenÍiniano li, 
conseguiu que este exigisse de Santo 
Amb1'osio a eutregà de uma Igreja 
aos arianos. A resposta do varão Je 
Deus foi um magnifico exemplo de 
fortaleza 11postolica: "As praças ao 
mundo pertencem ao. Imperador, as 

Í. 

1 

e hei·editaria. · 

•rer-se sangue 'impuro não é vexàtorio. Lamentavel' é não. se 
tl'atar a ·sífilis e deixa-la transmitir-se aos descendentes, dando 

. nascimento a uma gera1:ão de í'ilho!I fracos, raquiticos, disformes, 
paralitieos e sem imurndade às molestias infecciosas· das quais se. 
tornam presas fiiceis. . . • 

A medidna modernn dispõe hoje de um valioso auxiliar pàra o 
tPatamAAl.o <ia Sífilis: o depurador iodo-vegetal 

"§afen~ae 
ô 411al 6 recomeu.dado às futuras mães a pa,tir do quatto .mês de 
gest:i<,:ão, e;arantindo-lh •; granr,í'S probabilid(!_des de feliz, exito du
ran_te o parto e bôas condições de saude aos reccm-nascidos. 

N.0 73 .EC 

. Conselho Nacional · do Governo. Polonês 
cio ,E:llliO. Consagrando L nação polone
sa. a.o Sagrado Coração de Maria ,Js. 
'Exntqs. Revmos, .Snrs, Bispos poloncses 
exp]'.GSSB.rn, · tar, .bem · a · espe1·a,1ça da 

. pronta libertação de sua. patria. 

Retiro das· Filhas de Maria 
1 do , Externato São José 
Realizou-se, no dia 29. de novem

bro ultimo, a abertura· do retiro anual 
. pará as Filhas de Maria do Externato 
São José. · o '·qtial teve lugar na casa 
das Servas . cio Santissimo Sacramen-
to~ à· rua da Gloria, 474. • . 
, Prego~ o Revmo, ·Conego Dr. A11to

'niO: de. Castro Mayer, diretor da Pia 
União e Assistente .Eclesiastico · da 
Asão,Çatolic111t : 

· igrejas ao Bispo, Se esqueceste quEi 
és princlpe catolico, eu te mostrarei 
que sou Bispo católico! Não serP.i 
tri,,idor do rebanho de Cristo,. e não 
entregarei o templo de Deus aos fal-
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sfücadores ·da Fé. Se 'quiseres m:nha meteu desistir da execução. da illl· 
·fortuna, toma-a; 1ninha. vida está em ''ciua sentença, 1)1as.·faltou à· palavrn, 
tuas ·mãos, mas não a entregarei- se·. e: feÍ massacrai; todo o povo' .de·Tei,· 
não os degraus do, alta~". salonica. . . 

Escumando de odio, Justina man- Inteirado do cicorrido. o intrep:do 
clou sicarios pata.assassinar o Arce, set·vo ele Deiis, embora soubesse ·qua 
bisJ?o. Feli:íai1ente, .este, defend'iclo arriscava a propria ··vida, excomun-

. pelo povo, escapou. ileso. Um dos T:t- gou Teodoslo e condenou-o· a ~az.ei-, 
c,noras, foi castigado no momento, penitencia publica. , 
em que fa · apunhalar o Santo: ·seu o imilerádõr . quis· desautorar. o 
braço ficou paralisado. Ambrosio não Arcebispo . e dirigiu-se eJU clia. da 
só lhe perdoou o ·crime, mas ainda irande festa à igreja. ·Revei;tido. 9!JS 
eurou-lhe o· braço é deu-lhe conselhos ·paramentos, Afilbrosio vedou-ihe. a e11-
11aternais. · 1 . ... . · frada, qizenclo: "Tuas .. mãós estão 

Valentiniano II,, destrom1clo .. pelo. ainda gotejando .o,. .sangue- dos· jus•_ i 
· general· Maxi:mo, f.ol. '. P-\l!' Jreod,osi1>. i> · • ,tós 2-€ t11"'t1:i ~freverã• '1'" ~nta.ilas: ai 
Grande., restabelecido no pócler. Con- ·Detts?'Têràs à·ousadiá'<le·.receb'er' o 
fon11e O çb_stiuné ,que.lÍég_uiá en:i ·cons; ,Corpo dé Déus: na boca, qúe' ·profêriu 
tantinop·Ja. Teodosio escoli1eu para tâo horriv'el sentença?" ., · :i I , 

si, na 'Igreja ele i\lllão; um iuga.r per- Teodosio OUSOU· re~lic'àr: "Não :pé~ 
to do altar. Ambrosio, vendo nisto co\l tambem O rei Da:Vi?". Ae> 'quf o; 
uma arrogancia ofe11siva dos direitos ,,arão ·'de Deus respondeu: · "Conio·_ 
ela ..Santa Igreja, intimou-o a desc'P.r ·.imitaste a 11vi ilo peca.do, Im. ita,o · 
para: onde estavam· os demais fiéls, ta.mbetu na. ye.úitencia". '· . 
cFzenclo,lhe: "Pel;i. purpura és imr>é- · Teoclosiô ,sul>~eteu:se hl}mildémen• . 
raclor, porem 1110 Sac·erdote.". EtlHi- · · te, e dur:.u\te · oito meses· fez 'peni, 
caclo com tão grande. corage·m e frau- · tencia p.µolica. · · · 
quezà, Teodosio · exclamou: · •• Afinal 
achei Ulll homem que• me disse ·â· V•ZI'~ 

dade, Conheço só· um,· digno de sef 
Bispo: e este é Ambrosio". · 

Em · 390, a plebe de Tessaloniéa 
linchou o govei·nàdor, .in1perial. . Teo-. 
clósio, enfurec:cio, decrétou a mor
te ele todos os. habítá.ntes da: ciclaile. 
A~ instar.~ias de San.to A!}lbTO§jO pro· .. 

* 

. Santo Ambrosio. faleceu em 397, d~--. 
pois. de .ter predito o dia de seu tran. 
sito. · · 
.. ,Em, 1871 suas reliq\lias. forl):ni :en
contradas, corri · grande, alegria de to• 
da ·a cristancladé. 

COROADA '.SOlENEMENTE. NO PERÚ 
A .. "VIRGEM . UE lA , PUERTA"-

'l'ru,iillo, no Pcrú; tlominada · Lidos os documentos pontificios . 
por um .· oomuuicativo e ·•·rcrvoroso sobre a Coroa<;iío, Mons. Céntó ,co-. 
entusiasmo cristão, presenciou no locou, uma' formosa coroà. de, ouro. 
Campo guc-arislico a coroação, sole-' ~obre a cabeça ·da imagem vene~adi: 
ne da Saiitissinia · Vii·gem · Iilaría, rnh Nesse instante, as . bandas. do. E:xer• 
4 invoea<;ão. venerahilissima. da "Vir-· cito executa mm: o Hino Nacional,· 
g:cm <lcLa Puerta". pcfâs mãos do entoado~., pela multidão· em· inten•. 
(•;xrno. e liév,no. Mons. J!'e1'nando . so' .fervor; C$1)11atlrilhas:de aviões de 
Cento,· 1ep;aclo ·pontírtcio ao 'rerecito ~uerra elo Corpo A':t'ronautico do Pe~, 

. Coiigresso'- H;uca1'i.5ti<'o Nacional. rú, evolniaií1 :;;ob're · o ·campo:: l•:u,·a•. 
Delegações de Lima, Cuzco, Are- ristico. e as hatél'ias · de artilharia 

riuipa, Ca_jama1·ca; l'iira e ·elas diver-. 111.nça:vam salvas imponéfttes.-. · As-· 
sas provincias do Departafoeuto da sim se. pro<,lamavà que a '.' \f'irgelli. 
Liuérdadc, em cu,jl!. ,,apitai, 'l'rujillo rle la P11erta" havia sido deêlaráda 
se celebru o Congresso, se c01igre- padroeira do .• TerCÍ~iro Congr~sso 
garam na . Pra~a ele Armas, junto Eucaristicó ·N1icioi:tai. . • · 
com os hahitautes da hist:oríea ci1la- O Legado pontificí~. momentos an-
rlc. A Sll.)!;rada imagem, trazida do les ,da ·coro111:ão, ·pro1111ncióa urna fer-
Santuario de dtuzco, lt1zia sob um vorooa ora<;ão gratirtlatoria. à &antfa_. 
formoso manto bor!lado a o~ro. sima .Vi~tem, . inieiandoca c~in· as 

Exalt(!U as glorias' da Virgem' é o palavras' dá Igreja:, .'!Tua: natividà-
profunclo significado de suá coroa~ de,·~' Virgem .. Mãe' rle' Ueus, :foi ·um. 
ção, 0 Exmo. e Revmo. Mons. Juan ànu11cip de felicidade pa.ra to,~o 0 . 

G. Guevara, Arcebispo de 'frujillo. . mu·ndo, .pttis .de ti -nasceu o So!·,·da 
,J ustita, Cr.isto nosso Deus".- · .· .... 

Em 110111a da naçã'o, a sianhô. ra D. a.·.· A · · · ·.·• 
O'S anhelos dos filhos- do Perú 

Henriqueta Garland de Prado, espo- para· .. obter a ci,r.oac;ão ~ano.nica. da 
sn do. prcsirltmtl_l da Repuhliéa,. su- · Virgem de muzco, .. atendeu:~cóm 
plicou "a Hainha que guardo ó Perú paterna.! bénevolenciâ •; Suií' f:l'àritidà
cm seu. corn~ão de Mãe, que O· e:xal- ,te o Papa l'io xi!, "apê§ar' das .rie
te com suas· mais doces bent;ãos; . sàdas P.rcocúP,a\!Õés . q;e 'sobrcé~i:re•. 
como cocUedentom,· que .Bumine as ·~am, nesta' tragica .hora rlE(odio . e 
rotas .de seu. prog1·csso ascendente e "'sangue,' sua· alma .préocupadâ'». · · 
o conduza a uma· mela. segura e a , ·, "Él aqqi O fleti .Hép.resentante','' o, 
uma gloria imperecível", "(,!ue.ro - ,,uai;· em !:iêU Nninê, com Sua· Aut<1· 
llCl'CSCt'lltOU a distinta rlama - l'O• · ridafJe, V)lÍ agora .. 8XCCUtá~ o':'.rÍÍO 
.~ar a Nossa Haiuha. que d~l'ra~ ·. sagrado''.; .. , , . . ..... 
me seu" dons sobre a alma .do.todas· ,"Sêdé-me fieis por' toda:a vfoa;,. 
as mulheres peruanas, especialü1en~ Nunca i-'ceda que· troqueis ,pele(. pé-

. le sobre as mães, Ela sabe bem' cano· eStll, coroa de ;'oµro; SG?ei' Eu 
as doçuras e os Ínartirios que encer- ,intão para v6s' outros' nii reaJídàde 
ra o corai::ão de toda mãe. 'l'a,m- o que eótettdeiit expréssar· ao 'invocar
b_cm quahto ha ele d·or. e de an.ius~ inê como. Vi.rgcm de La. Puerta, 
tia em nossas' almas. Que ·bemdiga iilt:o é Janua Coeµ, porla rio céu; 'í:le .. 
a todos os .peruanos, taz.endo,Ós fe~ onde E,f fograrêf' de me.u . Filho · Di~j-,'~: 
lizes, . ardentes patriotas, · çligno!'! .. de vino pelp.s favóí-es ~Jue~ me, ofereee• ' .. ;.Jij 
Deus e· de su~ l}auiha, à.Virgem Má-· r.ain.:cin· te!i·a,: um premio de/gloria :1, 
ri~'-'• -- .... , : -, ; · : " inio1·tal'.'~, , . · - · ,,

4
-. ·• :-) 
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r; E G I O N A R I O São Paulo, 5_ de Dezembro de 1943 

A C I N T A M o D E R N A FED.ERACÃO DAS CONGREGACõES MARIANAS DR. ARAUJO, LOPES· 
·PRISÃO DE V-~NTRE DOR DE CABEÇA 

A MAIOR oRGANisAçAo PLAsr10A no BRASIL Reminiscencias · da 2,ª C.oncentração Mariana de. Ribeirão · Pret~ 
Neurastenia - Nervosismo - Melancolia· - Depressão nervosa :- An
gustia - Palpitações ... ·oenlo lrrascivel - CHORO - 'fubercnlose -
Oo.enc;as do DUhnão, dos fins, do CORAÇÃO, dos lntestlnos - _Magreza 
- Obesidade - Enxaquecas - 'l'ontura - Peso na cabeça - Diabete_

. REUMATISMO - Digestões diflcels - P!'eguiça - Mau halito - Pon
tádas - Arrepios - Palidês - ULCERAS DO ll:S'l'OMAGO E DO DUO· 
DENO 

/. )Iodele seu corpo com as CINTAS 1~ ~IODELADORES ela 

A CINTA MODERNA 
a cl'eadora da plá,tica perfeita 

Em seu estabelecimento r1a avcni<la lpiranga, A CINTA J\IODER~A 
apresenta tambem elcgantissimos mantcaux, iaillours, vestidos, bolsas, 
luvas, meias e cintos, a preços bem razoa veis. Na A Cl>l'fA 1110D EI{NA 

V. S. poderá usar O SEU CREDITO! 
I!'iliais cm São Paulo: Rna São Bento, 78 - Tcl.: 2-78S0 

Vendas à prazo e a dinheiro: Av. Ipiranga, ii82 
~ Tcl.: 4-6674 - Antig·a Pça. ela Republica 

1A infiltração protestante na America latina 
De acordo com noticias enviadas 

])ela N. C. o Exmo. e Revmo. Mons. 
.Juan ·Sin!oriano Bogarin, Arcebispo 
de Assunção, no Paraguai; disse em· 
uma Carta Pastoral: "Para ninguem 
.S: segredo que, de um tempo para cá, 

. se vem · fazendo uma, intensa propa· 
ganda entre os povos católicos des, 
te continente", referindo-se ao pro
selitismo· protestante. 

Os pastores protestantes - escreve 
o Prelado - "percorrem as cidades 
e os povoados pregando suas (Jou
trinas e falando, em forma desrei!'pei
tosa, das práticas religiosas .dos ver• 
dr.deiros adoradore.s de Deus, como 
são os habitantes da América Latina", 
É de se ter em conta,- acrescenta -
o desconhecimento como. se procede 
nessa missão desoladora. Os povos 
latino-americanos receberam -e- faz 
mais de 400 anos - a luz do Evan. 
gelho, dos sacerdotes missionarios 
que lbes enviou a .. católica Espanha, 
sacerdotes que deixaram os alicerces 
espirituais entre os habitantes des· 
te mundo de Colombo. 

tifice, recouhécido como clefensor. da 
causa da justiça e da verdade por to
das as nações do mundo, e antes que 
outra, pelas democracias... Enquan
to o presidente Roosevelt, muitos 
governantes das Republicas america
nas e dirigentes das nações aliadas 
da Europa e da Asia, . Jl!'Dclamam a 
desinteressada missão do Pontifica 
e lhe manifestam seu especial ·res
peito, nossos mediocres e incultos 
pastores protestantes. enganam o po. 
vo, com pasquins e folhetos com atc11• 
tutorias. e absurdas éalunias. Dizem
se seguidores do Mestre da Verda
de e tratam de fazer proselitos .com 
fardos de mentiras ... " 

·· Verbum" conclue seu editorial rle· 
clarando que "o protestantismo fere 
nossas tradições, debilita a moral de 
nosso povo, divide e engendra Ini
mizades, não cria obras de arte. nem 
de ciencia, nem de mora 1 ..• " É -
asevera - "inconstrntivo", e, depois 
de sugerir um apelo ao catolicismo 
iheroamericano para que subscreva 
".!una declaração conjunta", contra o 
"protestantismo que divide nossos 
·povos" e que "atenta contra nossa 
amizade com os Estados Unidos cio 
Norte", termina com estas palavra.5: 
"Não detestamos o protestante, mas 
sua obra desunificadora na Ibero
America ". 

O lusco-fusco invade os espa~os 
etereos: prenuncio da noite. 

Surge, inesperadam'ente, do lado 
do nascente, um astro ele primeira 
grancleza. Pe1·eorre. as· vastas dis
tancias, de um e:i:treino ao outro, 
abrindo caminho . por entre cortinas 
trevosas. Descreve ousada trajeto, 
ria deixando apôs si uma esteira de 
luz' que den:ama alegria, core_s e 
otimismos; gravando na retina a sua 
·imagem indelevel. 

A 2.ª Concentração Mariana de Ri
beirão Preto foi· este · astro rutilan
te. Luzes, policromias, vertiginosa 
carreira. F.)spetaculo impressionante. 
Recordação imorredoura. 

Despontou 11a .aui·ora rossicler do 
dia 14 de nov:embro. Ati·avessou a 
prosperà e cul'ta cidade, de norte a 
sul, inunclando·a de luz dPslumbran

·te e de formosura peregt•jna. De!xoü 
nos corações da ·maiot·la da popt1la
ção, !mpi"essão indelevel, 

"Que sucedeu em Ribeirão Preto?·• 
perguntava atonito nm viajante, ho., 
pedado' num dos· prinCi\lais hote:s -
" tantos moços, tantos homens, tantas 
bandeiràs, tanta alegria? Que aco11-
teceu ?" 

"São esses tais Congregados", re
trucou alguem, com inau humor dis-
farçado, · 

Sim, Ondas humanas tarjadas ele 
11zul, serpenteavam serenas e avolu. 
madas, pelas ruas e pelas praçaa. Cin
tilações de piedade, aromas de prc· 
ce, harmonias de cantos, explosões 
de entusiasmo, evoluções discipliua
das, assembléia-s 01•denadas e cons
trutivas, obedecendo ao programa 

, traçado. 
"São esses t<1is Congregados". Sim. 

· Via-Latea rutilante, gloriosa, empul, 
gante, mal'chetada de 2.00() estrela:;, 
Reverberos de fé, a afugentar a pe-.' 
llUIUbra do Indiferentismo, a sacu1\ 1r . 
o letargo, a ·desper~ar o fervor, a es
poreai· os atolados ·nos negocios e 
uos Pr!l,zeres, a apontai:-lhes um des· 
tino. mais nobre. mais elevado, mals 
du1·a<1ou1·0: eterno .. 

Por uns - para a maioria - leni•. 
tivo e conforto. :rara outros - in, 

. significante minoria ~. i . realidade 

temente pelo pão eucarístico; que 
progride ava,ssaladoramente na coo: 
quista do Brasil a Cristo porque e 
ampara.da e p1·oteg!cla por MARIA 
SANTISSll\lA. SALVE ?r1ARIA! 

11erturbadora de um realismo ascan
dente, rle uma mocidade 1>letorica de · 
entusiasmo e avida de espiritualidade 
que, sacudindo Ofi gí·Jlhões da tira
nia que ei.:.erce n11.lg:11ns corações , a 
cobiça desú1edida dll bens materiais 
e caclucos,. dirige o seu olhar para o -000-- (SEM OPERAÇÃO) . . . 

· alto, à procura de uiu Ideal perfeito 
que satisfaça plenamente as ancias Ao , microroue da 'l'RA,7 Radio 
do coração. Esmagadora ·repreensão Club de Ribeirão. ]?reto, tivemos oca-

MOLESTIM NllmVOSAS ~ MENTAIS 
Antes de qualquer operação, mesmo a simples extração total 

vi1ite a 
doa dentes, 

para a mass<1- materializada. sião de pronunciar- as seguintes pa• 
"E;sses tais de Congrega<loi;""· Sirn, lavras, .durante a bora da ~çl!o Ca• 

Parada de fé, desflle de religiosida· tolica, · • 
éLINICA MEDICA NEURO•PSIQUIATRICA 

de, centro de un!i\o, cooperativa de "Oeclinar o convite que me ,!oi di-
fé, fusão de ca1·Ídade e de a1no1·. · rigi(]o vor S, Exc!a, Revma. D. Ma.noel 

Debelação sistematica da p11silan1-· da Silvéira D'Elboux, D.D.· Bispo Au-
midade, da covardia, elo respeito h\1-· xiliar da Diocese, seria da m inlla· 
mano. Clarinada matinal, festiva e parte uma Indelicadeza para com os 

RUA MARCONJ, 131 • 8t SALAS. 806/5/4 
Consultas das ,U,30 às 19 - Sabados 8 àa 12 

Fones: 4-2208 • 4°9788 _;_o_ São Paul.o 
esperançosa, a saud(lr o· rajar do sol diocesanos de Ribeirão Preto e tal· 
da liberdade: da liberdade santa dos ta de dociliclade de um súdito para 
filhos de Deus. com seu chefe .. 

Polifonias graves e sonoras do Co- Ai magnlticas cenas de piedade., 
1·0 da Federação Mariana de São .,organização, discip]illll, e entusiai;mo 
Paulo que, apesar ela extenuante vJa- que presen<ilamos .e M que ainda 
gem, ·encontrava nas suas 1·eserva~ preaenciaremos. 110 refito deste. tli=i., 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
iuesg-otaveis de amor a· Maria S,m· · colocam bem \lo· alto no _pede11tal de 
tisslma, força e expressão, para exe- gloria e' de grandeza de que se pode, 
cutar com arte, numeres sacros e ufanar uma ,cidad.e, religiosidade do· 
profanos, sob a dirfJção do Congrega. povo de Ribeirão .Pret_o e o espirlto 

Relembrando palavras de D. 
às Filhas dt Maria. , 

José 

do Maestro Curti. A numerosa e cul- empreeiidedor de S. · :EJi.:cia. Itev.mii, 
ta assistencia mauitestou a sua · acl• · D. Manoel, do 'Revn10. P,e. Jaime Coe- Tendo sido :solic!tacla a ~ub!ic;a;ção do 
miraçlio pelo. religioso silencio e p,n· lho e dos seus abnegatlos au1:!]!ares. · discurso pronunciado pela presidente da 
salvas cie palmas. · Como· Diretor .. da Fede1:ação da$ Federação, na assemble: · do · dia 21 de 

Erupções incandescentes de cora• C'ongregâções Marianaii do Estado de Novembro, por conter .o mesmo gr<1ri,4e 
ções 'devorados pelo fogo ele amor a São. Paulo e, chefiando uma repre· numero de citações de palavras de D, 
Jesus Cristo. s<;ritação da Cap.ital ,,Bandeirante, José às Filhas' de Maria, trat)screv~mos 

Exaltações, inocentes e sadias, de. quii ·associar-me ·ª esta demonstra: hóje um11, parte da aludida re~emora-
filhos que veneram com traMporte~ ção g1'.a11dio:;;a de Marianismo, que é cão. Posteriormente publicaremos o res-
arrebatadores a sua Mãe Ce\este.1 · o indice certo do catolicismo genui- tante. · 

Tr::msbordamento arrazador de fon- no, e· integral desta prospera cidade. 21 dll Novembro. o dia, de hoje. l"or:i. 
tes ele agua viva que .jorràm das íil, . Em nome pqrtanto, da, Ji'ederação este 'qué O Senllor Oom José OMpar ie. 
mas vivificadas e divini&adas p~1a Estadual, a~ minhas· since1·as re!lcl• Afonseca e, Silva eseolhera. para talar 
viela sobrenatural da graça. O niovJ- tá~ões, · às Filha~ de Maria, no grande glnâs\c 
mento é indicio de vida; a alegr!a Esta concentração Mario.na. 'é um do. Co)egio Ass1..1nçãQ, As nossas agen-
cristalina é sinal de. pai da concieµ- desmentido tormal a certos flt!UOl'flS · . da~ - a do sr. Secretario de. Arcebis· 
ela. , alarinarites, saldos de bocas aze(lll· po e a minha --- registav13,m. esse com• 

AflrmaQãó desassomb1·ada elo cato- das pelo despeito ou deprimidas pelo Pl'Ol1lÍ$liO !lo nOS$Q amado Pastor. 'l'UN 
!leismo genuino e· integral de solda- pessimismo, que quizeram 119s con- !Qra, combinacto. Am!os11,mente, ag•ittr-
dos fieis e devotados, que estão se1ú- venc·er de.· que as oongi•egações Ma, davamos este dia,. Tlnhamo~ ·lUll. dei;e;o· 
pre prontos a servir o seu Divino Rei, rlanas estàvam no·.seu cleclill!O e des-. ardente d!! ouvir a pal$.vra de O. José, 
Jesus' Cristo, e a sacrificar por Ele, cambª"'ª'n. ·no o.c .. aso .. sombrio. 

f · id · "' •·• .a q_ U!\! no.s. . !altar, pel11, prlmeir11, ve~, se or preciso, as suas v as. N.ão', . ·''".~o e· .V".t·dad.e,· como nós. 
Nã f I b ''" " este ano, a 1.o·de Maio, quando se rea.-o a taram, tam em, , as notas l)les"'o. ·ªcaba"'Oº de ve1·. 

cl ·b t cl •·• "' ,u ~ liZOll . li grande concentração mariana. agu as e v1 ran es, arranca as aos E•ta lltagniri· ca. Çoncen tr. ara.· o : Ma• · · 
· t t t 1 · 1 r Q " o +o\rcebl.spo oota vr. ii.usente !le , s. . Pau-rns rumen os me :a 1cos, pe os es or,, rlana é uma prnva, apenaii Darcia. 1, 
"ado• Cong1·egados de Ja~-11nopo1· 0 " lo. Ante:s de· partir dei11ou-11011 Sl!llll 
,. " · · '" 1~• e.oro que nos. brindou a· Federação 
PªI'º •us·tentõ• o 1na" de V09 e que '"afetuosas bençãos e carinhosas s11-u~ 

Ná verdade, eu o sinto vitorioso sc
bre II morte,. presidindo de modo 'elifC• 
rente a e11ta assembleia. súá presença, 

· está. multiplicada. Sua figura magesto
sa, irradiando alegria e bondade; na
quele gesto largo . com que agradecia. /1.3 
acla111açõe.s das Fllllas de Maria, na.que• 
ie porte de serena pieelade · - sua figu
ra pobre - llÓS a temo11, viva eill nos:;a, 
retina e aureol .. da de Jui em rioasa lm11• 
gin.a.ção. · · · 

~xmo. e Revmo. sr. Vigario' Ca.pituI.a.r, 
Revmos, sa~rdc-t.e.s: 

1'4ínhM. Irmã.s! 
Eu não venho · falar-vos de D. José •. 

0uero ser apenas o iustl'Umelito que vos 
trarà, de novo, à lembrança, a palavra. 
de nosso Arcel>il.po- • 

·A palavra d D, José. Nps a tepios 
conosco. !i: um tesouro precioso que. po
de, ~r · ei.plorado, sem nunca. se. extin• 
guir; porque, a paui,vra. !le · D, José· é a, 

palavra .de Cristo que ele, freqt1entemen
te, repetia às. suas· ovelhas. 

· "Eles semearam a Fé 1de Jes11s 
Cristo nas almas de nossos antepas
sados·. . • eles · lhes ensinarim este 
id.ioma com que entoamos as mara 1·i
lhas de Deus· e cantamos as proezas 
de nossos herois. Por· eles foram nos
sos campos cultivados, criadas rique
za& desconhecidas. fundadas centenas 
de povoações, embelezaram nossas 
cidades com os encantos da arte, ten
do civlllzad·o cristã, cultural e fami
liarmente· nossos aborigenes ... " 

Ao referir-se em particular ao Pa-. 
raguai, Mons. Bogarin acrescenta 
que "pareceria cousa ·muito razoavel 
que os estrangeiros, ao serem recebi· 
dos nesta nossa terra tão hospita
leil·a, conespondessem ao respeito e 
ao amoi: com que são tratados. Mas, 
por desgraça - não é assim. Uma 
vez entre nós, como se fossem. eles 

D O S A C R A T I S S , .. M O R O S A R-1 O , 
E DA SUA OIVIN-A·EflCACIA 

" .. ~ · · ... • H 
8 · · Diocesana «a .RlbfJ\rão Preto, .em que , "'a. roe-•.", · 

e11toavii,m hinos de louvor à Senhora, . s." ª.e.liam · irmanada&, oi·ientacias · e " y • 

N escadal·1·a da Cated1·al oll1a ido " " r."N~•te ·~_e!'- P•·'-e'-·" "'e M. aio., i;a.u-a · ' 1 unitlaa 4~ Congregações l\1ariana3. es-, '" • "' '"'' 4
v " 

11ara a magnifica praça fronteira, a\. palliaclas· J,lela Diocese. dQ, a ,tQdas as qt1erida.s. Filha.s de Maria 
catifada de flores sobÍ-e o fundo ver• · t · apenas ,uma das facetas do pre• da Arqul<;liocese, lament.an!lo não me 
de.einneralda da espei,sa gra111a a ·cfosó- füamtmte do Mai·iauismo. cq!lllentil'em outros enC11,rgo's dQ meu 
1>roclamar eloqu'entemente a recuu- A F'ederação Estadual consta· de m!nistedo, estai·· p1·:sente a esta pieclc-
dida<le da terra roxa, jl·manaYam•~l1l 15 Federações Diocesanas, com 1190 sa concentraçã,.Q da.s nlveM !11langes e 
em intimo comnlexo, o pavilnão, au1·\· Col!gre~ações e. cerca de 40.000 Coa- · Maria sa,utlssima. 

Corram os ano:;. ·. Traga-nos . o p1·0-
gre:wi da ciencla nova. ··forma, (le · vida, 
riovos mel~ de comunicação. J.>ouco im• 
porta. Nesse deposito de .. llnsinamentos 
que D. José deixou · à.IS l"ilha.s de Maria. 
e· .. que se acha, religiosamente, guar• 
dado nos riossos' livros de aw, nos nos-· 
s0$ anuarios, no nosí;o Boletim, no nos
$0 manual por ele aprovado · - nesse 
depositQ podemos dei;cobrlr tudo. guan• 
tQ o nos:;o Arcebispo (lil·ta. a esta ou 
aquela f'llha. de Maria, <testa ou da
i:iuela J.>ia União, pertencente a esta ou 
aquela condição social, Togas as res
postaii ali estão implicita.l!· Cab_e . ao bom 
senso, int.erpreta-la.s. de aconlo com a11 
circunstancias de tempo e. lllçar. 

. senhores e nós escravos, êles sábios 
e nós ignorantes, em ,Jugares publi
cos pregam contra nossa~ creuças, 
injuriam os sacerdotes, que são os 
chefes espirituais dos· povos, villpen• 
dia,m nossas tradições cristãs; se
meando a cizania entre as familias. 
Fazem mais. Ridicularizam nossa 
Santa Religião ridiculal'izando e de
preciando os mais delicados sentimen
tos· de nossos povos .•• " 

A Pastoral conclue afirmando que 
\"se se quer Unir QS povos· lj.!ll81'iCa-

f•,0;. ~oi. é-. cto.Udi.Q~f '11l11e _q1,1a ,11011: infun-
. dlr : l18les o amor ao proidmo, o res; 
11.eito · às suas creúças religiosas o · 
trato' delicado. dos cidadãos, tod~ o 
que constitue vínculos fortes, reais, 

. que podem irmanar as nações deste 
continente", Porque - . assevera 
l\lons. Bogarin :- .. ·nãoj1a que esque
cer que o· odio, o me1~sprezo, a ~o
berba, são maus couselheiros; nunca 
fizeram nem 1>0derão fazer, obra boa 
e duradoura ••• " 

NA GUATEMALA 
Ta,mbem da Guatemala nos vêm no

ticias a respeito do protestantismo 
ua America Latina. . 

"Oe quan.ta, l!llportan'cia seria uma 
declaração conj_unta de todo o cato
licismo iberoamericano, encabeçada 
por toda a Jerarquia Católica de nos
sas nações, para fazer ver que o voto 

· democratico das nações, aquem do 
Rio Bravo, estâ contra, por razões 
de patriotismo, a intromissão protes
tante", reza um editorial intitulado 
"O Proselitismo Protestante". publ!. 
cado na cidade de Guatemala pelo 
semanario "Verbum",. 

O editorial. de "Ver bum" se ex-
• press,1, como uma reação contra o 
que o mesmo periodlco diz resolveu 
a: 54.ª Convenção Trienal da Igreja 
Protestante Epi$COpalia11a isto é, 
"intensificar até\ o maxim~ sua pro
;paganda na lberoamer'ic.a ". 
' "Que o Protestantismo injuria nos

sa espiritualidade é uma evidencia 
- afirma o editorial ile "Verbum" 
Nãó se contenta com. expor sua dou: 
trina, · com a mansidão evangelica 
que tanto prega, mas despreza em 
toda forma nosso cre(lo; · é injuria 
o clero, nossos prelados, o Sumo Pon• 

verde e a bandeira papal, ao som 1le gregados, · Praz•me, todavia; abenço:ir comovido 

D. João Esberard - Carta Pastoral; quando Bispo 
de Olinda, 28 de Setembro de 1892, pag. 24=27. 

clarins e ao rufar dos tambores. As e esperançoso as coortes pacificas de. 
bandeiras ladeavam o Alta1·. Os jo• O exeíuplo do Estado de $ão Paulo "i d 1" t· arrastou. na sua onda' azul todo· o res- Nc&'la se11nora, pe .... n Q· ,,es con muem 
vens atiradores, em fonnação hilpe- · · a trabitJll&r pelo r<:IMclO. de Çristo 11a 
cavei,. às. ordens do sargento ·1nstm- to do B1·as!l. · , · . . 

Existem aiualmente. no nosso país: Af'luldlocese cte S, raulo." 1 

tor, prestaram continencia à Patrla E d · i 2 •oo Mas ele c!eseiav:a, sem duvida, estar 
O Rosario é ainda a prece das gran

des necessidades sociais. Aru;iosos esta
vamos por chegar a este ponto - ob• 
jetlvo particular da nossi... ht.milde exor. 
tação. 

Dir-vos-emos, venera veis Irmãos e· Fi
lhos muito amados, as graçat extraor
dinarlas descidas do . Céu em favor da 
igreja e da sociedade cristã por meio 
das piedosa~ suplicações do Sacratissi· 
mo Ros11,rlo ii,e Maria? . .. 

1 Leão XIII :mesmo, com ô fim· de' âiei\.~ 
.ta.r-nos a. usar deste pOderosó meio ·de 
-saivação publicr.. nos tempos agitados 
em que vivemos, relembra-nos as es
plendidas vitorias alcançado~ outrora 

··pela. interce.s.são da Virgem do Rosarlo, 
· precisamente nas mais criticas conjun
turas em que se tem visto a Cristan
dade. 

Implorada nas presentes calamida• 
des sociais, com as mesmas suplicas e 
a mesma assiduidade, em todas ~ dio
ce;,es. de . um extremo do orbe ao outro, 
porque 'nos não ha de acud!r com Igual 
presteza a sempre misericordiosa Mãe 
de Deus? 

Confiança, pois! Sim, reanimemos a 
nossa confiança em seu poderoso pa
trocínio. Entrando no pen;iamento de 
Leão XIII, bastará para isso relancear 
rapldo volver de olhos para as mara vi
lhas que ela. se dignou operar noutros 
transes sociais não menos arriscados 
que os nossos. A.s.slm como as piedosas 
confrarias instituldas -em honra do seu 
Rosario a invocavam outrorn com fé e 
amor. sitiaremos nós tamben, os seus 
benignos altares e, a vozes angustiadas, 
faremos subir para o õrono da sua ma
terna:! çlemencia o bra<lo da nossa ota
çãa. 

Mais do que a espada fulgurante e ' 
atenadora de Simão de Montfort, a 
arma tremenda do pacifico Ro:;a,rio, vi
brada pelo avigorado pulso de S. Do
mingos de Gusmão, debelou nas pla
nícies de Muret as hoste~ sanguinarills 

9 Federações . sta ua s com . .i , 
dos. hereges A,bigenses, que por tan- e ao Chefe Universal da· Igreja ca. Congi'iigações e 125.000 Congregados, entre nó.s, nesi;e <lia,. tanto quantQ nó~ 
tos anos trazia» tudo a ferro e fogo tolica, 0 Santo ·Padre O Papa, todos orientados e unidos pelá C011, suspiritv11111o.s pela sua pr~euça .. ·Em 
nas províncias da França meridional. A Aos pés da Hosti11, Santa, prostrou- federação"- Nll-cional, -0om sede no Rio · piem\ a&'jembleia., chegou~nos u~. 'tele· 
Vil·gem do Rosario,' chamada por ~u se a multidão e ajoelharam-se, reve· de Janeiro. ·Na ·verdade "dQ Prata no grama em que. ~mentandq sua Ól.lJS~ll• 
servo e'pelas coortes da oração qu.e.ele rentes, as autoridades civis e ec!e· d · · ~ d'lh · eia, e.nviav11-nos ·saud9,(!ei; e bençJ.<•s. 

siasticas. Homenagem dá submissão. Amazona:;, o mar ":;; cor I emis 
congrega1·a em derredor de si, Inter• Preito· de vassalagem. Reconhecimen.- cer1•amos as fileiras sob o manto ele Foi ã. primeira vez que o t.rcebispo fa• 
veio de modo evidente e !ncontestavel, Maria", tou em saudade~ das suas queridas FI, 
libertan.do as populações catolicas opri- to publico da realeza supi•ema de Oq. .Ma~:anos se esten!lem ·por· to, lhas de Maria, E1·a como que u pre· 

Jesus Cristo. · ~ • midas sob o jugo ominwo daqueles dos os' conUnentes: 70.0()0 .Congrega,- nunc!o de outras sa,ud11des· - a-,, noSlla3 
ocUentos ~ectarlos tão inferu;os e funes- ESta HoSlia Consagrada,; branca ções pelo mundo, com ma:s .d!:l •• •,• grin(ic~ e doridas $!1Udades. Dil!ila em 
~, à .tlireJ\J'. .. ço111p_ à ~oc!$cje civq; , .. como a neve, cintilaiite co.mo uni ,7.000,000 de.Congregaelos. .. . .. ~li telesnmit: ·, . , 
. · Fof 'àin'da ·o ·i(õsarlo ·· ·c1e ·· 14a:r1a ··que·· ,. o~>istal, q\j~<lo:,eJ.evadâl,ào"al~ ~l(l.s -- ·agora. dirljo-n1e, de modo especial "~p:,is de . tantos anos, é a primelta . 
a.Iêntou o piedoso 'Sobleski ;iµ_ sü~ va-, · m_ãos _vene;a.,ndas de P, Manoel •la, a vós, meus.carós. Mar.ia11os.. . vez que me vejo privado doce comola• 
lentes µugnas contra as núnierooas e···.Sil_veha,D_Elboux, foi o ponto .de ,,. f._s,falanies,mai;i;t:r1~.Íoram.arre• çào presi«;liJ' tt-ad!Ci(/llal ":Oia Fl!hall ~e 
aguerridas hostes de Mustafál Enquan- converge~cJa elos :olhares de tod~l!I : '.efi!:nen~adas, ~.: ·eQjluadva~as e'iií' deu- M11.rli\ ". Ausente por dever de oficio, 
to a Ave Maria; ressoava milhares de ~ 0 centio d~' r_~is~o de -~o.dos os ... co,,., .. í!!lii Cllej\·as,·pelo g.rande -desl,ravador c,,uero .estai' pre~ente pelÓ coração. eu-
\•ezes· nas pias reuniões d•s dev:otos do · ações, A Euçiu !st1ª é luz' ~ S?l a.o ela h1d!fertn,•a .do, respeit,o huma11o ,·1·ando a. tod·as as minhas ;.,ueri""" º'!-- " redor do qual gl!"a toda a v1tahdF1(Je .. · · '. · · "·" ,. ·e· · · ." · · · ' " """ ,. 
Rosa1·io, o :r?ran(le cabo, de guerrâ· ci'is~ ela Igreja. É pão dos forte&. Mais ·urna'-', que al;emav~ os .. fiomens'; pe.lo deste• 1has de Maria, S.!l minhas bençãos .e 
tão fazia em pedaços as força:; amea-· = vez a alma dos marianos inunciou.8 mld_Q lla)1deli.a11~e do .;Mar.am~f11º· _pe- ~andações togn'do a ~us Nosso Seuhc,r 
çadoraii e arrogantes do Crescente, e~- · · · · · e · lo molvida vel · Padre · Irhteu Cursmo 111terce3são Nossa. ·senho,·.-. · Aparecida 
mlgalhando-as cte encontro às muralhas de l~z,_ ahmeutou-s~. com eS te di_vi_no.' 'de lllou.ra, descendente legítimo dos <;ierramé · sobre a modde<ie feminina de 

manJUI, para . bauru novas eneqpa11 grandes cateq'uisadores do Brasil co-
de Viena cl.'Austrla. · e confmnar-se na virtude. . : ,· Ión·ai . · S· Paulo.e ela. A;quidiocew UtmJ, torren-

E que diremo& da. famosa· batalha "Esses tais de congr'·eg~do " sa-0 
1 · · · · · te de grac.as espirituai~. Nest.i- hora. _ · . " s ' .. , . A sua ta reta gigantesca nos foi · · 

· de Lepa.nto? para os que nao sa!>em, falanges (:l-. conriada. 0 , Padre Curslno cumpriu · sombria parll. o mundo é gar11.l1tia par·1 
No mesmo d!a em que a,s Confrarias en~es das suas obngações c~1~0 ca- glor:osaménte .com sua missão ;ele 1\ ls.·eja. e para a ratria oot11 gr.andlo· 

do R.~sarl?, ~ voz de um grande Papa tol1cos .e d~ suas . respq11sab1hdacles . goza,· no momepto, da bem mereci• iio e11ercito branco e azul que llmanbíi, 
dominicano. fazj11,m em Róma e no como c;c~a(laos. . . . da recompensa. . ·desfila pew..'s ru11s de n= Capital, 
miJndo · c1·istãv procissões ·publloaii em O s_e.,1 edo ~e sua v1tal1daue é a Eiitramos agol'a na í;egundll rase anunciáMo as p:i.cifiç~ vitorias de 
que todos ia; 1 dev9tamente re~ndo o d~v?çao a i\lar~a. ª; re<,!lPÇao da Euca- desta empl'esa. · · Cristo,Rei. · Aqui, dll longe, com bençãos 
sacratíssimo 'Rosarlo. o valente o. João rist;ª• ~ ob,ed1e11c1a aos chefe.s. . Trata-se agora . de apét·feiÇQar a e .saudades envio .. à Fecleração, Oll:eto• 
de Austria arvorava no mastrn da sua Sa~ Jovens. de ~sc~I, que 110 çl)Z.:r formação dos militantes das fileiras ria, Pi!ls lJniões C ca<;1a filha' de Ma-· 
capitania e no de to.dos os seus vasos do Exmo. Si, Pief_e~to d_e Rlbeirao Maria11as· ,dota-los .de arma.li efica, ria. um b,:ado de entusillllmo QU(l, 1>el, 
de guerra o glorioso estandarte da Mãe Preto, 110 seu '.11ª~n!fico di~cur§o P1:0• zes para travar as lutas pela f~, com cco11rã, ca.loro.samente, debali.o da cu~ 
de Deus, e sob esse pendão p,•otetor uunclaclo no ~st11_d_10 ela c1_dacl.e; sao garantiM de vitória. , . pola· do Teatro Muntclpa.f. SaJv.:i' Maria! 

o~ ele111entos ml).1spensave1s e d_e~l· Os inimigos ela iwssa Rli!iglão au- AfetuQ~as l1ençãos". · 
Já. saia impavido a provocar a frnta inl- si.vos para Impedir a decon1~0StÇa(! lllentam d~ dia ))ara <lia, .a sua tati· · Ei·a ~sta. a. ling11agem ué 11aucli,de do 
miga: (rota formidabilisslma pelo nu• prov~cada. pelo. materlal!smo invasor ca de lutá se aperfeiçoa 1,ei~ipi·e inais, - ArceblsPO, em Maio tie~te 11.no. Nós i;en .. 
mero' de seus navios, pelo .v11-1or de suas- e i;aiant!r a piospericlade e a gran- 08 combates recrudescem cada vez timos prof1..1n<;1amElril:E!. s1,1a fa1t11,, l;'or 
t1·i:>pas, pela abundancia de seus petre- dez a d? _D_rasll de amanhã. . mais sangrentos i é piieciáo que a ~o, aguardllvi.moi;, com ansieelade 
chos belicos! .l?oucas horas de, combate Sen~1_b1hzada pel_o acoll~imento. cl1s- piedade ilos l,\1'arianos seja se. mpre maior que. a, habitual. ei;te dia 2i de 
.foram maJs que suficientes · a D .. JoãQ pe11sado a delegaçao pauhstana ng"a , . • . . . . ,. • • mais· intima, a sua fé mais ilustrada, Novembro, o dm de lloje. 
de Austria µara. abrir no meio das ag11as dece ª, Sua Exc1a. Re~ma. · D. _Ma- 0 seu :campo de ação mais vasto, 11a. Ha men0& qe tr~ me~s; §ÇIP gu11 nln-
cfe Lepanto o tumulo pavoroso onde se noel _D Elboux, · D.D. ~ispo Aux:liar ra ·,atingir todos os setores sociais e guem çi ,suspeit~. um embailii!.dor i:u• 
afundou p11,ra semprl) o poderio. do sa- da Diocese de Ribeirão Preto, 11.o atacar todas as suas necessidades. \este· c;tesci11. à ·wrra. Er13, J\.nJo , 133• 

· nhudo Otomano. que· em seu orgulho ju- R_evm.i. Pe. ~a!me Coelho e seu~ de- Nesta afluencia. sempre crescen• crific.adqr,, Vi.nll!l, em 1'lu~c3 ele a\!ml-s 
rara o exterm!plo do povo crlsti!o. E <llcados auxiliares, aos dirigentes e te do campo para a capital que a pitra o . Oêu. lllllcontrou-as. pPrem, já. 
assim mais uma. vez salvQu Maria' a alun_o~ do Seminarlo e às diS t intas vdm tra11stormando num gra~de te>a.- a. meio do caminho, l,á, na.s al~uras. 
Cristandade! famil:as, formuland0 ar.dentes votos tro em que se degladiam os agentes Longe deste vale <ie, lagrúnas. aem gero 

para que em. todo o te~r1torio da Di?· do bem e do· mal. é preciso que de- to çlilo q111nsão celeste. 11:a Cllrca dP.. Ulll 
cese, de !ga!ap~va_a Sao José do R!o fronte das instituições erigidas pelos 

AS MISSõES NA CHINA PRECISAM .OE 
URGENTE AUXILIO SANITARIO 

P::irdo, d_e Serta?smho a S. Antomo Prot.es{antes, pelos Espiritas, pelos. ano, o Sr, D. José pronucjr.r,, o 3CU 
d Alegna a t t ! "f1at voluntas tua". Escrevera o &au a . , se g:.gap e-e~ e mov men• l\Jaçqps, a l!'edeJ•acã.o \Vlari;v;1a levan-
to de reconstruçao- podeioso e se de, te os seus centros de cultura. de (Ir• edificante testamento, Aceitara, "coin !> 

senvo.lva, est.e ,surto absorvente que te, de . educa,.ã'Ó fislca .. ,. de asslstf)J. mais completo e absoluto espil'lto de 
é o l\IARIANISMO " filial submissão" o dia e a data de sua 

l\f . .. . , eia social, cas\!,s cl'e. Retiro.· casas de 
º?idade b11lha,~te e 5-a(lm,. que se saudQ de (le!!çanço 11.tê para 08 $a- mwte. tfll. trl\gica oco1·1-enct. .. d~ ~7 de 

~rreg1menta, em fileiras cerradas ao cerdo.tes e pàra isso. é preciso que · Agosto, corisur.wu-st. sua vlqa, preclqaa, 
1 e.dor elos seus. Pastores sob o lema toc1as as· COlll!ifi!l!ill"Ões Marianas, t1ai- ao lacto de outras entre. as quais. duas 
OBEJDIENCIA, que luta com ·armas · . · · · " . . ·· . ccmsàgrad\l.S ao sacerdoclo: a de Mon-

O Noticioso Católico Intemacional 
cm recente numero publicit a seguinte 
e interessante noticia: 

•• Durante sua estadia em Piladelfla 
nos Estados Unidos, S. Excia. Re\'m"-, 
Monsenhor Yu-Pin, Vigario .'.postolico 
de Nankjn visitou a celebre Matemi
dade que é dirigida naquela cidade pe
las Irmãs do Serviço Medic , Missio
narlo. Ao dirigir a palavr"' ao Corpo 
sanitario, fez um impressionante relato 
das dificulctadcs que ae 11-ntepõem às 
Mis5ôes clltólicas no territorio da Chi· 
na,,_ 

"Nos s2rviços medicos da pa1·~e livre 
da China. em todos os lugares nos 
qu'.l.is Sôja n~cessatio realizar tarefas de 
1 ,si.stencia soc;ia 1, nQssas Missões c.a
tolicas prestam ~ua eficiente colatior-i
ção. p1·ocurando na medida Jà r)OSSivel 
auxiliar as almas e os corpos de cente
nM de 1t1ilhares de chineses doentes, ou 
feridos, contando parn isto recursos, 
infelizmente multo Pm!ta.dos". 

''Em um ano. de Jt1lho de 1938 a 
Junh.o de 1939, forám 11,tendidQS pejas 
missões cat<ílicas naquele te!·r!torio chi· 
11ês por intermecti , de 85 hospitais . e 
339 di.spensarios, 19.893 enfermos m~ 
primeiros e 3.502 591 nos ,egundos. lll 

razoavel supor-se que nestes 3 auos e 
melo o numern de paciente11 atendidos 
uns refel'idas instituiQões católicas te• 
nha aumentaJo enormemente, ao passo 
que e. quantidaJe de medieamentôs e o 
pessoal competeute diminuiram." 

OS JA~ONESES Tt;NTA!'l ASFIXIAR 
. AS ~lSSõES 

Recordou s: Excia. Revma., que :)8 

niponicos bloqnea1•am os portos chineses 
e co1·taram a rota 'da Bh·manla. Desde 
'esta epoca, as Missões só obtem escas
síssimos elementos para de11envolver es• 
ta. ob1·a de caridade. Para minorar ,esta 
grave dlf!cUldade, os Senhores Bispos 
chineses . fundaram o Serviço Medico 
Católico da Chin:, :que trabalha ardua- 1 

méntc, para reniedli1 a situaçijo. 
"A menos que seja prodigallµcia uma 

prouta 1juda.' vinde c;to estrangeiro, .to
do . o trabal!lÓ mediço. realizaçl9 pejas 
Missóell · católicas deverá ser Pil-ralisa
do. Isto significa aue mUhõeJ, de en• 
!ermos e p~cilmtes esgirão · co11<;1entld11s 
a m~rrer." Fil?Cndo estas dccl&rrwfln,,, · 
Monsenl'Íor Yu-Pin formulou.· 'ardente~. 

, vot<is pa.rn m.1e ºª c!\t<illc9~ . llQrt,e.'arre
. ricanos sejam os primeiros em proper-
cionar este{! I\Ul'!lios sanltar-los. · 

OURO CA UT!l:1.AS Q() l\ll()N'rl! Pb !5()1.;C.IRRO 
- JOIAS U~AllA~ ~· SR!!,HI\NH:S -
Compn, 0

0ll!!'10do ... ·mo;lhore~ l)rt•(O~. 

Rua l\,lvarcs renicado ~Da, 
3." andar - '1'el. 3-1720 - DEL MONA.CO 

. 

poderosas O TERÇO O M ÁNU AL E bam se _umr cada vei; - mais. e"ntre 51' 5-enhor Mberto pequeno e'' a qo P. 1:'!d· 
O . s· ·;00 . - ' . · · · . com as sue,s t11deraço11s diocesanas 

. E ç O, que nao conhece dec1 e4 e estas com a Federação Estadual son Vieira. Na agenda do Secretario, 
p1~1,1d'ôl, porque. rejuveneclcla coustan, para que, unidas pelo mesmo fervor'. talvei tragitda pe)o mar, apagQU•-W e, 

CASPA 
Quéda 

dos 
Gbellos 

pelo mesmo· ideal, pela Jllais sevt1ra (lata 2~ de Novembro: diss<>lveu-~ o 
disciplina, sejam em breve reàlldades comproini§SQ. Mas; m1 meu ca4ern1Qho 
deslumbrante e dinamicas·. o que .ho- azul que me acompanhava às audien-
je, em garte. fllrme, a ba(le do nossci elas l1Q falacio s. Luiz. permatte~ o 
programa Mariano .. Disse•'. regist1•<>, Parece que a mim ficou o com· 

São. Paulo, Novembro de 1943 • - promisso de. Pouco . falar ne~ta malfna 
Pe, · A.gQlitiTilH> ~emllcute. S.J. - .Pi• re1111iiio, 13,f\m çte qwi pelos meus 1a.-
retor d11. Ji'11deração daa Ço11grege,- !llc;>,1, sej11, ouvida a palavra do. Jl,fcebl$· 
ções Marianas de São Paulo. · · po. 

us MELHORES PREÇOS-
E A MELHOR QUALIDADE 

f!H.11:SIJNTO . ij 
lfüSt;UU'1'0S fJ 

fltlOS. .... VUUIUS • Jl"INQS, .t"HU'l'AS 
UVAlUU~S - Q~l'll'.:1'1)::-> Al,l~H;tf0\:1Ul:i 

' EMPORIO MONTEN,E(jRO 
RUA AUUUl:rl'A, l.õ69 Ulsq. a,. t.uu Coelho) ---- fone: 7-0036 

AV, 
. MEHCeARIA AVENIDA 

BRlG. · 1.,y1~ ~TQNIO ~.Qlli - (l:m frenie 
.lmaculada Ooncal,i9) - .ro.ne: 7-ô4õ3 

OtUQQS Pli'lll:e!.iWQlt~S D4 

à lgr-eja 

.MANTEIGA 
EN'l'REGAfl A DOMién.io 

' . . ' 

FRESCA EM PACOTES 
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TudQ pode po1· ele ser. explicado.. .A tê 
a propria exlstencia i;la. :Federação. 

Estamos aqui reunidas por um apelq 
dirigido pel;. Fedei ição Mariana F:eml• 
nina.. de S. Paulo. Mas, que é a Fede .. 
ra.i;ão · p?rnuntarão muita.s · Jovem; qui1. 
pela. t>J:imeirit vez,. iissistem a um mo .. 
vi.nw,:ito qomo oot.:. Ouçamos a. llçãc» 

. elo Arcebispo': 
. ''Fun~d?- ~111. !Jqa,_ gor~,,.W111e ,;~µtpr!'."c 

. dade Arqll!diocell8.nit, ela. '(a .. l"i:dére.9ã9): 
visa uni!iclJ( tociaa 11,3 Pias .O'Pi~s. Sm 
fim não; é. d;;§truir nem d~org.a.nlzQ.r a. 
vida. paroquial, pois, Isto seri11, a.«illl llC 
éontr11, .. oa :.prjncipio11 do direito eclt!lSie.s• 
tico, mas.e apurar, aperfeiçoar, ÇQJllJ:>le• 

·tar o .espil'it-0 paroquial, harmon\Z11,ndo• 
o coni o: espírito universal d11, Igreja t, 
da, Arquidi<i.,es11. e Jmo tol'Çl1-.$ .tiliperm 

· pel11s Paroquia.~ a., Pi.as · Untlões Podem 
agir, como de fato sempre o fize1·am, 
çom gt'llnde eficiençia, dentro doo· •i· 
mites de sua, freg1.1e~ia. ali,, pqrein, :QU;. 

. trás · lnteres:;es · ue não são o~. de uma. 
Paroqqll!,, mas, ele tocl!LS, porQUll o ,;ão 
da Arquidioce;e e da lgrejfl, · e, neste 
caso, era. preciiio crne . .., t\ltorid,à<;\e rtii,,,:. 
tropolita tivesse à mão conjugad.aa num 
só pensament9, · numa só orientação, ~ 
formldavel atividade çlas FIiha.li di · Ma
ria.". Até aqui palavra.s de D, Jos6. Vós 
o percebéstes 'claramente. J!lr& ·. ~esejo 
arçlçntll !io ArcebillP9 q1..1e to!lai; $$ l"i• 
lhas de M11,r!I!, çerra:;sem llleira;; em 
torno da l"eel~r \o. "Cor . unum et 

· anim.a. 1,ma". li,sta Gonce_11tra,c~o ~e 11Q111 
está. , em parte, @llPlic.a.çta. . pelai; ptl:i.• 
vras do llOSW ~ii;udo~ Arcebll;po. lille · u~ 
nha um ~rande de~ejo · dl! elitreltar JS 
laços· que · 111'~111 as · Pill-S . tlnié/e-ll, par.i; 
estimular e lntern;lf!car' o esplr\tQ mQ.
rlano, dentro de 1.1ml', perf1iit11, uuli;laúd 

. de vistas. l'!lll.la q gre.ncit a~io · ,,e 
união de tod3ll 11s forç!l-S aa.t<llicªª ,Ja. . 
Arquld!Qcesf!, ~ nós ll,q\li uo~. conce»• · 
tramos para ~o. 1'4ll,s, VQ$ Ô !ill-1>1,lis, 
viemos t3mlx!m, par.a., num11, prçce CP• 
letiva. imP.lorarm~ · tle No~ :SenMr~ 
a · paz para o mundo. 

'l'J\lU>E DO !\fiPJl\4?-iT/\J>O 

Realizoll·$tl no c;ia !11! p, P·, uo e,'()Je• 
g!o As:;unçâo. (ias til ~i; l 7 bor~ \llll9 
tarcte, qe cec(1)11\rw•nto P!l-!'a .a.\i ít1turM 
Filhas d, Ma1·1a. con11'!Q,recim1 '11 i:erc;3, , 
de 4Qll 8.§!lll·11-nt~. q\l!l num. 11,mblentfl qe 
pled11.cte. ordem e tlil;qlp!irni.. m011trMl}m 
como estã,o dú;po§tn , a m.gn,ll8r µo 
e11erotto p11,91flço · <I@ No~11, ~n!Wr4, Q 
progr11.ma d~ ht!'dll copijtQ\l !ie Vi• 
sita 11.0 ssmo. · S3-çram11nto, . <)ficii, da 
~osM, simnm·11. p111ei.~ra, pelo ~vm,;,, 
Padl'e n\1·et9r da ~. M, f.; a~ ll!ll 
tntervalo. que 11s Aspiranw~ aprovena• 
ram mira pa~lar nq miigríiflc<1 J~r<tlm 
do ~Qle_gi\l, me<litllmlQ ~ paj11,vr114i que 
tinha.m :wa,bad1>. d11 uuvtr; l'f!ll(IU•se o 
terço, 1;eguldC! dll b~l!Oª-º· As 16 lloras, 
dirigiu :ma, p3J11,,Íra, .ª8 rµtµr3,S tm1as 
elu Maria. a snrt3, V~ra, de AlAAYdl! li'c..; 
reira, Mestra de Aspirante!> 'dª l."arq• 
qula. d!l -s. Dllrn\r.gçª, que,. g~ m11:p~1r, 
muito atr{l,llll~ e11pôs pi; d«!v!lrei. §l?!liitls 
d~ · Filha de ' Miiri11,, Oepgls, · f11<lm1 a 
Presidente da F. M. F., .umprlm~Pt!!-n• 
90 a. toda.s pela proxima recepção. ag'rá.
decendo o belo espetaculo de piedade e 
disciplina que era a Tarde d. Asplran• 
tes a i·epet41Íio treohos de p11,!e~t1•as do 
3audoso Arcebls..-:, D, José Qaspar, àl! 
Filhas de Maria de· 8. Paul" As ii 110• 
rSI! encerrou-se esta magl'llfio.a t,ude 

.do A~plral'ltado. · · 

FE$TA !)A IMACULAJ;>A ·CONCf;IÇ,\0 

Desde 0 dia 29 de Novemb--c;. verri se 
mi,Jlzan<lo. em todas as Pias umees ij 

novena pr~paratoriit i11- festa \ia irna.qu
lll-41' C,on1J!!lção que se l'eallzarâ. · I! 8 
dl! Degembro, prometendo revesttr-se de 
ira;nde ~rllho. ~m~ ve~ que $e trá:fl!. da 
t~t!I' · por ~x.elel.'lçla (lo.,, devoto!f de 
Nns.,,..,. ~imhora. , 

·1 -~ "'. _- \_, . -· '~2,.·:_;;,,t:-; ' ·:: ·; 
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A MAIOR OASA EM ARTIGOS PARA NOIVAS 
Rendas, véos, grinalclas, luvas, bouquets, Lingerie e sMae 

proprias para vestidos do dia e para viagem. 
Aceitamos pedidos do interior, mediante o envio do nun,era
rio, adiantadamente, em cheque, vale postal ou regu1trado 

com valor. 

IRMÃOS COELHO 
RUA DA LJBERUAI>E, 100 FON~: 2-2593 

- SÃO PAULO -

"A Igreja, disse Pio IX; não admitirá jamais como um 
bem ·e ·um principio que se possa pregar o erro. 

e ·a heresia aos povos cristãos" 
) 

' (Conclm;ão da V pa;ina) 

i:ar o én·o e a he1·es.ia aos povos cris, 
tãos". 

Vejamos agora a exposição dos er
ros dos ~hamados '' católicos libe
rais" sôbrê as relações entre a Igre
ja. e o Estado: 

Os sub-títulos são · nossos. 

ERRO PRINCIPAL 

"0 sistema de que falamos fol ('n
cei•rado nas duas fórmulas famosas: 
A t.PreJa ·· 11vre no Estad_o livre; a 
Igreja llvre ~- o Estado 11vre. _A pri
meira fórmula é de Cavour: e equi
voca e parece atê contraditória: con
vinha ao· gênio astucioso que condu
ziu a obra da unidade italiana. A 
segunda é de Montalemhert: é mnls 
franca e responde ao carater leal e 
cavalheiresco de seu autor, 

Eis o êrro geral contido nas dua~ 
fórmulas: A Igreja deve ser livre· 
com relação. ao Estado, e o Estado 
deve ser livre com relação à Igreja. 
A Igreja não pocle tambem se im
])Ôl' ao ll,stado do mesmo modo que 
o Estado· não pode pretender domi
nar a Igreja, Y A Igreja e o Estado 
são duas so<:iNll!.dea lndepe11dent~s 
uma da outra, unl()as pelo único lac:o 
de uma amizade benevolente. c;ul
<lando separadamente de seus intP.
resses respectivos". "A lei funda
mental do. mundo moderno é a l11d0-
])endéncia 1·ecfproca do poder espi
ritual e do poder temporal". 

Este éno geral contem três erros 
J)articulares que , podemos exprimil· 
assim:· 

O Estado não conhece Jesus Cris
to; 

A lej não conhece Jesus Cristo; 
,/,. espada não se acha ao serviço 

de Jesns Cristo. 
Pritileirament.e, o . Estado não co

nhece Nosso Senhor Jesus Cristo; 
não deve haver 1·eligião de Estado. 
Em -outros termos, o l!:stacto não se 
acha obrigado, como E~tado, a abrfl
ça1• e a professar a religião vertia-· 
·deira; em outros · lermos ainda, o 

. Estado, como Estado. ni\o tem :o ·cJI;. 
ver ·de· ser católico. "Nfio mais· con
vem em· nossa· época que a religiiio 
<:atólica seja considerada como úni
ca religião do Estado, excluídos to· 
<los os demais ctiltos". (Proposiç:io 
77 condenadà pelo. Silabus). ~les1110 
enf pais c;üólico, "o prínc'pe secular 
deve ser, no governo da coisa Pll 
blica, completameute subtraido à mn
temal .direção da lgreja''. (Covc. l'o
diac) "0 reino das religiões de llJ,;. 
fado já- passou"· '· Hoje em dia a re· 
ligião católica não mais deve lll'<'· 
tender do1n!nar exclusivamente HÔ· 

bre o Estado; ela apenas pode rei
vindicar llm lugar ao sol da lib;)r• 
dade, em igualdade de condiçries com 

. o protesta11lismo e outra~ confis
sões religiosas•·. "O sistema das re
ligiões de ~}stado reJ)ousa sôbre uma 
confusão lamentável de ordem lrnma
na e de .ordem divina, éstabelece o 
domínio dos padres sôbre as coisas 
tiecuiares ", "O 1·e;;ime das religiô0s 
de Estallo é o ma:s od!c~o regime, o 
,da teocra'cia". 

.OS QUE SÃO CONTRA OS PRIVI
LEGIOS DA IGF:EJA 

lilm segundo lugar, a lei não co· 
ahece Jesus Cristo. l!Jla deixa de t,~1· 
preferências pela 1·el!giiio católica, de 
cercar os n1lnistros da Igreja de hon· 
rn• e de privile3ios espec,iais. ma as
se!ura a todas as relli;iões os mus
mos dlr0ito~ e lm11õe a todos 11s 
mesma~ obri~ações. Ela creia um di-
1·eito comum para todos os cultos, 
"JI: assim que er\1 algu11s ~;statlos c:a
tólicos foi lo11vavull;;t:nte estabeleci
do por lei que a tucius os q11e pt1ra 

SCIENTIFICJ\MENTI 

AS SUAS FERIDAS 

ele~ emigi·arem seja l!cito o exe'tcl
cio do próprio culto". (Proposição 
condenada pelo Silabus) 

Em terceiro luga1•, a es,pada . não 
se acha a serviço de #sus Cristo. 
.. o Estado reprime os ataq.\ii,;$ dit'i
gldos contra as diversas religiões 
quando a tranquilidade pública o exi. 
gir; mas, tora deste caso, cabe a ca
da uma defender-se por si próprias 
uµic;i.mente com as armas· da p<il'• 
suas ão". "A verdade uão · tem senão 
uma espada, a da palavra (Entretan
to na Bula Unam Sanctam se lê: "hi. 
hac · (EcclesiaJ ejusque .potestate 
duos es•e gladio11, spiritualern vide, 
licet et temporalem evangel!cis dic• 
tis instruilnur"): A ,verdade reina 
pela convicçao, pela persuasão, pelo 
amor. fJ a ação do espírito sobre o 
espirita, da alma sõbre a alma, e os 
espíritos se abrem sob a lmp1·essão 
da luz, os corações se amolecem ao · 
contacto da caridade: semel11antes a 
essas flõres que procura1n instlnll· 
vamente o sol, que se. abrem a seus 
raios togo que estes as tocam, be
bem avidamente sua luz, dela se ali
mentam e vivem". (Discurso p1·0-
111111ciado no Congresso dos. católicos 
da Nol'mandia. Temos a alegria de 
reconhecer que o autor desse triste 
discurso declarou postei·iorn1e11te à 
Santa Sé que suas palavras haviam 
ultrapassado seu pensame11to). "A 
nielhor condição da sociedade civil 
é aquela em que não se reconhece ao 
poder civil o direito de reprimh· por 
castigos aqueles que violam a reli, 
gião católica, a não ser no caso elll 
que a tranquilidade pública o exi
gir". (Proposição condenada pela 
Encicllca Quanta Cura), Ai está, p01• 
que, por exemplo, "torna,se necesaá-. 
rio suprimir a lei que, pôr causa do 
culto de De\JS, interdita as obras ser-· 
vis em certos dias". (lbid.J 

A RISPRE::SSÃO DOS CRIMES 
CONTRA A IGREJA 

Distingue-se uma ·dupla. i·epressão · 
c1e ataques critninosos dirigidos con
tra a religião, uma e out1•a exercida 
no co1-re1· dos séculos cristãos contra 
os Inimigos da religião: a repressão 
feltà pelos princlpes. e tl'ibunais $e
culares: podemos challla-la a. Inqui
sição política; e a repressão feita 
pela Própria Igreja e tribunais ecle
s'áslicos: podemos chama·l.i a inqui. 
siçào eclesiástica propriamente dita. 
Os semi-liberais de que fala1nos a 
reprovam qua~I que unanhneme1úe. 
Mas a maioria se acha ainda 111a;s 
oposta à repressão pelo E~lado do,; 
crimes contra a rellgiiio. Ha 11is~o. ' 
dizem eles, "uma Iniquidade gritan, 
te", "Uma injustiça monstruosa". 
Têm vergonha de habitar em um J)als 
em que as leis de Deus se ach1;1.m 
apoiadas pela fôr\;a das leis ·hmna· 
nas e vão gozar em uma "terra li· 
vre" essa "encantadora ple11ltulle 
~as faculdades sociais, politkas € 

morais do homem, l!herto de todo 
entrave policial e submetido unica
mente ao freio da co11c!ência e oo 
1·espe!to das pessoas honesta-s por si 
próprias". A inquisição polltica !oi 
"uma Instituição 111aidlta", -" a,· obra 
de urna 1101!tlca do ·Baixo lmpél'io", 
"uma 111áq~l11a' do govêrno digno aa 
execração dos séculos''.. Certos s·emi· 
libel'ais não podem ouvir 1Jro11unci!H' 
a palavra Inquisição sem fremir de 
indignação. 

A IGREJA "PNEUMATICA" 

O sistema que .i.caba111gs de cleR· 
crever foi desig11ado sob o 1101110 de 
separa~ãci da Igreja e de;> Estado, li, 
berdade e igualdade dos cultos, se
cularização do Estado. 

Vimos que os rac·onalistas têm 
duas maneiras de ente11dcr a sepa-
1·açf\o ctá Igreja e do. Estado, Uus 
pugnalll sob este 110me pela total 
absorção da Igreja no l!lstado, ou a · 
total destrnlção da Igreja pelo Estn
do, Pol'qtte. dizem eles ,o Estado se· 
parado da Igreja é o Estado sobera 
110 ei:n seu próprio domínio; mas "o· 
domínio próprio do Es);.1do é toda a 
ord1n11 das coisas humanas, l11,cJ.usive 
a religii\o". Qu melhor ainda.: O }!;s
tado, setiarando-se , da lgr1:Ja, leva 
consigo nessa separação tuclo que 
lhe pertence e dele depende; ora, C'l· 

mo 'não ha nada entre as co'sas hu
manas que não dependa (\o Estado, 
nada resta à Igreja e sua juridlção 
se torna sem objeto. "Que a Igreja 
vá de. agora em dean te . reinar no 
céu e deixe o Estado reinar ellbre a 
terra". 

(N. R. - Devem ficar contentes 
com esta liberalidade do Estado os mo 
lle1·11!stas e semi-lll)ei·ais de .110Je, que 
desejam colomu· a lg-reja 110 ar, va
gando no espaço, afim de que fique 
desembaraça,da deste mundo. São 
eles "os que imaginam a IgreJa por 
forma, que uão se pode nem toçnr 
11em ver, mas é apenas como d:zern, 
uma coisa "pueuiiiâtiça ~' que une en 
tre si com v!11ct1IQ invlP.jveJ multas 
comunidades cristãs, ,;ml,,•>ra seüura 
d:;,.s na fé", Eucfcl!ca Mystlcl .Cor·· 
poris), · · , 

JUVENTUDE FEMININA CATOLlf A 
A oportunidade da Campanha en

cetada pela Juventude Feminina de 
São Paulo, com o fim ,de reagir con. 
tra a desmoralização de nossas pr;i,ias 
de banho, campanha que se concreti~ 
~ou na providencia de maillot.s de ba. 
nho e vestes proprias para diversões 

·em praias, teve ultimamente uma. con• 
firmação no artigo editorial do conhe~ 
cido e justamente apreciado semana• 
rio carioca "A Cruz", em que esse jor
nal catolico deplora o tl'iste espe
taculo de nudismo que apt·esentam 
nossas praias, que bem merecia maior 
atenção da delegacia de costumes. 

DIA DE RECOLHIMENTO 

Realizou-se domingo ultimo o dia de 
recolhimento da~ jocistas de São 
Pal).)o, na Escola Domestica· da Liga 
das Senhoras Catolicas. Com· anima
dor numero de acistas, e mais · ainda 
com edificante piedade registrou a 
JOFC da Arquidiocese seu ultimo 
dia de· recolhimento deste ano, com 
o fim de manter sempre acesa a· ca
l'idàde sobrenatural nas suas associa-
das. · 

Encar1:egou-se das pr;i.ticàs o Revmo. 
Sr. Conego Dr, Antonio de 'Castro 
Mayer, qlJ.e fez as meditações versa
rem sobre a maneu·a como devemos 
santificar este tempo do Advento, para 
110s p1·epa1·armos a receber condigna
mente a Jesus Cristo no seu Natal, 
como valorosos soldados do séu exer
cito para a conquista dai; almas. 

O dia de reGolhime'nto terminou 
com a . reunião mensal e uma aula de 
religião ilustrada com projeções fixas. 

NOSSA SEDE 

Como todos ós anos, editou a Ju
. ventude suas folhinhas em beneficio 

· de sua sede social. Elegantes e artis
tlcas, ao mesmo tempo que instruti
vas, àcham-se à venda em nossa sede, 
pelo preço de Cr.$ 5,00, com bonifica
ção dé uma folhinha para qUem colo
·car dez:. 

lllas somente a completa. lndepen, 
Uência do -Estado nas questões reli
.giosas isto é, a negação de toda su
bordin'ação .do Estado à Igreja, 

Outro movimento em prol de no:1sa 
sede, é o . soi-teio do BROCHE de 
OURO e PEROLAS. entre nossos bem
feitores. Com a loteria do Natal en~, 
tre eles será s.orteada a joia. Todos 
os que nele se interessarem procurem 
os bilhetes desse sorteio com os mem
bros dá Juventude, Até dia 15 devem 
todas as .encarregadas desse . movi
mento apresentar na sede a relação 
de seus trabalhos ·para controle e ve
rificação. · 

J. E. C. F. 

Rcallzou a ·J. E. C. F., domingo ul
timo, uma reunião geral em que foi 
apresentado o relatorio dos trabalhos 
deste setor, durante o presente ano. 
Essa assembléia se foz no· Colegio das 
Conegas· de Santo Agostinho, gentil
mente cedido, sendo nela prestada ho• 
menagem aos. diretores. da Ação Ca
tolica na Arquidiocese. 

HORA SA~TA 

No ultimo domingo do , mês, dia :l6,. 
haverá a Adoração Coletiva -de todos 
os setores e membros da Ação Catoli
ca da Arquidiocese, na Igreja Matriz 
de Santa Eíigenia, às 16 horas. A 
Juventude Feminina está convidando 
todos os seus membros para compa
rece1·em a essa Hora Santa, determi• 
nada ,peló nosso saudoso Arcebispo, 
D. José Gaspar de Aíonseca e Silva. 
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O Melhor F.nslnn ----
Pelo Melhor Preço 

clamar <lo govê1·no civil um apôlo 
que lhe é m.als prejudici11.l qu·e ulíl, 
deve sobretudo e quasi que unica
mente desejar que se lhe deixe a 
maioi· liberdade, sem jamais recla-

0 BEM COMUM TEMPORAL ISO· n.ar contra a tole1•a11cia de todôs os 
. LADO PO SOBRENATURAL. cultos", . . 

o meamo sistema é. afnd!l, desisna-
nvidentemente, como os seml-libe- . do sob os nomes de sec:ulariz119ão da 

rais se declaram católicos, lláo lla Estado, do governo, da sociedade. 
11it1g11ern entre eles que admita· a "0 bom estado da sociedade públ!ca 
separação da lg1•eja e do 1!:stado à e O progl'Csso da civilização exigem 
maneira dos racionalistas da· primei- absólutameute que a sociedade nu-
ra classe. Entendem o assunto como mana seja constituicla e governaclil 
o~ racionalistas n1oderados e hones- sem ter em conta a religião, como 
tos. "Na antiga soeiedade, diz~m se esta não el(istisse, ou peló menos 
·eles, o Esuido se achava perpetua- sem fazer diferença alguma entt·e a 
mente fundido à Igreja (l a Igreja ao religião · ve1•dadelra e as talsas''. 
J!)stado. De um lado, com efeito, o~ . (P1·oposlção condenada pela Encicll
soberanos faz•am leis sôbre matérias' ca Quanta Cura). 
religiosas. conl'ocavam mesnio c;,n- · N. 'R. _ Compare-se e~ta tira110-
cflios e chegavam até a. presidi-los. slcão com a seguinte ultra-modema, 
:Por outro lado, os Papas e os B\s- na qual a situação "de fato" e apre-
pos' se serviam do poder seciilar para sentada como consequência. de m11a 
defeudel' e mesmo aumentar as con- r - - btld · 1 · , 
q111·stas da Fé .. De hoje em diante o di crenciaçao O ª "em. vnn_c P 1.0 ' :, 

"Por isso mesmo que a ·sociedade 
Estado deve se encerrar nos limites política dif,irtnclou mais perfeita, 

11le seu próprio domínio, e ª Igreja mente lilUa esfera própria é seu ob-
deve reduzir a suas atribuições 1'5' jeto tell\poral, e reune de fato eni 
pec!ais. Os ,Bispos não mais domina- seu bem comum temporal homens 

VISITE A NOSSA GRANDE 
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SEGUNDO DOMINGO 00 ADVENTO 
(S. Mat, XI, l!-10~ 

Morre na lndia · um zelosn 
sacerdote 

. Noticia.li !la · Ini:Ua, revelam que o 
Revmo. Padre /1., :i.&v!er. !ncansavel 
m~lona.rlo, é!aque1e pais, fa.leceu ~. 
centemente. ao:; 6:1 anos de idade. 

Seus trábà.lho.s no oriente, receberam 
dfl Peus ·~ouo Senhor uma srande re
compenM.. Vinte e dol.3. dlsclpulos aeus, 
seguiram 01; .seµs passos e são hoje re• 
lígio~~. 

o Diocese de °KtUn~ak<1nJ.m chora .. o 
seu grll-!ide benfeitor. 

O,istinto . intelectual mexicano 
ordenado sacerdote 

r,io os príncipes, nem os principes pe1·te11centea-!l,Aamilias. religiosas.,di-
pretenderão. clo_mina~ os ~ispos: 0 ferentes, tornou-u necessârlQ que no 
poder ecles1~~t1~9 nao mais poderá plànQ ·temr>oral ·o. prinelpto da lgu~l-

disdpo: da ~~:~d~J;~;:~~!!~~u1:~~~~:'"' )J~de dos. direi~o.s se 21Pllque a . utaa 

Naq11ele t~mpo, como., c:>U,,.i5$e João, que estava prno, falar nas ol>ru 
de Criat°o, enviou a dois de $eus disclp"loi. para lhe pergunt.11r; "th til o, 
que ha de vir, ou é outro o que esperamos'/" - E lhes respondendo Jesus 
disse: "Ide e dizei a João o que vistes e ·ouvistes, Os cegos vêm, os ooxo• 
andam, l'S leprosos $ão c11r;idos, os surdos ouvem, os mortos resuscitam, 
os pobres são evan9efi;i:;1do$; e bemaventuracio é a(!:.iele que H nio eaç,1111· 
dallzar em mim". ~ Tendo-se eíe.s retirado, começou Jesus a fali\r b turpa$ 
~ ropelto cie Joiio: "Que fostes võr no deserto'f uma c:ani1 agitada pele, 
vento? Mas que fostes vêr? um homem delicadamente .vestido?. Ei,, 01 qu-; 
UHm liestos delicadas vivem nos palacios dos reis. Ma~ que fostes v6r7 

., J.tm.· profeta? Sim, vos· diQo;-,.e mai!i · que um prof~ta, Este. é, \;!e fato, aq1u:le. 
de q ucm esU\ cicrito: l;:i~ quê envio o m~11 anjo dllll'lte dt ·t1 para i. 
preparar e:> çal)lin_ho". 

"Not!cla-,; ~t~l!CI!-$ ,; em despacho re~ 
cente da. Cidade dõ Mexlco infóf!U!I> que 

· :o profe~&dr H!gin,<> Vá,iq~eii de Sii:.ntt,ff.a; 
acaba· de set otdenà40 .5itcetdote. 

po e1 sec .. 1 "'· . • . . • . . . diferentes familias") · · · 
que são dá." 'cortrt,etênma' ·d:rJgreJa;· ' , · · · • 
Esta, com as arnias · da ·palav1·a. de ··. · .' . . . . . ; . . · 

'Deus e as "eenst1râ.$ :ec!esiâ11t{cas; 0 "ADVER$ARIOS 00·1'\EINAOO 
combato pelos lnte1·esses do câu; ,o: '. · DE CRISTO · 
Estado, com a fôrça nas• mãos,· pre- · · 
side aos da terra. Os · minli.ti;os sa
grados se encel'l'arão na ordem espi, 
l'itnal, sem tentar invad!r a ordem 
temporal; os reis se aplica1U a con
duzir os negócios civis e· políticos 
·sem procurar imiscuir-se no gov!irno 
das conciênclas. Uni, e outros, ex· 
cluidos da esfera que lhes é estra
nha, têm toda !iherdade 11a que ilie 
é t.Jrópria ". 

É assim que os semi-liberais en
tendem a se;;aração da Igreja e lio 
FJstado Elste sistema é aquele mes
mo qu·e j:i apresentamos nas três 
proposições: O Estado 11ão conhece 
Jesus Cristo, a legislação não co11lle
ce Jesus Cristo, a espada não se 
acl)a a serviço de Jesus Cristo. 

A mesina teoria é expressa sob os 
110mes de liberdaçle e de igualdad~ 
dos cultos. "'fodos os cultos que res· 
pe;tam n moral natural e a coµsti· 
tuição do pajs lêm direito à liber· 
d ade". "O Hlstado tem o dever de 
conceder a todas as l'eligiões a mes
ma toleraucia ou a mesma. proteção". 
"Queremos simplesmente a llbe1·da
de 1nod'l1·1ia, a liberdade democráti, 
ca, fundada no direito comum e ~e
guro da _ Igualdade, · regulada pela 
razão e. a justiça". 

DEVORADOS PELO ZISLO 
CASA DO SENHOR 

DA 

Esta !!herdade e esta isual<lade 
dos c_111tos são, <1/zem os 1i.61ni-lib\l: 
rais, de direito nat11ral. •• .1\ ;1:1oerdade 
ele conciênc!a e .<le culto!! e 11111 di
reito 11róprio <le çacla honiem e que 
a lei deve p1·oc!;;in1ar e d!lfe11der em 
todo. Esta<lo beri.1 constit.uiclo" (P.-o
pos!!,ão condenada pela Encíclica 
Quanta Cura). 

Elas são reclamadas· pelo .próprio 
bem da Igreja. "Nos lugares e111 que 
a verdadeira rellgi(í_o domina, el<1-
deve conceder t.olerancia para as, re
ligiões fal~as, afim de que estas lhe 
concedam tolerancla nos paise:, em 
JIUe dominam. Os católicos devem 
dai liberdade a seus adversários nos 
pai-ses em que SE! acham em maioria., 
anin de que o m1:smo t1·atamento lhe;, 
seja dispensado nos em que estão 
em minoria .. Será usando de, tole
rancia com relação ao êrro que a 
verdade forçará este a usar do mes, 
mo pl'Oce<ler para oom ela". Este& 
argumentos têm si<lo tamiliares a 
cértos catmkos !ilJer;i!s. "Qua11do 
não estais no · PQder, dizem eles l!OS 

cató!iGOI! que não partlc;ipam de. SflU 
sentimento, ei.igis a li\lerda,de a vos, 
sos adversá1·ios em nome <ie ~eus 
prj11cipios; qua11<10 sqiij os 11e~1loreij 
recusàis a eles !lssa mesnw, llllerqa
cté em 11ome dm1 vossqs ". 

Alguns sem!·libe1·ais talv!'!i grjta
. 1·ã.o: "Não falamos nunca en1 sçcu
. Jari,rn;ão da sociedade. Estas expres, 
sões sã.o ll8adas apenas pelos racio
nalistas••. l!: verdade, a maioria deles 
nãn usa esses termos; 1nas todos 
aprovam o que expressam. Na teo
ria semi·lil>er11I, com efeito, a lgr(ija. 
pode impôr-se aos !ndlvlduos e às fa, 
mlllas, úias não ao Estado; <!.ante 
deste, a· condição da religião cató
lica é a mesma. que a de todo culto 
que respeita a honestidade natural: 
éh tem direito à liber<lade do mes
n10 n1odo, nem mais ue111 nie11os, q11e 
o protestant!s1110 ou o Judah;mo. · A 
sociedade cívil não. tem portanto o 
dever <le al:)rnçar e !le ·p1•oíeesar a 
religião católlça; Jeeus .Cristo e Sua 
Ig1·eja não têrn direito de rel11ar só, 
bre o Elsta<\o, sôhre a legislação e 
toda ordem pí1bllca. t precisaµ1ente 
o que os b.omens da revoluçâQ cha
mavam e o que nós chamamo~· & n, 
cularização d;i, 1;acl,icJ;i,de çivil. 

Ern resunlo, os senil-liberais de 
que esta1no~ fa.lancto se une·m aos 
raciqnali~tas Pllra repelir o reino ~o
cial de .f es11ª Cristo, Os Cll.tóUcos 
di~em: "Je$Ua Cr!i;to ê Deus. portan, 
to tem o dire,ito de rein:tr §élbre a. 
socieda<le, coruo sôbre toda· orlatura". 
Os racionalista.s respondem: ••Jesus 
Cristo não é Deus; porUlnt0 não tem 
direi,to. ao rei1111<10 i;;ocia\". Os cató
licos liberais intervêm: "Confessa
mos a divindade· ele Jesus Cristo, 
mas apesar disso não llle reconhe
cemos direito algum ~ reinar sóbre 
a socie<lade", · ·· · · 

Ora; todos os mie $ão partidii,•io~ 
de um Esta<lo leigo, não co11fessa11-
do que o p1·üheiro dever do Estado 
é ele professar e protei;er a relii,;liio 
católica, mesmo que reco11beçam à 
ori,em cliviua. da lg;reja e ílll!l rei, 
vindiquem com alarido sua lndepen
.dência, mesmo que se~am vi11tQs a.s
sociar-se à vida l'eligio~a . dos cató· 
licos e pratiGIU' §emÍ -àto'à, peimá1ie
cem s1unl-lil:l~rais Qll c;itólfco;s 11!1;· 
rais''. 
\ 

-000-

·Termlnamos aquf a expsição. dos 
principais. e1TD$ semHH>erais sôb1·e 
as relaçõ~s entri;i a lgrli'jl!- Q o Esta
<10. 01rnrtunªm~nte imal!~ªremos aJ, 
gumas obiecõlils gu1;1 ~c,stinnam ser 
feíh1s Qoutra a l104trina. 1Jat~llca por 
esses mesmos moder11istas e libel'ais 
"dinamtzarlos", por ondfíl veromos 
que essa praga, longe de estar extlr, 
pada, contJnua a eaqsar dal}o!f · i:on
si<le1·áv~il! llC& Ç<llfllloa dq P,11 de 
Familia. ·· 

Precisa de· impressos? 
Ofi!:im1s grilf ica.1 , do 
U~fJl(JNARlü S. /.. 
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.t!o1tanto o fiel não d()ve ser um.i 
~ana. agitada pelo vento, isto é, de· 
ve t~1; jdé:as tin1ws, ba~e,iuas Pa ,.e, 
velação não sonwi:it§ varn uso inter
no, n!l. pi-opr!a conduta, mas tatn
be111 no apostolado a que possa i;er 
chamado a reíll:zar; bem como dev@ 
anrar a mortltica~ão, evilal1(Jo cui. 
da(!osamente os atrativos '!la. sen
sualidade. · 

Eis un1 program;i. traçaao pelo 
exemplo de Sã<i Joã9 Batista, que ac1u1 
obtem o elogio do D;v.,110 Mestre, e 
que se aplica ponto POl' 'ponto aos 
tempos atuais. 

dição ln<lispenu.veJ de 1alv~çáC1 de 
uus ~ on tras, 

P.ara a Fé, este ambiepte dessor,a,. 
do se opõ11 à, apologetlca· Vigorosa, 
pois só ap1·ec!a a paz ·e a conco1·d~ 
a. todo preço, e obscurece o en ten /11-
mento àe maneira que torna o !!111 
tardio em percel>er os _ijl:>flsmas e ai 
e.mbiguidades s9b q1,1e se esconde o 
erro, e facilita tPd!!-lil aij audac!as dos 
maus que nas suas empresas Cf,n. 
tam' já conl esta "imbelicidade" ilo11 
bons de que tala' o pro reta. Er é as~illl 
que, entre ll.$ muitas coJ~as lneCavé'i~ 
a que assistimos, como essa de "ca
toiico" mas ·,.não praticante" tain., 
bem abundam já as "seml,conver. 
sões", "os quasi convertidos"· COlll 
toei os' os foros de cidadania nos 111eins 
catolicos, com ledas ae consequen
cias nefastas de iie111elllante proc;ecli· 
mento. 

P,1.ra toda· essa fa,lta de amor e z.,. 
lo pela C!lllija de Deus o fiel e o ele, 
monio têm uma otlma desculpa, não 
fazer ju!~o temera.rio! .. , 

Ouvíssemos melhor a. No~~º Se
nhor, conllecessemo8 melllor QIJ San, 
tos EvangeJ}Jos, eom sua austeríd1t· 
de, sua energia, 1111a. lntrana!genoil!., 
e não sob o prl~ma falslrtcàdor de 
nosso sent!mental!$!110 o que quer dl
zer de nosso comod!smo nein nós ~e
riamos assim, nem farl~mo:;; a Jgre- · 
ja objeto de irrisõ(l~ de quantos se 
riem da ingenuidade i:le seus muos. 

o -aGpecto · ma.Is . extraord!narlo que· 
Qferece 11, Vida. d.o l'ailre Váf.QUC3 de 
Santa.na. ê o fato de aua. conversão, polll 
antiés de abraçar a 'vid/1. ecl~lut!ea, 
ha.v~ pertene!ç)o à maço:,ttl.a. em cuJct 
seio ocupou. uma. posição proemtnentl.s• 
sima.. Pilrante ,ua. vlcta, . publica deS\!!m• 
penh.ou car~o11 ele tmpo.tq,ncla til!-cional, 
sobretudo lW .ius 41i: respeito /1. ~tru• 
ção publica., Gomo. ese,lwr se <U.stinguiu 
por iU!I, !ntrep!dêll, pelo 011tU0 i.meno 
e proflll'lclll1acle í:le fiua cultur&. Entre 
suas obras, ae-desta.cam: ''fflmens lJw;. 
tre.s Nacionais", "Llvr() d.e cuemava.ca" 

· e "Juan Diego". · 
o re. Vâzquez de Santana foi orde .. 

na.do · na BasUica. de No1;5a. isennora. lle 
Guadalupe. Fez seus ~tuc)os no E!emi
na.rio, de Mooter,uma., dirigido pel<>3 ~
dre., jesult-.s da. Provlnela. do Mf)tieo, 
O novo Sac.erdote cont;i. ·atualme11te ciJl,o 
coen~ e eln~~ iuios de idade. 

TANAORAN 
Otimo tort!Jicw,te 
f,mtnlno e,cçl,m .. 
11am11nte temlnino. 
M@r11e d, WUf bor .. 
monfoa ei;pediits 
l'~'!Rl(ran retuve .. 
nesce II rntJlher. 
ranetran t • re .. 
inédl'l indtC11do em 

todoa 011 ea,;os de 11b11tlmento, 
l'!Jt;l!II~ , or~rn 11nv,lht.almentq 
prem:,turo. eahel!'l• hran~ IU'1• 
te1 do tempo. F.m todas as 

drnl!arlas. 

Na questão de ca.rat()r, uão lla c<rn
sa 111ais comum do que m1s e:.1n:ço2 
que se agitam na mala edificante rio 
cilid!Hle para com todas as conen
tes, ainda as mais opostas, des,Je 
que, se nii,o perturbe a placidez ,ie 
seu ei;oismo ínteJeçtual, obri(!!l-!ldo, 
os p. pensar •. ou a atonia da sua vo1i. 
tade forçai1do,os a querer. Rara1nen, 
te se enc9ntr;im pe§i;oa~ ·q11e digam 
'

1 sim, sin1", ºnão, não", como era o 
Batista. lia rnuit.as que dízem só sirn, 
mais rar&,s li$ q11e di~em só não, e 
constituen1 legJões ás que Já se es
queceram' o signl.fiuado desta~ duas 
ei.vressões. Tudo. isso porque o L!\Je, 
ralis1119, !ev!lndo os l},;Hnens a .se aco
mQ\!11rem ª tu.(lo e à to!!íl~ a~ i;Jtua
çõe~, l:q11/iltei: o c!iscernim.ento- oa 
maior parte dos lndivlduos, ele 11w
neira a lhes ee1• multo difícil hoje 
diz~r de modo claro e ,incisivo o que 
é r@almept~ bom, e O gue ~ rr,ahne,1-
te rnau.. 

CoJ)lo · consequencia deste estado 
de espirlt9, a mel$~la 4esord9m ~e 
intfQdllilíi11. llQ§ cq~tqmes, !le ma11eira 
quij g proçMlmentQ gll)'al est;i !IJUito 
loni11 de çon11m\1ir à ap)icagão' pra
t.iea de p1·inl)ipios solidos aceitos por 
convicção pfotunda. 

Ecos do jubileu do Sr. Arceb~po de Mariana 

No que conçern!ã ao apoªtolado 
este estado de espil'ito é pessimo e 
per1~0$ill;;i1no. Çppstitue o a111bie11te 
011de podem medl'ar todas as idéias 
falsas, bem como desel)volver-se ma· 
ncilr;i.s de a~ir e jui~ar di;i to()o em 
t9<J9 !l!!P.tr1Jria, IJOI:! divim>s en~i
namento1:1 d Si;tlvador, i;l!ja reaijz:i.
ção na vjda, no~ in(liVllluo1o-. e das 
soç)edades ê no entretanto a con-

Uma das maili ~l!tnlrlç11,t.·va.,11 t~tas 
católicas do Brasil, foi sem duvida o 
jubileu Sacerdot;i.J !lo n:icmo. itevmo- Sr. 
o. :\íelveciQ Qorn!lf qe O!l\e1ra, Arce, 
bispo de Mal'iana. 

~. S, o Pap!I, Plo XII, dlgnOU•$!à:. €1'/• 
viar à s. E:i:cl;i,. R.evma. 1111 s]W! feli• 
citações o que ~em ouvida t9rmm «:§§;i. 

data. mals grata .io Sr. Arcebispo. 
A mis6lva. de s. Santidade é a. que 

Gegue: 
"Ao veneravel irmão Heivecio Gomes 

de Oliveira. Mceb!i;po de MarJan11, AI/.• 
sistente ao .Nai;so Solio Po11tl!lelo. 

na.iará, ~rn Lreve, a, TI ~ 11-0i te11s ll 
dia mui grato .em que celebrar~, com 

HARMON,IUNS 
DAS MELHORES MAROAS 

AINDA Trn111os GI~ANDE ESTOQU~, · 
DESDE O POJ:tTA'l'lL COM '.l'LtANS
t>OSITOR ATÉ A.O liA.ff..\!ONÍUM, 

ôRGÃO 
Sonoridade perfeita -Grande reaiate»oia. 

Peçam informações 'e! 1111.tálog-01 à 

. CASA 
lt1Ja BQa Vb1ta, 162 .:... Oaixa Fostal, 668 

a $'1'aç11, de ~IJ~. felizmente, o, 2~ ,n1111-
de teu Episcopado. Esse faustoso l!-ee!l• 
t.eclmento dá-Te ocasi~o de 1·enr;er . a. 
Dell/i mllft?s iraçltlJ, no~ tamll.$0§ be-
1nficios que. nesie largo teml}O de teu 
llltmllll Pall\;OF-+, 1111~, 1>eni,namenw. 
cç,nceder-Te; e l!,01> fle!S, ni;je Co\T!O OIJ• 
trov11, C-Ollf~do~ 11, T~u Cllid~4Q, prowr~ 
ciop11, a oportun!d11,(le de ~ibutar.Te 
selJ§ pro~to11 de gratidão e devotamen~ 
to. PeseJ3-!ldo Nó.s !!-Cr~~r e~ a,legrfu. 
comum e ei;taa feitcttaçãets, iscomp11,,, 
nl'la11N11 CQ)n N QS!iO& VQtQ~ U PfQlliÍnl!ll 
festas qe tuas 8o4as Er,ll!q(l~, a11gy .. 
rando, de todo cor11Ção. _tQda ~orte de 
venturas e felillfdadi:,a. JJ · para qi;e a. 
c:lebraç(!o aess(I, f!iw;tas,a. l!Jbl- po~sa 
trazei· maJ9r copill lie fn.tto~ ao povp · 
crl&t,p. 4e i,om IH'!I-QtJ oom:edemll§-T!: a. 
faculdade c;le • • i1> d! ltpl'a~o. apôs tlJa 
Missa.· li'<'lntlffcal, -dares rJ BJpç~ · 11m 
No.w;1 no111e ti çç,m !'JOS§ll. !l,QtorlCI- d aos . 
fiel/; pres11n~. e 1ac;,s m!l,ml9S 11, tl'l\'JUI• 
~e1w~ rleU11,ria 11, nicra.r,~ c:ontimne 
88 l;lOUdlqões U$!IQ" pe_JI!, lgféja,, · ~)!lo 
tambem, como pelÚ'l(lf de divl!).IU gta,, 
ças . e prova c:te : NQsso r,ecultµ afitto, 
a l!Jenç~ Apqi;tcl!ca aue, a. TI, Vim~r~ 
Vl'Jf trmão, llOJl tewi co.irMã Fel!elosos, 
a ~oào o Cleni e a<1 povo r-0nf111,!'!() ~ t11<1-
v1g11a.nc!a c:1:mced~nio~, CQll'l inulta, e$tl,• 
ina,, no ~lll'lor. 

Os outros rac:Jgnall§tas atribuem 
ao f]stado as ço!sa11 çl_vfs e ll9Htic:às, 
<lei:,:an1 f\ lgr\lÍ!I ; O ,dO!lJjnJQ Âll-9 C\)J 
sas religios<1s,. ( reivi11cJlciim p,1:-;1 
as duas i;oçiedíl<les . QUJa lml!lpem!~1i
cla mút11a, A. 11epi1ra1,;o d;i !greJíl ~ 
do Eah~o 11ãg imlllicarla Pitra el•.~s 
1\ ~ ~- ~ést1·ul,si.2 d& w;m1 

4-duzém trequl:Pte111ente tigubem 
este argumento.: "A 1.m>t\lç!io ex1:l11· 
siva dad!I ·a um Gulto o torni qdJq. 
so; a- verdade 11ervldã pela t~n:a ma· 
te1'ill.l, perde s11a fôrça roor11!; () ll)s· 
tado Piio pocte «ieclani.r,se !)ela V!Jr
da(li:iira rnllgii\o, ~em provoç;i.r çol)· : 
tra ela a~ .desconfianças e .o despe!, 
to <iQS !l<.'~!:l.l'!(lS (los eal!lO~ c11Jtos. 
.• , ')fil'.~1!~ ~~ Ig~! ~ a· l .,._. SAO l?AUI,O -

----------------E·m-s•u~ac_o .. 1-r .. e.sp .. º .. n .. d"'a""n'"'éi,..a_c•i .. te_·_es•t•e•j•o•r1•1a_1._· ~ 
t>aãn · em Roma, .1qpto <!e §1, Pedro, 

no dia. a1 de deumbro de 194::l no quar
tQ 11,M <1~ N~ Ponthl.~ado. 

. . fg4 1'19 JW,4 
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TELEGRAMAS. DO RIO 
NOTAS ECONOMICAS 

,lLTA DE PREÇOS E,1 BOTEIS E 
RES'l'AURAN'l'ES 

RIO, (AS.-\1-'Hgss) - o <.:oord~na
llor .da. .:\lobiiizaçã.o Econornica dis
tribuiu a sf':guinte · nota. á ilnprensa: 

ºAfiin de evita:r· possiveis evasivas. 
o Coordenador advert~ quo nen!iuma 
alta _de preços pode sel· efetivada em 
qualquer 1l1erCadoria, 011 em. , s1:rviço 
de que ·o publico ,;a utilise, sem 4ue a 
medida. ~eja. estudada e direta.mente 
a.Utorizada pela. Coordenaç;[o. Assim 
para citar aper,as uin exe1nplo, os 
proprie'tarios_ de· hot~is, Pe)1sões e 
restauran.tes não p_octerâo . majorar 
seus _1neços. .Serão- o_s· ·111esmQs pre· 
valecent<,s em .10 !tu ·novembro ele 
l9Ú. . •·· . 

·os. !nc;tülinos ,, · o publico em geral, 
estão nu dir.e.ito :::1e. reag:rr contra ma_ 
nobra.s dos· altistas". 
o·PREÇO DA ),A.VAGEM .DA IIOU~!\, 

RiO, (ASAPnF;SS/ - Os pr<'pr,.<),:a
rros de la.,·an<lar~as, reunido.=; nQ. -sin
dica.t:i.~ da ClatiSú, delibel'~_.t3.,n1 O 

aumento do preçv d:i. · la vage,n de rou
Pá., . já tenÇ-o. as tinturaria~ n 1;i~ado 
aos :seu~ fregUH<>•, q.ae o se,·vt~o 
~gora. ê de <.:r.$ 1~;00, 1'\lre~o con v,rn
cionad<,. O Coord~Aador, tomando 
~iencia. <làs denlarr,ítes, bat.xou ener
gica portari'at co:itfa.riando ·as preten-
ções dús proprie:âtrios· de lavaud·enas. 
'E~TREGA DE BONUS l>E GUViRR~-\ 

RIO, (ASA.E'lU-JSS) - A Caixa de 
:Amortização comunica que · cm pri• 
rnc:ro · de deze1nbro serào substitui
ôos pelas 'respecti,•as "Obrtg·ações de 
Guerra",... os recibos <le trr.._po~tos de 
renda _(los co,ntrtbuintes ')U6 1ntegra
liza.ra.:m suas quotas ~m -2U de 'janel• 
1"0· <ló ano. e1n <:.urso. 
AUMJ,~'l'ADO ·1'AltA 300 iUII,TlõDS 

DE DOLAUES O LUll'l'E D1', 
·. CÓJJ.l>UA' DE- OURO . 

RIO, (ASAl:'lUJSS) .:_ ~;01 assinado, 
em ,vashlngton. o contráto de aumen· 
to de Hmfte de .:onwra, do ouro pelo 
Brasil, para- 300 milhões de dola.res. 

Esta opera,;:ão const!tue, 1111c1a1-
:n,ente. obj'etó do acordo assinado em 
j\Vashington, em 19:!7, pelo ministro 
;\rtur de Souza. Costa. e pelo sr. Hen
ri Morgbntllau Junior, · s~cr~tarlo ao 
Tesouto daquele pa{:;, amigo. 

l~XCL1Jfl)A DO REGUIE l>E 
l•lSCALIZAÇ'.;1.0 

RIO, . (ASAPR~SS) '-• O Presiden• 
te da Republica. .assinou ·._decreto ex
·c1uindÓ a Compánhia Paulista de Ar
tefatos de · Seda, de São Paulo, do re-
gime da ·tiscaliza~ão. · 

'PORTARIA no COORUENAnon 
RIO;· (ASAPJÜi:SS) - O ministro 

:.Joã:o Alber.to._ Coo,·dena.dor .· da Mobt· 
llzacll.o Ecimomica, baixou a Seguin· . te portál'i a: . 

"Considerando a conveniencia da 
desc'entràlizacão · inicia.da ·pela. porta
ria ;n.o _153, · de_ 5 · do_ corrente, 11ue cri.ou 
o· Serviço de · Ab·al;te~in'iento de 'Car• 
ne, ·Leite,.- Manteiga,: Sal; Farinha de 
!l'rigo e ·aerívadó's, ··res'Ólv'e:' . 

"Artigo l.o -·- Extinguir o contro
le d8 ~sto<1ue e distribuição de man· 
teiga., banha e oleos vege.tais. 

Artigo 2.o __ '!'ransferlr, as atr!bul
tõe_s do Controle, Ora ex.tinto, na par
lt, refcréutc â banha e 'bteos vegetais, 
ao Serviço <le azeite 11;. oleos a.llmenti. 
cios, a quem devci;.ãt> ser remetidos os 
documentos e B,.tquivos respectivos. 

Artigo 3.o -, •rransferil· o Contro· 
le da Mante~a. para. o Serviço de 
Abastecim~,rito criado pela portaria 
15?.,-de li,,êlo corrente, a quem'deverâo 
ser rel)1ôti<!os os docun1entos e arqui
Yos 1;-espectivos." 
UT,:CRETO SOBRE PAG.UlffiNTOS 

DOS EMPRESTIMOS EXTERNOS 
lUO, (ASAi'l-U~S_S) _ O p_reslden

te Vargas, por decreto. de 25 de no-
,.-em bro, assinado na. pa~ta. da Fa
zt-:nrla., fixou as normas para o. paga• 
1~1cnto e' se.rvi,;o dos emprestimos ex.• 
ternos:. 

Esse ,iecreto entrará em vigor a 
1.0 de janeiro d& 1~44. e por ele o pa. 
gan1ento dos. juros, rf:alizado_s en1 li
bras e dolares. será leito de acordo 
con1 os. plàn_qs .n QU b. O· prin1~iro 
1nantern o valor nominal e criginal 
elo titulo, fixando novas e deflnitl· 
,:a$ taxas do juros e .'4uotas de amor
tir.a':}àO. O sf.gu_ndo cista.be~eceu a 
redução do ,,alor noml1!al e origt11al 
do titulo, compensa.rido por pagamen. 
to~ em. cHnh~iros. fixando ur1.1a táxa 
uniforn10 em juros _e ·qtiotas de amor
tiza~ão. 

Xc, seu a!'tigo 5.0, estabelece que 
no casO dos e1nprestilno1> 'iri.Clu1d0s _ 
no µla.no ua", a respon$abilida.de é do 
devedor original. 

O governo federal se- responsablll
q,ai-â pelo pagttnH>nv,· dos. titulos. es
ta.duais e nlull icipais. ~nclusiv·e os·· <10 
lnstituto do Café do 0;;.;tado de· llao 
Paulo e tio Banco do mesmo .l!:stado, 
cujos po1~tadores tenharr, optado pelo 
plano "bn, 

O texto desse decn,to será· trans· 
mitido aos· er;nbalxadores do Brasil 
em lJÓndreS e · \Vashlrtgton~ 

J~ll \'ll;OR os AUMI•;!X'l'OS DE 
SALA RIOS 

RIO, (ASAPHESS) ...;. .l!:ntraram em 
Yigor dia. -1.o, os decretos cte· aumen
to de salarios na industria, .comercio. 
transportes e pa.ra• os tunciofiâ_rlos 
publicos, assi_nados pelo presidente da, 
Republica. a 10 <le novembro findo. 

o AUllEN'l'O ·oA~ 'l'AnIFAS, DA 
(;RX'l'lLA I, 

RIO, (ASAPRESS)' -- O gabinete 
do diretor da. Ucntral do Brasil fez 
distribuir à ·imj)tensa· '> seguinte cp
nninlcado: 

"Por ordem do excel~ntlssimo se
nhor 1>residente· da· HepubÚca. fica 
suspensa até ·seg·unda ordem à.. entra. 
da. em -vigor· das ·no-,,ras · ta:r'tta·s de :1ner-
~a.<lorias. e de passageiros da Uentral 
do Brasil, que· estava a:n_u11ciada para 
primeiro de dezembro do corrente 
ano." 

tão d&. boracna naquela região; z 
niilhões de ctuzeiros. para à. -conJ1u
são ela rodovia cent.ral Salgueiro
Leopoldina, em Pi:rnaml,uc o; 3 mi· 
!hões pa.1·a. a conclusão da rodo,·ia 
João Pessoa-Nàfal; 2 milhões de cru
zeiros, para a constru'ção do trecho 
'.l'erezinha-Plcos, da rodovia. .Petroll· 
na-'i'erezina; 15 milhões. de cruzeiros 
para a construção da 1·odovia. ·Hto
Salva<lor, · do D. N. E. U,; e ó milhões 
ele cruzeiros, .para a rodovia Rio•.Por .. 
to Alegre, do D. N. E .. H. - o restan
te da ve,·ba foi destinado ao pla110 
ferro'Í'!ario da União. · 

>..doção do 
no 

metodo 
Brasil 

Kenny 

RIO,. (ASAPRESS) ._ Atendendo a 
unl' conVit6 do sec·relar:10 ·c1a sàucté e 
da ,Prefeitura, a sra. Ellsabth Kenny, 
mundialmente conllecida como dest:o·, 
bridora do notavel método,· qu~ tomou 
o seu no·me, no c01nbate. â. para11srn. 
Infantil, vir/\. ao Brasil- nos prlnciplos 
do ano vin<louro para 'trabalhar, em 
colaboração com o Governo ·-Brasilei
ro,, pat'a a organização, em todo o 
Brasil,· dos "Serviços ·de Tratamento 
ela Paralisia Infantil" com. a ado
ção 'do seu n11,toào. \ 

Remediando a. falta 
transportes 

de 

RIO, (ASAPHESS) ,- Varras mo
diflcações .e·stão sendo· opera<las, nos 
bondes como n_Ós mixtos, q1,1e terão 

·um. maior ,_numero de 'bancos e uma. 
110Ya p·orta de acesso: Os uJtlri:Jos 
bancos se!'~.o retirados, devéndo ser, 
entã'o, ~olocadas alças, no selitld!'.) dos 
passageiros porlere.m viajar .á reta• 
guarda.· do ve!culo. A Prefeitura jun
tani~'llt<'l coi11 a L!ght. continua estu• 
dando·:, p:robl, .. n1a, no s~ntjdo de ate
nu·~.r a 'défkiúncia do trafetgo. 

O sr .. Ciro de Freitas Vale 
será- o novo . representante 

do Brasil no Canadá · 

LEGIONARIO 

Interventor Pintô. Aleixo 
RIO, (ASAPRESS) ·-. Em av_ill.o de 

carreira ela "Pana\r'\ ch~gou a. esta 
c:::i.pital. o IrltOrverlto,:, Pfn_to Aleixo·, ,,a 
Bafa, que se fez acompanhar do che• 
te <la rede hidrografica ·daquele · .l!.s• 
tado. 

Pode ser dispensad.o o em .. 
pregado que agride 

seu superior 
RIO, (ASAPRESS) Conroi·me 

recente decisão do Consell10 Heglonal 
de Trabàlho, o empi•egado que- agri• 
de o seu superior, multo embora con
te niais de 10 nnos e.lê serYiço pres
tados .a um empregador, poderã ser 
dü,pe~sa.do, 

Embaixador de s~ Domingos 
RIO, (ASAPRESS) -,,.; Procedente da 

Ciudad Prujirlo, via Camaguel e Be
le1\t. do arã, chegou pelo cllper da. 
"Panairu o dr. 1\-Iax Henrique .Ure?n, 
novo embaixador da Republica Doúii
nica·na no Brasil, que viajou. aeo111pa
n hado de sua e,sposa,. sra. (luarina" Le.-
1·:i. Henriques e _de seu filho Herman 
Henriques. 

Interven~ão no Sindicato 
dos Empregados no Comer~ 

cio, de S. Salvador 
RIO, (ASAPRESS) - O rniÍ1istro dÓ 

Trabalho decretou a intervenção mi
nisterial no SincÚcato · dos Emprega.-, 
dos do Comercio da cidade ;ao Salva.• 
dor, na {laia, ac9sado <le mal versassão 
de fundos <lo imposto sindical. .A iu•1-
t"' governativa constituir:se-ã. de 3 
a.3sociados que venharn- demonstran-
do esplrlto <le colaboraç~.o ·.com os pos 
deres publlcos, indica.rios pelo dele· 
gado regional do trabállto,, e com a 
assistencia 'de um representante des-
sa inesma. repa1.'.tição. : 

Navegação nos Rios 
guaia · e · Tocantins 

Ara"' 

RIO, (ASAPRESS) ._ O ministro 
João Alberto, coi1.sldera.ndo a impor• 
tancia dos rios Araguaia e Tocaiitins, 
acaba de designar "o comandante J-u
lio Erigido Sobrinho par.a estudar as· 
possibilidades: <la. navegà.çã.o naqueles 
rios, apresentando,. um completo rela
tor~o· s?bre a ques~ão. 

O prazo para ser feita· ·a 
deciaràção· de Jamilia 

RIO, (ASAPRÉSS) - Acat,a de ser· 
-fixado, para o ·dia 10 de dezembro, o 
J)razo para a declaração çle fan1i,lia,_ 
para fins do abono 1n·stitu_i<lo por re• 
cente decreto ·ao Preside1Íte Varg,1,s, 
Os- fun.cionar,ios· terão. ·a'1lênà.s, àe· pre
<,ncher os formula.rios já manda,Jos 
fazer especialmente 11ara tai· fií11, te;i
do para comprovação ele -suas aleg<L· 
ções u1n prazo. de 120 dias.- .A lei ~:n
trou em vigor no dia 1.o do cor
rente. 

de 
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No·1·1c.1As M·ILITARES 
APROV ,\DOS ÔS CON'l'INGENTES DO 
PARANÁ, SANTA• :CATARINA . E RIO 

RIO. (ASAPI-t1'~SS) ...:. O· Embaixa.· 
dor Ciro de Frcitàs Valle .. atual <11-
retor do Consélho' Federal de Comer
ci·o do-. Exteriof, será o. ·novo ref)ré• 
sentante . djplomàtiço do Brasil no 
Cànauá, O· sr. Freitas Vale foi o ut• 
timo representante dlplómàt!co que 
tivemos junto ao III Relch, .antes do " 
rompimento das· ·relações diplomà!l· 
cas com a Alema.nh:i.. Sobre as novll.s 
atribuições . do sr. Ciro ile ~·r.eltas 
Vali e, <liz-se <1ue · antes de _s. excia, 
assun11r o-._n'ó)'o cargo, o Governo. Bta
silêlro. elevará á ·categ·oria de. Embal· • 
:x.ada._ a nossa ilelegação no pais amt
go, A designação .:de;, E_mbalxa<:lor 
I<'re.ltas. Valle, para o novo posto, foi 
recebida. com ·grai1de sirllpatia nos 
111eios, di1)lon1aticús. 

Vai acab3r · a entrega 
pão pela madrugada 

RlO, (ASAPF,ESS) ..:.. . Vai acabar. a.. 
entrega. domlclliaf do pão ás 1>rln1.,i• 
1·as· horas da 111anl1ã. Os· padeiros 1«:>0-
meça:rão a trabalhar ás á horas da. 
inadrugada, terminando o se1~viço. ás 
14 · horas, con\ ·um intervalo de . uma: 
ho'ra para o·· al.inoço. A. nova 111edida 
prencie-'se á ·convenção· do Trabalho 

·entre patrões e' empréga.dos de pa,fa
rias: i-ealizada com: a : presença elo tr._ 

l contribuição dos catolicoS' australianos 
llló q11~ p~ra as missões entre os abo-
1•ige11es da Baia de Beagle, os lepro· 

, sar:os da ilha de .Fantone (Channel 
Island) e de Derby;, 

. . GRANDE.· · 
RIO; (ASAPRESS) - . O . "Diarlo 

Oficial" publica um· aviso do l\Ilniste
rio ·da Guerra· a.provando· os· contingen• 
te's ·que d!!vem ser formados pelos Esta
dos . do Pa;aná, . s,mt .. catarin.a e Rio 
Gt:a~de do Sul, num total de 46.999 110-
mena. ·· .. · 

• ELOGIADOS. . .PELO · COMANDANTE 
· NAVA~·DO. NORTE . 

. RIO, (ASAP.RESS)' · .:.a. O comand:µ1te 
nava.1. do. Norte =ln.ou o seguinte .elo· 

g~·\,r ropitã.e~-tencntes M~rio. Geraldo 
.Ferrelfa Brâga, comandant~ do avlSO 
"'Amapá" · e .L"ernando · Jaime r,1ma, 
r:o:inandarite do aviso, "Mario Alves", 
tornaram-se merecedores qo elogio, que 
ora lhes . faço, -pelo . eficiente traba_lho 
executado no . deseni;,alhe do ._ vapor 
"Curitiba" .do Loyd. Br~ilelro". 
NOVOS vÀsos bE. GUERRA INCOR-

PORADOS Á ARMADA 
RIO. (ASAPRESS} - .Reàl!zou-se a 

!ncor~ração · à· . Márinh.:. d_e Guerr_a 
:naclona.l de tre -- novos contra-torpede1-
a·os:· "Ma.remo·. Dias", "Gréenha.!g" - e 
•• Ma.i·iz- de' Bárros"; construidos- no ar

. sena! da ilha das Cobr!l.'i. Verificou-se 
tambem . o lançamento ao .mar dos con• 
traat'orpedeifos "Aragw1:1a" ·e "Amazo· 
nas" e do caçá-submarinos "Rio Par-
do".· · · · · 

· Compareceram . à cerimonia o Presi· 
dente· da Republlcà e. todos o~ minis
tros de F...stado, ser,do oferecido ao .sr. 
Getulio Vargas uú1 · almoç_o pelo nums
tr'o • da -Marinha, no .. edlficto da que !e 
a.rneti'al. · ·. · · · 
· Foram · nomeados comandantes e !me

diatos dós · contra-torpedeiros "Marcilio 
Diás" ".Grenhá.lg" e "Mariz de B~.r
ros·i, ;.f!Spect!vamente, o capitão de .fra
gata Renato Almeida Guilhobel e o ca
pitão .dê éorveta Oswaldo · Costa' Peda
neiras; capitão de fragata Ernesto 
Araujo· i capitão. de .corveta Augusto Lo· 
pes ·_ Cruz, . e o capitão. de f.agata ~nto
nio: Alves Ca.mara Jurúor:e o capltao de 
corveta . Alfredo MarL.'l, Amr.ral. Neves. 

· ; DÉSPACliOS · DO MINISTRO· 
. . GUILH_EM . 

J:iio;(ASAPRESS) --- Importante des
pacha 'do ininl.stro da Marinha, que te
ra' a, maior repercussão entre o pessoal 

Inconstitucional· 
n10; (ASÃPHESS) ·-· o ·ntular · da 

Justiça. esclarecendo uma.. _con_sutta 
originaria da Prefeitura Mu~_iclpal de 
Entre-Rios, inform_ou ao (,hefe· do 
Governo F'luminelise, ser-. .' l11const1tu
cional a e,;;'geneiá.. a:~ taxa federal. fie 
educação. e·. ~au_de, .em a.tos sujeitos 
excluslvame_nte ao selo estadual ou 

. municipal. 

os· alunos de cursos ~écttn= 
dariós prejudicados por ial= 
j3: de ·instrúção pre.,militar 

RIO -(ÀSAPRESS) ,.,..._. lllilharcs de 
alunoi esfãc, _na . lminencia. ,te 11-to 
poq.~re111_ ._<;on.cl~if o· .~1:1rso secundano 
em 1943, em consequenc!a C:e náo:, t~r 
:sido .obedecido · o decreto le! a.,~lnaao 
pelo' Presidente.· da. I{~put:,llca, .que 
diipõs ·so.bre as base~ oa organlza,;:ao 
pre·m!lltár .. 'J'a.t'nbem. os 1?oleg1os es
tão. 8.meaç.a~os .. de .sev_eras penal1dn!'.1cs 
pelo Uâo. cumprt)U~l~to ,· ~O referido cte~ 
ereto. Estat.uia:. a. lei_, .<~u_e ~erder1am a 
eqúlparação ou· ·réconheclmento .,. 
dera!, os estabelecimentos_ ri,.; ensino 
estaduais. municipais e· pa.ruculares. 
que não cumprissem o disposto no 
mencionado <lecreto,lel. _ Par,. o.s alu
nos foi estabelecido <rue só se conl e
riria' certitlcadó ou rllpl<',ma . de con
cius,ão 'de .. curso. depois' <JUe houves
sem obtido o certlfkatlo de cofiei u-

que serve na. Marinha· Mercante, acaba 
de ser dirigido ao almirante Durval de 
Oliveira Teixeir~. comandante naval do 
Centro. nos reguintes termos: ' 

"Ao peliSoal . militar; rervindo a bor
do de navios mercànte:i.ein viagem, c_a
be o recebimento· do terço de ca.nipanha, 
mesmo viajando para o sul, tal qúa.l 
acontece com o ·pessoal_ embàrcado no 
Grupo Patrulha do Sul''.
AUTORIZADOS A S• AUSENTAREM 

DO PAÍS ... 
RIO .. (ÀSAP);tES~) --': O ml111stro da 

Guerra. general ·Eurjco -Gaspar Outra,. 
em · r viso declarou que. os medlceis e 

· auxiliares do· ·Serviço Nacional d!t Fe
bre Amarela ficam autorizados a se· 
ausentarem do pais, sempre · que este· 
jam po • exerciclo ·dru; . SU!l.'i f W1çóes. 
PAGAiUENTO DE FERROVIARIOS 

CONVOCADOS . 
RIO, (ASAPRESS) - Afim de evi

tar restrições. das lmpo1-tancia.s ·remeti
das pelas estradas de .. ferro para paga
mento dos ·seu.s empregados convócados, 
o ti,inistro da Guerra. determinou. que 
as unidades. diretorias. estab€'lec_lmen
tos e 'repartições que possuam re.servis-. 
tas convocados na condições reguladas 
pelo aviso 1.951, de 4 de agosto. de 1943, 
devem comunicar com urgenc!a.· qual
quer alteração relativa à inclu.são ou 
exclusão aos comandantes. de Região, 
para · que estes, então; de ·posse· desses 
infor;-:es. os ~rans1nltam ·áos comissarias 
de rede a que estiverem afetas as refe-
ridas estradas. . 
CORRESPONDENCJA ·rARA UNIDA· 

DES SEDIADi\S ·NO NOR'fE 
RIO_ ( ASAPRESS) - Recomendou 

o ministro da Guerra qu~ as postageris 
de cori·espondencia para _- as · unidades. 
sediadas no· norte do pais. dever.ão ser 
feitas das 15 _às :16 horas. ém "g\lichet" 
lnstc,lado no ;fim- do ságuão da sede ,da 
Diretoria Regional dos· Correios e Te
legra.fos do Distrito. Fede1·a:, ou · fora 
ctesse h.oi-ari-,, no gabinete do chefe do 
Trafego Postal. _ . ' . 

A referida. correspondenc!a. não po~ 
derá exceder ao limite· _de dois quilos, 
devendo ser utilizados · sobrecartM e 
oficias de papel leve, com o objetivo. de 
reduzir o vo_lume-peso das remessas 
postais, em razão das dificuldades de 
t.ransporte. · 

são do cui-s0" de instrução pr~:--1nilitar. 
E ~e&·u11do· se con~:feg·uiu ·apurar, 5:0· 
mente -25 coleglos .so)icitaran) e.o_bll· 
veram do 1\linlster10· da Uuerra, 1ns
t rut,ifcs l)ira os fõeu"i; respetivos cur
sos. · na. La Heglão Mil!ta·r. · 

Extinto ·o Serviço Especial 
de Mobilisaç~o. para 

a Amazonia 
RIO,. ( ASAPHESS> ...: . O Coor<Jcna· 

dor <la Mobilização· t;con01J1lca bai.• 
xou 'portaria extliÍi;Úimlo o ·serviço 
especial ile Mobilização ·para a· Ati1a· 
zonla, sendo suas 0.trllluições tra11s· 
ferldas para n.m novo orgâo crtadQ 
sob o noi:ne de Comls~ão, Adm1111_stra
livR dos 'l'rabalhadores para a Ama• 
zonia. 

43 mi.lhões .para melhorar 
as comunicações rodovia• 

rias e f errovi'arias 
RIO, <ASAPHl<JllS). - Dos_·43 1111•, 

!hões de nruzel)'os, ~r<>illto que o. MI• 
nislerio· da.·· Viação a·brlu oara Mlti· 
c10,nar e 01elhora.r .-div.Prsnf=l problemas 
l iq-a<los n(') tr:l.n'sprirte, conta~se a 
1»Írcelu de- J _milhão d'e· cruzeiros,· des
tinado a melhorar: o trafe~:p· en_tre 
Porto Velho' e Gua)a.rfl.·-Mlrlm. da ·es
trnda M,i'1eira-Mamoré, · e por·· onde 
deverlt se csconr hõa parte da. produ-

CARBO·GENIOTERAPIA 
Nas doen~as arteriàis perifericas: trombo-;mgeite ob'li~e1·ante, m~lé_st_ía: · 
de Ra:ynaui!,' etc, (Caimbra~. extremidades frias, gangrenus \llll llllClO, 

formigameutos, dores nas perna~) - Drs. PUSLIO DIA8 e l\lARJO 
· DEGNI -- Rua .1\Iàrcóni, 131, - 7,0 anqar - · Ralas 710 • 715, 

das 5 . às 6 da tarde Fónc: 4-5o64 · 

às obras missionarias pontif tias 
Australia, foi reunida pela "Óhi~ da 
Propagação da Fé". "alcançando um. 
total de :ll,S43 1:bras australianás, · 

Não· é menos promissor o exito !,1· 
ca.nçado · pela "Obra da Santa· Infan
cia" e;,i:lto que: talv_ez marque ·um re· 
cQrde. Pode-se afirmar, êom· ·efeito, 
que ·na àtualidade cada creança que 
frequenta · uma- escola c_atõlica . na 
Australia é membro desta ól'ganiza. 
ção. As quotas em 1942 totalizaram a 

Segadas Viana, Diretor do Veparta-RegreSSOU O Ministro ·mentô Nacional do Trabalho, e à q,1nl 
constitue. uma das mais imíioi,fantes· .· Mendonça . Lima aspirações da cla$se. Somente assim, 

· · · · · · foi. Ql!.e se .cons_ei;·u,i!J :.q\!,e -~ 1>1).deiros 
':tno,; (ASAPRESS) ,;_; Régressou do· 11udessem ··descansàr, !imltan·do-se áo 

Jiorte do pais o .Ministro . Men(lon- trabalho. diu'rno. Assim' sendo, as _cn
ça Lima. O ·utular da pasta ·da. V laça o .. · -trega,i, i:Je pão á domicilio. serãió{·ile 
esteve em· vtsità\fl.s instalações. <lo_~- ora', .. avante, feitas das 9' ãs 13.:horas. 
N. A; P. r;;.'a Manaus,- ao territor,o <lo 
Guo.porê. E1n sua _ .. cornp_.anhi~ Viaja
·ram -O coronel .. Co~ta. Net.o e ó. se_u 9t1-
ciaL de gàbinete,. Vieira de· Meló. . 

-Prorrogação até 
Dezembro 

31 de 

RIO, (ASAP:t'c:ESS) . - O Diretor ria 
Despesa Publica pi·orrogou _ por trint,1. 
dias, isi.o ·é, atê 31 de. dczm}'.11):ro,. ·O 

u<c<o das estampllhas e selos adesi
vos ·das. ColetOrias F'edernis do 1n
terior, do trienio 1940-1942, · 

Expansão.· da· cultura 
linho no Rio Cirande 

do 

rno; (ASA,PRESS) .-· A Otvisiio ao 
Po.mento• da. Produ~ão Vegetal· do. M,-· 
nisterio- da Ag-ric_ultura. rec<!beu intor
mações da Secção · do. l{io Grande do. 
Sul. as quàis adiantam que a difié-ul
dade da importação de fios tem con
tribtiido para a expa.i1sãó da· cultura 
de linho pua fibra naquele .i,::stido. 

Entr'êmentes: -aquela Secção· não 
tem ,'pÓupado esforços para. a· difusão 
do .plantio do lin'ho, iistr.Lbuinélo se- · 
mentes e dando instruções a.. respei
to da · co~sel;,·ação das plantaçõ_es, 
trataniento: ·e combate -a.os parasaas 
da mesma. 

Jardim Botanico 
RIO. (ASAPH ESSJ .;.. O -rio Macaco, 

que atráliessa as dependenciâs _. <lo 
Jai·dlm .Bótantco, está.· _s_endo_ retlfi·· 
cado. -Ent ·en·trevistu. _concedüla· a u1n 
dos V<:àµerti nos cariocas, ·o tecmco 
Leonam· <le · Azeredo Pena, rltsse que 
referida obra a cúrgo da Oi visão Cle 
Obras ·do Ministerio da Agricultura, é 
u'm · t~abalho·· que está sendo realiza
do· com 100· ano:;, de a.traza, pois nin· 
guem ignora ' os .. prejuízos que· as.
ú·e<iltentes· e11chcntcs acarretavam ao 
tradicional · logradouro publico. Con
tinuando na· sua entrevista, disse o 
te.Cnlco. lJeona-tn, -qué àgóÍ-a jâ ·se vae 
cc.-inpreen_dendo _ntais o ·valor_ ·que· re
pre:serita ·0111. instituto eo·mo o Jardnn 
Botariico elo Rio ele Janeiro, e que, 
dora 'avante,.- todcs os estudantes de 
Botanica:, terão · u.m gia àa semana 
11assado. no . ma;is belo 1>arqu_e flores-
tal . da. Ame rica do Sul. . 

.. '. ·/·~ 

C;nf~rida a Ordem' Nacional 
· · do Cruz~iro .do súf::,\ 
RIO, ( ,\SAPRESS) - O Pre~idente 

da Republica assin.oú- un1 decreto. '1e1, 
na. Pasta do Exterlór, _ confe'rindo a. 
OrdenJ Nacional do- Crúzeiro _do Sul, 
,:;-r-au de Cavaleiro .. áo· sr. l·Iarry;-,ver-· 
ner Franta, diretor <la Didsão de Jm
prensà, <lo cscrltori.o · do · C(!ordenador · 
cios Assuntos In~er-Ame.J'icanos .. 

' ' ' 

Decreto presidencial sobre 
destino das cousas 

requisitadas 
RIO. (ASAPRESS) ..... Dispomlo .so

bre o destino. -elas cousas re.quisitadas 
o .Prestclente ela Re1Jublica .assinou· o 
s_egui~te· decrete;,: . .. _' . 

-
1-'l.o _ .. Salvo · ucenca ·. en1 · contrano 

rla autoridade c1ue ti.ver feito a reqni-
si<:ão.: as· cousas .re-«1Í1isitadas .11âo po
d.erão· -ter- ·destino _.diferente do que 
c·onstar ·ua requiSiç;ãó. 

Paragrafo ·Írnico· - A -infração ,do 
rllsposto neste artigo. suJeitará. o rbs-
1)011SaVel, .civil o·u militar;· âs penas 
previstas no· artigo 41. <lo clêereto _lei 

·4.812 de 8 de outubro dê 1948; , 
2.o - Q11ando, a requisição for' fel• 

ta pela- União e for, PÇ>rem, eni", f~--
vor ·de outra pessoa · jurldica , ou· fisi
ca: · as autoridades que 'fizerem .a. re• 
quisição,. poderão ·.-exigir .. · do henefiqin
rió que dep·osite, previamente; o va• 
lo~ ria coisa requisitada, .. . 

3.o - O presenta decreto entrarà.<·m 
vigor na data· <le sua p11blica.çãí:, · revo
gadas· _.~s rllSposic~eS em _contrarioi'. 

Partiu o 
· do 

vice=presidente 
Peru' 

RIO, (AS,t,PRJ;)SS) · - Com cle~(ino 
a '.:\ssun~âo, .via .B.ueno_s· .:-\ires.,{ séguiu 
o sr. · llafael Larco Herrera, vlt;e:-pre
~i,tente da Tfopubiica cl<i Per(! O lista.
dista· peruano, ciué-.se -e·ncontr~va nes .. 
ta:• capital 1,a _varias ,cliasf ·vtsltará; di
versas capitais americana·s a-ntes de 
l'eg-ress_.ar ao· s_eu r•~fs. · 

O· Brasil 
·usinas 

possue · l .408 ·. 
eletricás 

Mons. James H. Hannan, Diretor 
Nac:onal da "Obra. da Pi·opagação da· 
Fé~' na Australia; p1·oporcionou inte
ressantes informes acerca da con, 
fribuição dos católicos desse. Domüiio 
ao.·noreséente ·desenvolvimentcl das' 
ob1;aS missioilárlas. ' · 

Em primeiro .luga:r, Ge. destaca o 
sens:v-el',,.a:ume11to' dos membros da 
01ir.í' •Port-t'iflé'.a: 1 :dn1•ante~ 10 · áno ele 
1.942;·· dé iniihéira.· qU:e ·em'· Janeiro do 
corrente ·.a:rió a "Obra da Propaga-

·-· !:ãó'da Fé" contava na Australia com 
. 267.14& ni.embrÓs. Cuínpre ·notar que 
cinco · anos antes contava soment:; 
63,410; o que representa um .aumento 
de niais de 200.000·. fiéis. Esta cifra 
evidencia q1Íe 27 por cento da pop,1-

. ·1açã0 católica do pais faz parte ca 
Obra .. 

A difusão do espírito mi~sionário 
· entre · a.· população australia_na está 
alcançando deste moela uma fl'.lliZ rea
lização· coui o que se conseguiu sa
tisfazer · um dos .fins dessa mundial· 
mente conhecida c:>rganização pontifi. 
eia para ajuda elas missões. Esse· es. 
pfr:to, se man:festa e'n1 .um aumento 
de vida religiosa, vendo-se os templos 
pi;cicurados . por grande numero de 

. fiéis que ·recebem mais a meudo ,OS 
Sacramentos .. ''Nota-se -: expressa 
Mons:. Hannau - um acrescimo ele 
ajuda. espiritual m_ediante a oração, 

· ajuda q.ue é de vital jmportancia pa· 
ra · o ex;to ·do trabalho · mfasionario, 

A este a:uxilio espiritual tem-se 
que ,· acre.!\ç_entar ú'a. j_naior co1Úri
buição ecoii'limica ,regist1'acla durante 
o ano de "1042. , Un)a t.erça parte dos 
fundos . recolhidos . este . alio_ para. o 
su_ste1itó das missões católicas 'na 

Continuam as _prisões.dos 
intelectuais belgas · · 

Seguindo-se à pnsao do · reitor <la 
Univei:~ldade de -Louvain, por sua 
corajosa .recusa em auxlllar os· pla
nos dos: ~émães relativos ao traba
lho ób)'.ig~'tório,. mais seis · professo· 
res belgas, :desta .vez da Universicla. 
de de Gand. foram presos p_elos ale
m~es. E1itre os detidos euêlontram
se· o reitor. atual., l\tr:. de Smet, e o 
antigo_l'êitor, Mr. de· Sessem_aus. 

C 0-,L··O N I A 

. sem contar as doàções especiais,· Por 
outro lado, a Sociedade de· São Pe
clro Apostolo recolheu a son1a. de 
1332 libras. · · ., 

Desses fundos destinaram-se· cer-. 
tas somas para socorro dás missõ.es · 
mais neces_sitadas, assim como par,!l 
·auxilio aos Sacerdotes e Rel!giosàs. 
evacuados. da wna de guerra; o. mes-

soma de 8.626 libras, · · 
. Sob condições por'.certo-·não _ favo. 

i·aveis, como são ;i.s' dâ presente gU:ers 
ra,. ,.a.s. . Obras. Pontif:cias. de ajuda 
mi~$1onariá f1,uicionah1 pois ná 'Aus
tfa.lía. de um modo que· verdadeira· 

·mente. é moti1".o de orgulho:. para os 
catóffêós . desse pais. 

OS CAIOLICOS INGLESES OPõEM~E 
AO MINISTRO DA EDUCACÃO 

. . ~ 

As escolas catollcas vigorosamente de1endidas 
Todo o Episcopado da Ingl~têrra e 

do País de Gales reuniu-se no · Pala
ci9 Arquiepiscopal de Westminster, 
para protestar. veementemente c-.ntra . 

O· ExÍno. Monsenhor Richard Dow
ney, .Arcebispo de Liverpool, foz . ªli 
seguintes declarações perante uma 
imensa multidão · de catolfoos de sua 
Arquidiocese:' '.'Seria · uma imotalida- ' 
de, . aceitar uma obrigação e·conomica, 

· o minisfro da ,Educação da Inglaterra, 
R. A.: Butler, sobre a ultima lei .esco
lar. Vi:ia o -Venerando ~piscopado 
imp~dir qm: a presente' lei, seja apro
vacla pelo Parlamento Inglês. 

. que não podemos saldar. . Para . a pre-

· Plea primeira vez na -Inglaterra, a 
Hierarquia Catolicà, enfrentou cate- · 
goricamcnte um ministro da Co:a· in-
glesà. . 

Os Srs. Arcebispos e Bispos ingle-, 
ses, em numero de 16, e os Srs. Viga
rios Capitulares de Westminster e· de 
Nottingham, estiveram reunidos para . 
enfrentar essa. lei iniqua. 

Toda a opinião catolica' da· Inglater
ra, está fazendo o seu "liivro brimco". 

Segundo a projetadP lei, o Estado 
"dá" aos catolicos, o direito. de sus
tentar escolas catolicas, para que ·ctas 
possarri ficar debaixo dt. sua ·dire,;ão.· 
Se os catolicos aceitarem o auxilio· do 
governo, cot;respondente a 50 por cen,
to -dos gastos; para reparar ou ,melho
rar os edifícios escolares, · terão que . 
ceder a direção de suas escolas. E, 
quanf.o, às novas escolas. devem os . 
catnlicos arcar. com as· despezas. 

. ~et;ração de nossas escolas já temos 
hipotecado as '.fontes ' economicas de 
nossa propriedade, e não devemo:; 
aceitar novos· e temera rios compromis
sos. Digo temerarios. (lórque se nos 
pede,. paguemos uma porcentagem· .de 
tima soma. que alem de enorme é in-'
calculavel. De fato, o que nos pedem, 
é que firmemos um cheque em bran-
co". -
t Adiantou· ainda, que os catolicos es
tavam firmemente resolvidos a não 
ceder mais suas escolas, afirmando que 
·nesses·· vinte anos, a Ig1\ija Catolica 
na Inglaterra cedeu uma media · de 
duas escplas, durante três seinanas 
que ·passavam. 

Em Londres a multidão se reuniu 
em "Tower HiJl" . · lugar onde mor
reram os primeiros martirei, dírigin
, dei-se em seguida para a Igreja de 

. Santa Maria_ e São Miguei. para rece-
ber; por grupos a Benção. 

Em todos os pontos das Paroquias 
inglesas, são realizàdas frequentes 
reuniões .. pal'a pó1 os catolicos e não 
ca,tolicos, ao par de po1ménores da si
híação. Alg1,1ns mei.1bros do Parla-
111erito tomaram parte !)essas reuniões, 

Abatimentos na Central 
RIO,:, (ASAPRESS) - O diretor d;,. 

RIO, ( ASAPRU:SS). - De acordo. com 
os dados do éodigo do Aguas da VIVI. 
sã.o do Departament'o, Na.clona ld,e J:'.rO• 
dução illinera.t, -o. Bràsil conta. atuar~ 
111ente (:om 874 usln8.s termo·e·letricas 
e õ06 hidro-eletrléns, ·alem <le 28 mi_s
ta.;, qué repl'esentam um totaF de· ... 
987.0\IOlnv. <lé· origem- l1ldraul1ca- e 
215.000 kw, de origem termina, .ou- se
jam 1.io2.oookw. As. usinas termo-ele
tricas <'Slão. · loealizada.s, de preferen
cia·. no norte: e n·ordeste rlo t::fraSil. A 
Usina da Serra, ;.,m .Cub1<.tão, S. Paulo, 
o 1nalor a_.provêita111e:11fo_ àa e.11ef'g'.ia. 
eletrka. no {)a Is, está colocada et'l.1 8.o -
lugar ·~ntre· as n1alOres u_sln~s. do 
mun<lo o seu ll.prov<,itaey,ent<, an.ual. é 
ele 38(),,)~C) i<w, podenil,) ele,·a.r-se n 
um miit1ã.o: A da Il11a. dos Po,ribos · 
tem l lf..úOU kw: e a ,10· füberãc, · das 

· Primeira Missa ·cantad~-do ·Pe. 'Luiz Chrzanowski, 
tendo então recebido uma declaração 

. que conte!JI a pósição dos catolicos, na 
presente luta ·contra:- o · governo. iriglês. 

Centrai .. <lo Brasil,. major A_lenc~stro 
Guitnarãe.s, resolve,, conceder: um abâ
tlmcnto tio ·s·o 'por cent'o aos engenh .. 1-
roà" cj·_le pá T'ticiparem - ·tio V CQngre~
so de P.n,g,•nhelros e Arqu:t~t<'~. ·a 
reunil'-S-3 tf\") .dia 10 ._de dê7ênthr.ú vin
douro. 

O -abatime.uto concedido terá .dura-
1:ão de 3-U- dias .. Os visitantes que ~e· 
destinem .fl. [<'eira Nacional de lndus
tda. g(isarã,, · de -um dc•J<•nto de 3U 
p_or cento. . 

Remuneração do trabalho 
noturno de menores 

RIO, (ASA.t>ltESS) -J'ulgando em 
recurso ordlna.rio, eselareceu o Con· 
selho Reg!Ónal da. 1,a Região da Jus• 
tl~a. do Trabalho. que no tocante a 
menores, - "o que visa a le'j,-man
diuido remunerar melhor o trahÍ>Iho 
noturno, nie t, ct'lar sltua,;ões ' prl• 
vilegladas,. mas prevenir a.· s·a:ude · e o 
bem estar flsicó do trabalhador, que 

· fica ma.Is suj_elt.o aos assedlos da· (a• 
diga, trabalhando ã 11olte, -~º que se 
o fizess~ dm·a}!te :º. dia.. · 

Lages :ss.ooo kw, ' 

. FRACOS• 
ANEMléOS 

TôMEM 

Vinho Creésotada 
"SILVEIRA~ -->Grande T6ntco 

·No dia 12 de dezembro, às 11 horàs, 
cantará a sua Primeira Missa, no San
tuario. de ·Nossa Senhora Auxiliadora, 
o Revino. Pe. Luiz. Crzanowski, _da 
Congregação. Salesiana. Após a Mis
sa realizar-se-á uma sessão academi
ca--liter,aria em ·homenagem ao Neo
Sacerdote, promovida pela .Colonia Po
lonesa, domicil;ada - em São Paul,:,. 

'Pe. ·· Luiz · Crzanowski; descendente 
da _nobre e' hercica linhagrm .polone
sa, nasceu em · Oswiecim, na Polo
nia •. , Desde 'iovem dedicou~se aos es
tudcjs -eclesiasticos .. Sentindo a voca
ção missionaria.· ingressou ._ nas filéfras 
dos filhos dê D. Bosêo. Em 1936,' des
tinado às Missões_ de Mato· Grosso, dei
xou. a sua terra natal,· \evando. COf\Si
i/0 ·apenas o ámor .Pelas' alml!s e .a 
Cruz de Missionario, No me~mo ano 
vemo-lo traba:lhar como professor. e 
catequista i nas terras ·,sul: ma~gros-· 
serises. • . . : , •. 

Em 1940 recomeçou ôs :.eG°tÚ,gQ§ em . ... ' .. - .. . . .. ~ . ' ... ~· ' ' ., .. 

São Paulo, no . Instituto Teologlco, . 
Pio XI, qu..e tennilllou ne~te ano. 

Outros membros 'dfr Parlamento, 
ptometeram · apoio aos càtoliços,. em 
suas pretenções contrarias à nova lei 
do ensino.'. 

Poloneses, eis mais uma ,;:xpressão Interessante é notar-se, que o en-
de trabalho, rios dias de prnfunda dor, sino na França ocupada pekis nazis- . 

-:que coroou as vossas -frontes com a tas, vém sofrendo. graves perturbações, 
aureola de· Martires: mais UITJ ·estimu-.:' devido a injunções govern·amentais. 
lo para a luta.; mais uma. esperança . ~artic1,darmente a Alta Savoia · sofre 
para a vitoria. constantemente a reçept,a_çãó. de. suàs 

Polonia, os · te,.- filhos : d,i11persos ·escolas. . Uma noticia do jornal suis
pelo mundo. oontinuam a sua· v_idà n:is. 'sei "La Suisse", de~Genebra,. infornia 
terras bemfasejas do. Brasil e se pre.: qué tropas alemãs invadiram subita-
param para serem os verdadeiros pio- mente as escoia·s do Sagràdo Coração 
neir,s da tua recnnstrução, para é a de,.São José, situad!ls em 'J'J,onon, 
ocupares o teu lugnr. de impor~ncia ·ordenand,:,. que seus edificios fossem 
entre as nações. . . · ~, pó,tos ·a di_sposição · das auto,ridadés. 

. . . Vinde ao Santuario (Pr. Cel.- de .ocupação, O mesm9 jornal infor-
Fernando Prestes). Oferecei ao Se· ma, que em Annecy, a situação é tão 
nhor, junto com o Sacrifich do Neo- grave, q·1e as crianças assistem aulas, 
Sacerdote as vossas lagrimas, os. vos,:. por turnos, dando'-se somente: part_e . 
sos sofrimentos... Uni as vo~•,,s'pre-· .. da. instrução. para poder ser ministra:. 
ces com as do. Sacerdote· péla ~jjerdài.i · da outra parte: ao outro turno. Ou
de· da Patria; pela vitoria · comple' 1 .· trié\S, escolas,não ·puderam ser reaber,
das ,vo;,sas armas, especialmente, pela. . tas ·apoz as_ ferias, poroue lá ~stavam 

:-vitoria da Cruz .em vo~sas terras.;,, . • alojados os. soldado,;,, •• 



,;,ao rau10, :S de Dezembro de !!!:: t E G to NA R I ó .... 

VISITOU os ESTADOS ·uNIOOS UM MEM- Notícias ··d os . Esta d os 
B R O D A S E G R E TA R l· A V A T I C A N A 

Noticia a. N. C. que o Exmo. Mon:s, 
'\VaJter S. Carrol, Sacerdote da. Diocese 
de Pittsburgo e agregado . à Secretaria 
de Estado da Cidade do Vaticano. acaba 
de realizar. uma viZiti. aos Estadoo Uni
dos. 

fim de vl:sÍtar i;ua. fa.mllia, ~ Plttili•: 
burgo. , 

Mons. Carrol já Iniciou o ::seu retor- : 
no à Africa. do 'i'orte, pa.ra. continuar, 
a tarefa. que lhe foi confia.ia.. · 

Ha. pouco tempo Mons. C'arroJ fol én• 
Viado ~ Afrícá do. l".l'Órte. a.fim de fa.ci•' 
lltar ·as. eomunlca,ções entre a Santa. Sé 
e a. Igreja. ·na. A,rica. e para fomen• 
tar a libra.' de auxlllos que Sua San
tidade .. o Pap11: Pi.o XII mantem., 

Em Setembro clé 1940, Mons, · Carrol 
fol ·e~colllldo P11ra fazer ,parte' do pessolll 
da. Secretar!& .de, Esta.do da,· San~ Sé. 
Em Abril· de: l~ Sua. Santidade o Pa
pa. Pio XII o· nomeou representante dos , , 
povos de ·llngua. Inglesa. ante o oonse- · 
lho. Supremo ·da. União Mlsslonarla. do' 
Clero., . 

Qua.nde- o· seu tl'àbalho o permitiu, 
Mons. Carrol .foi aos EE. uu. com o 

Et.t lvfarç,o .deste ano o Santo Padr.:! 
o nomeou cam&1·elro flec1·eto. 

TEATROS E CINE'MAS ____ .,__.., 

PROGRAMAS DE tt·OJ E 
PRIJfElROS 'EXIBIDORES· 

AR.T PALACIO - Caçadora de ma.rido, com Dick Powell. - D; 
BANDEIRANTES·- Bombardeio, com RandoJp)l Scott. - A. 
BROADW.AY -·o dedo do destino. com Jean Pa.rker. - APA. 
IPIRANGA - Mergulho no Inferno, com Tyrone Power. - APA. 
METRO - Uma cabana no céu, com Ethel Waters. - D. 
OPERA -·O canto da vitoria., com Gloria Warreu . ..,.. A. 
PEDfW II - Pl'isioneiru~ de conveniencia. com Willlan Henry. 

Picardia de cow:.boys, com ,Jimmy Rogers. -APA. . ·. 
RlTZ ;... ·um gosto· e seis vintens, com George Sanders, - o, 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Aquilo sim era vida, com Joh11 Paype. - D. 
Paraillô perdido. com. l''ernaudo Oravet. - R. 

,UIERICA - Clletniks, com vm,mia Uilmore .. ~ APA. 
Traquina enamoraaa. com (.lJoria Jean. - AflA. 

AS1'0R.l A - Na calada Cia nmte. com' Lon .Chaney. - AM'O 
O drama de Ullanga1. com LOUis Jouyet. -· R: 

AVENIDA - Uammnando na $Ombra, com E1·roJ Fiyn. -. R. 
Duas vidas, com Ullarles Boyer . .:.. APA. 

BABlLONIA - Entra nà·farra. com Ditcmha BaLlsta, - D. 
Entâo·êasa ou não casa, com Harold reary. - APA. 

BRASIL - CoqueLel de ~strelas, com Bob Hope .. - R. 

- ,t 

· Adeus meu amor, com ttosallnd Ru~sel. - R. . . 
BRAZ l?OLJ1'E)I.MA - O segredo do monstro; .com John, Howard. -- APA. 

Espiões do eixo, com John Barrymore . .:. · ,i. · 
CAMBUCl ..:... Canta coraçào, com· Janet Blair. - AMO, 

O conde de Monte ur,1sLo, com Roben Donat. "- R. 
CÂPI1 úi,,Jo - A uranca se1vagem, com Mana Mantez. -· S 

Vivemos ás pr.es'sas, com Lynn Bart. - AMc;, · 
CARJ..ÓS. GOM i::s - u lilno de .Monte Cristo, com Louis Howard. - Al' .~. 

. · Noticias de Pl'imera pagma, com Lloyct Noian. ~ APA. 
CASA VERDE - F'uga de lloug Kong, com Leo .Carmo. - A.. 

Jol.as !atais, com Ralph Bel;'.lmy. - A!ldC. .. · · · . 
ClNEJl'iUNJ.Jl - .P~·incesa das selvas, com Do1·othy Lamoµr, - r,. 

Cala a. boca, com Joe. J!;. Browu. - Al'A. 
COLllfov - .No1Le sem tua, com Sir .Cednc nai'dwick . .:. APA.· 

éonLrabando de guerra. con1 MargareL Lyndsal. - AP.A. 
Ç01.,0MBU - lm1il.os em a1·mab, colll Alan Ladd. - R. 

Alerta ri1oclctade, com Hay .Mac Donaid. - APA. · 
COLON - Inferno para l10meus, com Romtia Noads. - R 

1'4Ulberes qlle trabalham, com Alice Barrie. - D. 
ClUit.J:;JJW - <.:oquetel de estreias, com Bob. Hope. - R. 
' Um pequeno erro, com Joan BeneL. - AJ>A. 
. ESPJ:;RfA - Cmmes nau é pecaao, com Dom A11tcche. - R. 

'l'l'és ,ma.rmheiros na chuva, com Claude Hulber. - A. 
Filhos esquecidos, com Mary Lee. - R. 

FENIX - Aguias de 10;;0, cum Prest.on F'ostcr. - AMC. 
Sempre Lua, com Deana Durllill, - APA. · · 

·GLORlA ~. Renuncia de amor, com LJbenaa La.marque. - Al'A 
Policial desconhecido, t:om uan tintlas. - R. · 

JIOL1,Y WOOlJ - U1sne negro, com 1yroue Power. - D. 
contra1Jando de guerra, com I.Ylargaret · Lm<lsay. - APA 

'1.0EAL ~ E1es·beiJarnn1 a u01va, com MeJvm Dou11glas. ·-.R. 
· De que se trata,· com Lco Uarilio . .:.. APA. · 

Lonare:s-Nova YorK sem escalas, com John Loder. - AP4, 
IRIS - oava1e1ros da galhola., ~-om Bila AbboLt. - A. 

. '.. . . Um .assassino de luvas, com Van Heflm. - A. · · 
· LÚX - 6~1genui uno1·ta1, com Henry t-'011<1a. ~ R. 

06. mal uüer1c1cinados, com os trmãos Rl,z. - APA 
·n1Aw.:ONI - os 1u110s de Hitler, com 'J.'lm Holt. - ÁPÀ. 

A volta do garo:o. coiü,' JM1t1é Cuáper, -· A. 
'~IOVERNU - va~ao1ancá; cólll'° Humphrey Boggart. - ft. 
· · , Um cavalel{o do sul, éonY }'rank Morgan .. - A. 

OBERVAN - Uavalgada de··me1od1as, com Bonita Gra11vlle. - R. 
O estrangulador, comLon CJ1aney. - Af'A. 

'ODEON (Sala azulJ - Qúci1fr' é· o cu1pado, cbm · Bud Abbott, - · APA, 
Dama em· perigo, cuin wa.rren WllJiam, - AMC 
(Sala. ver1l\ei11aJ - o grnnde, mo~im, com. Clark Gable •. - .R. 

. . Noite ·inesquec1vel, com Loreta Youug, - AMC. 
OÚMPIA - 1:>urgirà a aurora, com Ra.Jp11 Richardso11. - AMC. 

Sensação de r>arls, com Damélie Dameux, - APA. 
PARAIZO - Sombra ék uma. duvida, co111 'Ulerei;a Wright; - .z;:, 

· Do!l; caraduras de sorte, com 13ud AIJoott . ...,. R. 
P.4RAMOUNT - Sargento unortal, com Henry -t'onda: - R, 

· Aventul'a de Hollywood, com Cheste1· Morns. - AMC. 
PARll:1'ODOS - 'larzan o vingador, com Johnny Weismuller. - Al'A , 

· Ao levantar do pano, com Monty Wooley. - ·AMC. 
PAUL1S1'A - No1tt sem lua, com Sir Cear1c Ha.rdwick: - APA 
. · Ptinl1a.l .assassino, com Chester Morris, - AP R. 
PAUUSTANO - Barragem de fogo, com Rlpharct ólx. - AMC. 

· . A verdade nua e crua. com t'aulette GocictarCI. - R. 
·l'ENtfA - Emboscada em alto mar, com Pat O'Brien. - AMC. 

.Bancando a gr~.nfilla, com Artllur Lake. - A. 
PlRAtlNINGA - O grande inotlm, ·com Clark OabJe>- R. 

· t:ava.le1ros de Nevada, com Charles SLarrec. - AMC. 
RECir,EIO (Centro) - Matuto esperto, com Aibert Dekcr. - zt: 

Ladrões roubados, com Don Red Barry. - APA. 
RECREIO (Lapa) - ·cairo, com Jeanette Ma.e Donald. - .APA. 

o .trem do diabo, com Van Heflm.' - A,~c. 
.REX - Nosso barco, nossa alma, com Noel Coward. - AMC. 

Um rapaz decidido, com Joe E. Bro,vn. - AMc.0 

·. RIAL'!O - Cqnespondente fenomeno, com Bob Hope. - R,. 
Ceu azul, com Grande Otltelo, - AP A. 

ROIAL ~. Um pequeno erro, com Joan Benet. - APA. 
· Que pernas, com Jinx Falkenburg. - APA. 

, ROSAR.10·'- Na. noite dn passado, com Ronald Colman. - ,lPA. 
· ROXI - Sempre cm meu coração, com Gloria Warren. - R. 
:sANTA CECIUA ,-,O cisne negro, com Tyro.ne Power. - D. 

Ao levantar do pano, com Monty Wooley. - AMC. 
SANTA HELENA - O galante Impostor, com Ralpb Belamy. - R. 

· SANTO ANTONIO - Paixão oriental, com Gene Tlemey, - R. 
Capltúlou sorrindo, com Allan Ladd. - R. 

SAO BENTO - Suez, com Tyrone Power. - APA. 
úm encontro em Londres, com Michele Morga11. - A.PA. 

SAO C,'1E2'ANO - Paixão oriental, com Gene Tlemey. - R. 
Idll!o em do-re-ml, com Judy Garland. - APA.· 

SAO CARi.OS - E a vida continua, com Ronald cotman. - APA, 
Sherlock Holmes cm Washington, com Basil Ra.thbone. - AMC. 

SAO GE~AtDO - Sangue e a.rela, coni Tyrone Power. - a.. 
· MuUiet ciumenta, . com Roscoe Karnes. - AMC. 

.S/1.0 JOSE' - Sempre tua, com Deana Durbin. - Al'A. 
· ·· · Idillo: a muque, com Robert Ta,ylor. - R. 
Slí.O LUIZ - Filhos de Hitler, com Tim Holt . ...,.. APA. 

Sangue de pantera, com Simone Simon. - .R. 
SAO PAULO - Chetniks, com Virglnla Ollmore. - Al'A.. 

.. Os mal Intencionados. com Oti Ritz Brr,tbers. - AP11. 
SAO PEDR.O - Para sempre e um dia. ·com Me.-le óberon ...... ilPA. 

Sensação de rarts, com Danlelle Darrleux. - APA. 
UNIVERSO - Irmãos em armas, com Allan Ladd. - B. 

Alerta mocidade, com Ray Mac Donald. ...,.. AP A. , 
VILAPRUDENTE - Vaqueiro mascarado, com Re<t Ba.rry. - A. 
· Silencio de medico, com John Bill. - B. 

EXPLICAÇôES DAS COTAÇôES 

A . ...... ·ACEITÁVEL - Filme que pode ser Visto por todos, embora sem pro• 
véito. ínóral. 

B: · - BOM - Filme que pode ser Visto p~ · todos com proveito moral. 
AMO. - AClEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que PQlO enredo 

: . ou .cen!!S ·Pode impressionar o publico lnfantili 
BPA., - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 

. . · : moral tão. somente por adultos. 
APA. - ACEiTAVEL PARA ADULTOS - Pllme que pode ser 'Visto tão 

· · · somente por adultos embora s.em proveito moral. . · • . 
.R. - RESTRITO· - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

resarvado a pessoas de solida rormação mo1·a1 e religiosa. 
D. - DESACONSELHADO - Filme que peta grave tnconveinlencla. do em·etio 

ou cenas, deve ser evitado por qualquer publico: 
M. -' MAU - F!lme prejudicial para qualquer- publico. 

NOTA:.- E' importante quê o espectador nãos~ c~r!,ente co1n a slmpies cota-. 
· . · ção do filme ou da ·peça de teatro, mas que procure co11hecer i:ielo 

menos alguns detalhes da critica. Isto justificara uma cotação que 
. afirmada. sem nei1burri comenta1io. poderá parecer'· mjusw.: .ii SO• 
bretudo, com a leitura de uma anàlise· que põe em relevo os ele
mentos ~ns e mau:,.do. filme o e.spectado1 pouco a pouco, educará 
sua conc!encla e apre11derá a Julgar POf si mesmo QS outros filmes 
que lhe forem apresenta.dos. . .. ·. . , . · 

. O boletim .da Orientação .Moral .dsis Espeta.culos .. contém uma. 
critica ctetalhada ·de todos os rumes exibidos em S, Paulo. J::' pubU-

. cado semanalmente: e a assinatur~ anua1 ·custá Cr$ 20.0U na Ca
pital e CrS 25.00 para o Interior.· Informações :na Associação dos 
Jornalistas Católicos; á r.ua Qulnt!no I:loéalüva, 173, 3.o andar; 
~ala 201:--' Fone;. 3-7761>. , ' 

· Ml~AS · GERAIS 
OltÇ.UU,;N-rO l'ARÀ 19H 

BELO HORIZONTE, (iiSA,l'HJ!;S:SJ 
- O Governado!· do IJ:stado. sr. H,o· 
nedlto Valadar<ls, assinou decreto' re
ferente ao areamento para à. proxlmo 
exe.rclclo. A !'eceit.a ê <!stltna<la em 
435 milhões a 910. ,mJI' cq.-elros. A 
despesa fixa ,é de 435 milhões e 14 mil 
crul.eirós. :lt Prev'istó um "sul)eravit ... 
ile 195 inH c!'mwiro.s,. o.. referido ae
·cre.to' autoriza .. o G0Ver110, a raz"ér 
opo!'acões de. credlto,. ·como. lintec1pa. 
ção á receita. até llm terco· (\a quota 
previst,i,. . 
AU~IEX'l'O l'A°rtA. ÓS SERVLDOUES 

· »9 •srArio .. 
BELO HóHIZON'l'E. <AS.\Ptl.WSS) 

-:- u· Governador c;lo, .Wstado, sr. He• 
nêdito Valadares. assinou ,decNtO 
.QiSpondo soLre o a umeuto dos venci

. 1úe>itos dos funcionados civis é m11l. 
tares do Estado e· da Hede Mineira 
de Viação. As basM do· l'eajustam"n• 
to são as mesmas fixadas no projeto 
de decreto de dez de l\ovembro: io 
por cento. até. 500 cruzeiros; 15 por 
cento. de 500 a 1000 cruze.Iros; 10 por 
cento' a .1000 a 2000 Cr$. k'oram ins
tituldos abonos familiares ·aos func10-
nariOs cãsados, na base <le .7 · por een
to sobr~ o .vencimento pela .. mulher e 
7 por cento por filho. l•'oi aberto um 
credito esi'.)ecial para. prover as des· 
pesas decorrentes do 're'àjustamento 
no mês corrente, as quais o proxtmo 
exerciclo fixarão, ,sendo classlflcada.S 
as verbll,S propt'ias do orçamento. 

ESTADO DO RIO 
AllOi\O ÓE FAHILl,\. 

NiTEHOl, (M:lAPltl,;SI:>) -; O ln
terventor, c(epols de. examinar a ex
posição de .motlvos· .Que ·1he fora sub• 
metido ã apreciação pelo L>eparta
ment'> .. ,do Serviço l'ub.llcQ de{ 1,;etado 
do Rlo, sobre o abono familiar, exa
rou no· mesmo· o·' Seguinte despac·ho: 
O "l>.:S.P. ,deverá org·;utizar · o proJe• 
to· .n,odlficanclo. o crlte\"ie> de conces• 
são do abóno ·famlllàr .aos servidores 
flll Est.a.do. tendo como base ·o auxHlo 
de 'trinta. ct:.uzeiros nor ·n.iénor'~. -
EÚ'n faüe da· nova ort~i'itaçào '10 Govcr .. 
no Fluminense, quàlquer · que seja o 
numero d~ filhos que tenham os ser• 
vldores 1rnbllcos. i:~ceberão eles, apo. 
no dl! tl'lh ta cruzeiros pér capita. O 
beneficio será estendido, tambe11'1, ao 
pbssc)al da ~'orça l:'ol\clar' 'do lssta
do. A medl<la nà<> foi 1JOsta em exe• 
cuç:\" imerliiúamenre, potque depen
dfa do levant«mento do censo <ia pro· 
lê ·.ios servidores publlcos. Seg·undo o 
censo existem lü.020 me11ores, 

A R A 1 B A 
CHU,'AS NO ·Sl:RTAO 

JOJ,O PI!lt,HOA. . !ASAPHl!JSS) 
As primeira~ chuvas catclaS na n~
glão s::erten.aj~ \'ieram a.co1npa·nharl11.s 
de grandes tempestades elet1·lcas. 
Catrarn ·numerosR5 faiscas, tendo ,1-
rlo atin[~lrlo, na etrlade de Patós, um 
homem que · foi fulminado. 

AMAZONAS 
,\ Sl'l'U,\Ç,\O FINANCEIRA 1)0 

J~S'rAUO 
MANAUS, (AS.\1-'HJ,:ss) - A ln

t"rvcntor'ia l-i'edetal publtc.ou uma 
nota ortclal sobre a situação rtnan
~etr:-t do gst:ulo, enqua<frado no pl1J.• 
no <lo Governo ~'efü•ral. Os pagl!,tnPn• 
tos· . da e dlviclas internas - e ~xter'na, 
suspensa_s: ha n1uito tem1)0, ser~o 
reiriiciadOs de aco1·do com as posst• 
b!lldades cio ~;starto e dli, l'rere1tu
ra <1e Ma naus. A . 11ota. tei-ntlnà. escJá- · 
receu<lo que no ·se11f1,1o·.- de··- artici.ítar·· 
111êl tlor ,. o A ma.zQnas. â. ,. real.tda.rte ad • 
mlnlstr11tJ.ya, ,,p;; Ii:llllt•VllJ'ltOr,,;()ôll,Y1ll.ou 
o H. M'()ác1r,,.J{r,tgc:a: na;l\a,,.~la t)o.r.;,;r, a 
r&t'Jrg..t1:3 iza:çA.._o ,admj.n iElh~Mt va_i·- d<> ,\1'.;_l'i:é

cutJvo ~~tadJJ~J,_:.e · ~-. ·cqfçd~.B~li~~1/l 88 
léis sobr.é' .. 'o .f,µnr)<J\Vl,1Js1:,1p 0 ,\da,t.~ncto 
os quad1·0• ~~ I•is fe'.)e.rals .. 

A· 1'. ·A 
n1,;cm'l'A i'.:sT,\,l>.UAr., 

SALVADOR, <ASAPRESS) .. ,,~ O 
Cons,:,lho Admlnistrath·o. do . fü;tado 
aprê('!OU Í:lVOràvcdi11eJ1t'.é '·a ·p'C"ÕJ),Ô~ta 
o.r~amentaria. do J~stado para o prn
xlmo ano. A rc,cclta está or~ada Clll 
cr.$ 1s~.~oo.oob,oo. 

1\0\'0 CO!\SUL AllERICANO 
SAVADOH, (ASAPltD:SS) - Chegou 

a. êflta. ca1;1tal o novo consul am.: ri
cano dt:Sta cidade, sr. DanieJ Bra
dock, que exercia ldentlcas funções 
em Porto Alegre. 

SUl'U1'J1'S.\O UE· ~IUNICU'IOS 
S.\LVADLJl1. CASAPHESS> - O "º" 

v9rno fio· .Estado está. estuda..'ndo a 
supressão <le Rlguns munlcl~c,s ae 
renda tnferJor a cem mil cruzeiros. 
ó· respectivo 1Jroieto jà foi aprovado 
pelo Conselho Adminlst.ra,tivo do. ~.s
tado e encaminhado á · presldencla <la 
Republica, Dentre os muni~iplos que 
se acham em 1al ·situai;:8.o, em nu1n~-

1_rç, de onze, está o de Pilaorcado. 

PAR A' 
NOVO NAVIO MlmCAl\'TE 

BELEM, (ASAPH.J;;SS) - Chegou a. 
esta porto µm na·vio mercante, que 
serà lncorporaao á frota do S .. N. A, 
P. P, O navio, que f~ cons,trui~o elll 
Honduras e gastou -l!l dias na .vm1,;em, 
vai 1·ece\bel' o 1101110 de "Vlrglnia ,,• 

I,Ull'l'ES BllASlL•Vl!lNE:t,UI!,LA 
· BELl~~I. (ASAPl:.b:SS) - Seguiram 

rumo á. fronteira· Brasil-Venezuela 
os membros· da comissão venezuelanà 
de limites, chefiada . pelo sr. Miguel 
Ramos. A referida comissão vai a 
umà reglà·o <lesconhedda, em busca 
de <larlos e elementos ))ara positivar 
em <lerlnitl vo a linha dlvlsoria entre 
os dois paises sul-amerlcanos. 

G O I A' S 
,1:,IGAÇAO FERltOVIARIA CO~I MATO 

. GROSSO 
GOIANIA, ( ASAPRESS) - Noticias 

procedentes da Mato Grosso tnformà.in 
que .o prefeito do munlclplo de Caiu• 
po Grande determinou que fossem 
Iniciados os .·11ervlços de construção 
de· uma rodovia (JUe percorrerá. vaS• 
tlssima região do .. oeste brasllelro e 
que encontrará a estrada de roelagem 
.que ating,> Goiania, '!'rés trecl,os, 
onde vão •er iniciados os trabalhos, 
cohuireendem as· cidades de Ampuã e 

· J\!aOs no Estado de M;ato Grosso, ten
do un1a extensão de i70 qullometros, 
devendo depois 'p1•ossegulr· l'UlllO a 
esta capital. A referida rodovia 
abrirá.. nôvos n1ercados dé eonsu111O 
entre $stes dois Ji;stados, racilltan
do, · deste modo, livre curso [)l!-l'a seus 
inesgotavels produtos. 

EXPOR'J'AÇ.'1.0 DE ARROZ 
GOIANIA, (ASAPRESS) ...,. A. 1.m. 

prensa )oca! noticia ciue cerca de três 
milhões de sacas de arroz toram ex
portadas uo corrénte a110 por AnaJ>O• 
!is, ponto terminal da Es.trada rte l''er-
1·0· e importante centro economlco <IO 
oeste brasileiro·. Essa. cifra. represen
ta mais ou me11os a vrodução a.rrozel. 
ra de Goiaz. · · 

A L A G O A. & 
Ull'O~·ro 'DJ;l E;XPORTAÇAO A.<,'m

COLA E COMERCIAL 
MAC:i:)16, UoAPl{lsSS) - O inter• 

ventor )!'ed~ral, . dBvldament,; autori
zado · pelo Presl4ente da Republica, 
assinou Unt' deCÍ'eto criando o impos. 
to de . exporta.cã.o agrtcola · e lndus
trià\ sobr,; os p,rodutos. gen~ros, mer
cadoria~· ·e ml!,tertas primas que ·sao 
sujeit'oa ao imposto de. venclas e con-

. sign,i.ções. O 1111posto se1·á cobr·ado 
nà base de um lntelro e 40· .. cemoisi• 
mos por. cento sob.re o valor · oficial 
o~nsta.nte · da multa. Ficam isentos 
dos lmppstoi; o~- produtos, .genero~, ár
tlgos e . materlas pr)n1as que ·rorem 
beneficiados . ou trall,sforma<los · 1nd.us
trialmente 'dentro .dó Es.tado. 
DIAIS UM VI~LEIRÓ LANÇAUO AO 

. lllAll 
llIACEió, (ASAPHESS) - FOI lan

çado, ao mar, nos est'l.leiros de Ba.rri
do São ~figuel, mais um veleiro, de 
250 toneladas' e que tem o nome ele 
"Pagê''· O novo veleiro tem adapta• 
~ão para motor é é dê$llnado ao trans
porte do s.iú produzido nos· .Estados. 
do norte. · 

IVIATO GROSSO 
EXPOR1'AÇAO DE DIAnIÁNTES 
C.:UIA'BA, (ASAP!{J,;SS) ·~ l>lvulga• 

te que o Máto Grosso exportou 40 mi. 
\hões de cruzeiros de· diamantes. · 
EX'fll\''l'A A tn-JI,EGACIA DE GUA• 

.J A. ltA-MIRIM 
CUI,\13A, (ASAPRESS) - Em vir

tude da criação do Territorio lºedera! 
da C,uij.poré, o. Interventor .l<'erlei·at, 
ne~te. Estado;' assinou um decreto; ex• 
tingulndo a .L>elegacia de Guajará• 
Mlrhn. 

ESPIRITO·· SA.NTO 
PJ{f-)VIS~O. ORÇÁMEl\'TAlllA 

VITORIA, <ASAPR.b:SS) _:. Ó lntH. 
. veutor b'ederal assinou um decreto-

. lei, at)rova n,10 o orçaµiento geral cto 
Estado, flxa11do a reç&ita e a despesa 
para o eÚrGÍció de 1944. A' receita 
foi· estimada. em Cr$ 4S.320.000,00, o 
a. :d~spesa. E;m Cr$ 48,iJOI.479,00. 

p·i RAN'/lt' 
,,,.CO,N(;RESSO DE RADIO~F;n'llSA~R,AS 
:., ,,i~·PcOil!TA .GH.üSSA, (ASAt'.t,:J,J:S~) ~ 

Por lnlciath'a <la Radio Clube t'on
.tagr'.ossense, será. reailzado. )lojê · o 

''.f>éb11Hrtesso c10~ representantes' 'c:ie to• 
elas , a& em1$soras_ paranaet1s€S, o 
con..ilave tem p.or ·objetivo' principal 
a; :fundaçã<• da Associal)ão Proflssio-. 

··nal das Empre~as de Radio e Difu· 
são do Estado. 

RIO GRANDE DO SUL 
O CASO DAS MINAS DE Bl!TIA 
·POltTO ALJ/;GHE, (ASA.PRlllSS) -

Em virtude do 111querlto man4ado 
proceder pelo chefe de policia do J!.S• 
taao nas. ml11as de ~utlá, foram afas
tados do suas funções ·o sub-delegado 
e o inspetor de rios que a.li traball1a• 
vam. A medida. foi tomada pelo. Ch<'.
fe de policia em consequencla do. re
sultado do in<1uerlto · em torno elos 
g;raves acontechiHmtos que agrava•' 
ram-ae com a morte ·do minélr.o Ber• 
nardes da Silva. cujas !rivestlgacõelÍ 
estão sendo procedidas pelo deJegarlo 
de São Jeronimo. Tambern foi sulls• 
tituido o sub•delegado das minas de · 
Arrolo <los Natos. 

Esteve em visita ao chefe de poli• 
êia uma com!'ssão de ntlneíros, a .qual 
ai,:radeceo As autoridades policiais do 
E~tado µelas medidas tomadas no 
sentido de por. termo aos incidentes 
que vinham ocorrendo nos dois <lts• 
tritos de Sã.o Jeronltno. 

ABONO DEl E~Eít(;ENCIA 
PORTO ALEG.RID. (ASA!'.IU}SS) -

Numa reunlll.o .do Secretariado foi re
solvida a concessão de al}ono de •emer• 
s·encla a todo o funcionalismo, Inclu
sive aos ap·osentados; mensa!Jstas, 
diaristas e á. Brigada Militar .. 

PRODUÇAO DE VINHO 
PORTO ALEGRE, (·ASA1'HES$) 

A produção de. vl11ho neste Estado 
atinge a 550 hectolitros, o que re
iiresenta qÍ,asl 80 por cento do vi11ho 
fabricado· em todo o pa!s,· 

SANTA CATARINA 
AUMEN'rO DO PREÇO. DO LEITI1J ' 
.t,'LORLANOPOL!S, (ASAl'RlllSS) -

. O Interventor Federal· assinou um de
creto· .modificando 'o preç·o do. leite, 
que J')as·sarà a ser ·pàra os consumi• 
dóres, dê Cr.$ 1,20 o litro, e Cr.~ 0,60, 
o melo litro. . A ·nova tabela entrou 
en;· vigor à· partir de ~.o cje dezellll)ro, 
A nova medida ê eonsequeitcla. do 
au111ento· de ·cr.$ 0,85 no preço do be• 
neficlaiµento do refer!do alimento. 

PERNAMBUCO 
CEN'J'J;;N ARIO DE l), VJT~L 

RECII•E, (ASA!'ttl::SS) · ...;.. lnlcla• 
ram-se, dia 27' de· ·nov<,mbro, 11,s. co
memorações sólelles do centena.rio de 
n. Vital, na Igrejà. de Nossa Senhora. 
da P~nha. 

.FALECUlE)\''J'O 
RECIFE, (ASAPRESS) - Faleceu, 

repentinamente, o. Conego ·Euvaldo 
Soutó Maior, fJgura. de r~Jevó nó Çle•. 
ro r,ernambucano, ·antigo ·amanue11se 
da Cn'rlit Episcopal, diret.or deste 1917 
da. ·reviSta Maria, · 

Preparam-se na Guatemala as 
festas bl-ceritenarlas 

do Arcebispado 
· Segundo no':vias d~ N. C., cll'cula n& 
Liclade de · Oua.remala. um folheto llus~ 
tra.tlvo das cerimonias. corn que se co
memorará. o II centellÍf!'lo da Ereç~o 
do Arcebispado de Guatemala, . anun
ciando a celebração do 1.o Congres.so 
Euca.ri.stico Arquidiocesano e uma ex
. posição de arte· religiosa. · 
. Entre as jOlas J.e ar.te. cjue figurarão 
na. exposlçãó sele<:tonaraín-se nota.veis 

, , escuitur~ : dos sec1,1lo,s · X1.7I · e XVIII, 
-. olE!os< de· ·grandes· pintor~ hespanhol.!; e 
· na.olôiláis' 'dá · epoca colontál, e diversas 
. obras :hlsforlcas de· ébano com lncrusta
çõés'. de lllfl'!Ím; 'ná.e~r Ji . madeiras pre-
ciosas. · ·· · · ·. ··· 

As solenidades, e.s· quais foram con
vidados numeroscs Pl:elatlos da. Amerl• 
ca, começarão em Dezembro . 

CONSAGRADA . AO . CORACÃO DE MARIA 

UMA DIOCESE DA ARGENTINA 
A Diocese de Rosário, na Argenti

na, foi consagrada solenemente, ele, 
pois dos tríduos celebrados n.as pa
róquias, capelas e colégios, ao .Jma.
culado Coração de Maria, no aniver, 
sárlo da Consagração da Hullla.uldade 
.à Rainha do sant!ssimo Rosário, 1tor 
Sua. Santldarle o Papa Pio XII. Em 
Pastoral, 0 Exmo. · e Revmo. !Vlons .. 
Antônio Caggiano, Bispo de Rosário 

· confiou a presidência desses atos aos 
l\Üssloná1·;os do Imaculado . Coração 
de Maria. 

Ao evocar a oração que pronun
ciara eQl Sua consagração do ano 
passado o Santo Padre, o Exmo. e 
nevmo, Mons. Caggiano comenta.: "0 
qiie atuahneiite se contempla, de· 
pois de quatro anos de 'gµerra, põe 
espanto na alma, e o que se entre
vê, como consequências Jneludlveis 
para depois. da contenda, provocam 
angústia. e tri.steza ante ·o pêso da 
miséria e a onda de rancores que 
sobrevirão sobretudo com a confu
são de idéias. em que mergulhou 'o 
patrimônio, já tão dlminuldo, da. unl· · 
dade espil'itual das nacões e do mun-

do .. ; Hoje a Igreja til.do espera tle 
Deu.s, pelos meritos de Jesus Cristo, 
porem pela Intercessão da Virgem 
Maria". · · 

"0s homens podem fazer a guer, 
IT e qhegar a .vitória in1posta pelas 
annas; porem os homéns não tem .o 
dom!nlo · dos espíritos e eles são i11, 

capazes de restabélecer a ordem real, 
fundada na justiça e nà caridadé, sem 
a ajuda de· Deus: Na realidade, · ó 
Deus quem tem· que voltar a recons-. 
truir na :ordem espiritual depois de 
que 'ª guer.ra levou a desordem e o 
caos às almas, O problema grave não 
é somente chegar à vltóriá, serião a 
vitória que com a justiça e a carida
de nos dê a ordem cristã, que hn· 
peça a repetição renovada e o outro 
prazo de outro desa·stre mundial, pior 
que o. atual. 

"Vosso. Bispo quer séntlr nestes 
momentos com o Papa, e fazer-vos 
sentir a todos . võs ·com .Ele. na u11l· 
dada da. Igreja. renovando expressa 
e formàlm11nte esta consagração em 
sua Diocese ... " 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Praca da Sê; 23 • i.o an.dar •· Sala 245 

Dr. Plínio· Corrêa de Oliveira 
Rua Qu111t1no BMaluva, 176., ., i.o· 

An<la.r - Sala 323 - Tel .. : 2-7276 

Jovi'ano Te li e s 
e . 

J .. N. Ceaar Lesaa .. 
Advoarado•. - , 

r,.a-., da· mserlcor,ua, 23 . - saJ11 :904 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Rua São 1:1,mto, ·ZZ4 - t.o andar 
·sala. 3 ·~ 'l'el.: 2-1643 ;. s. PAULO 

Dr. CarJos Moraes de · Andrade 
R;;a ·Henjallllm Collstant, ~3' • 4.0 a.na, 

· · Sa.la IS '- '!'ai,: .ll-1986 

Dr •. Durval Prado 
Mêlllco Ocú!lsta 

n. lilrnador !'nulo l~J,1'11110, JIS 
5.o. iu,<l .• Salas õl~ , IS • H 

U!lsq. <la Rua ,losé l:Mnlfà.cl(}). 
· Cons .. : U,80 A, 17,30 11oraa· 

· · 'l'el.: · 2·7 31ll, · 

MEDICOS 

Dr~ · Vicente de· Paulo Melilo 
Clinica U6111ca - "l'uberculo•e 

·na1oa X 
Diretor do "Sanat.orlo Vlla llfa•cote" 
Cons.: R. Marconi, S4 - 6.o andar 

Apart,o 63 - 'l'el.: 4•8501 
Res.: Av. Agua Branca n.o 95 

: Te!.: 5-5829 

Dr. Camargo Andrade 
Doença• de Senboru• - J.>artoa 

Opr,raçllea 
D& B,m. Portu"11esa e da ~Iater-nldado 

dé, S. Paulo 
Cons.: R. Senador l<'eUO n.o' 205 

Tel.: .2.2741 - Daa U. às 1:i .horas, 
Sabado: Das 10 às 12 .boraa 

Res.: · Rua [tafae) de RR rros, 451 
'!'el.: 7,4563 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.:. L.go S. Paulo,. H - '!'e!.: 2,2622 

Cons.: Rua 7 de Abril, 23& 
· Oas 2 lls 5 !\oras. 

IJl:K . G 1'U.0l'AUAI& 0 .. · . 

··'LEGf<)NA~iJ.~·· 
... ~ .,.,, OK\'ltll 'í>B. TOr11,• 

Ut>-QA:&011(.IUli 

RAIOS X 

Dr. J. ~- Cabello Campos 
HEVICO R.AUJ()LOGIS'J'A' 

lU.dlo~UJaa110~tleoa - l!lll111nea 
, RAdlol011th•u11 u · domlelllo 

Cons.: nua· Ma.rcónt. ~4 1 llldlfte!o 
Pasteur). - t.o and, '• 'l'el.: 4-o65ô 

lles.: . Rua 'l'upt, 693 - TeI.1 a.,941 
, Sã1> Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

Cons.: R. Senador ll'eijO, 206 • 1,o 
a11dar' - 'l'el.; 2;08~~ - Das 15 

às t8 lloras. 
li.as.: Avenida Dr. Arnaldo, 2Jl'l 

- 'l.'e!.: ó-i~2ó 

E N G E N. H E I R o· S 
Amador Cintra dó Prado 

En~enbctro i\rqutteto 
Arquitetura ral!gio~a, aoléKlos, reSI• 

ilênc!as coletivas .. 
·Rua Libero Ba<laró, 461 - 'São P,i.ulo 

T O D O e A , o .L J e o. 
d.e v e 1 e r ·O 

Visite HOJE 
-A 

IV' FEIRA NACIONAL DE . INDUSTRIAS 
PARQUE ANTARTICA • AGUA BRANCA 

' . 

Atra'·ções 
Divertiínentos 

28 pavilhões com 423 magnificos '~Stands" 
ABERTA a partir das 13 horas 

IV FEIRA NACIONAL~· OE- INDUSTRIAS 
INGRESSO Cr$·1,50 

NA' FEIRA VISITE 
O "STAND" DE DOivl PEIXlTO 

E SABOREIE UMA DELICIOSA 

SANDUICI-IE DE 

Sardinhas Rubi' 

PROTESTA A IMPRENSA CATOUCA 
CONTRA O "TIMES" DE · LONDRES 

. . \ 

"Noticias Católica&" da conta da jus
t-a. indlgna,ção que se apoderou da lm
pren;;a catÓ'l!ca. britanlca, contra uni 
infeliz comenta.rio dá "Times" de Lon
dres a respeito da conferencia de Mos
cou. Toda a contrcversia. gira em tor• 
no das seguinte:- linhas' do dia.ria in
glês:• "A Russla não exige nenhuma 
extensão das fronteiras que vinha· quan
do Hitler derencadeou suas hordas in~· 
vasoras em Junho de 1941; e depois do 
que padeceu e conseguiu nos ultimos 
dota anos. toda a. tentativa. de reduzir 
suas !rônteiras seria abertamente con
siderada, como cow;a. mal Intencionada. 
e Inoportuna." 

O "Cathol!c Hern.ld" sub1!11ha. que em 
Junho de 1941, as fronteiras da Rus· 
sla incluia.m: a) aproximadamente· a. 
metade do terr!torl9 da. Polónia: .as no
vas fronteiras fix?da.s pelo acordo com 
Hitler (29. de--:Serembro .d.é 1939) . cor
rem ao 1a.rgo do tio l:lug ~ se dlr!g~m 
para oeste, . até. a.s., proximidades· .de 
Lwow,' 1.1,cltJ!ndo ·· os · ·campos petrollfe, 
ros desta região do· sul, 'b) Os 3 Esta
dos Baltlcoo, in·depende11tes: Letonla, 
Estonia· e Litua.ri!a. e) A · Bessarabia. e 
parte da Bukovina. · 

Desta. maneira -- prossegue o "cà
tholic Herald" - . o principal dia.rio. da 
Grã-Bretanlla . está preparando o ter
reno, para. fa.clllta.r a ceEBão de metade 
do solo, duma aliada valente, solo este 
QUé os Ülgleses prometeram por solenes , . 
t~tanos, det'enc\er, Prepara ainda o 
·~Times" o espírito popular, afim de 
que poosa sér ext1J1ta. a soberania de 3 
Estados Balticos, independrntes e demo• 

crat!c;os e que sempre mantiveram amis• · 
tosas relações coin os aliados. 

Depó!& dê outras considerações. .ter• 
mina. o perlodico dizendo que "i110-
portuna. e mal · 1ntenc!onada" foi a re• 
dação ~o 'Times, permitindo a publi• 
cação dum artigo, pregando doutrina. 
tão desairosa para a Inglaterra. 

O ARTIGO t UMA Ol'ENSA A CARTA 
DO ATLANTICO . 

"The Uni verse" depois de cit;tr ó 
eclitorlá.i .. do "'l'imes" indaga quais ·são 
as corisequenctas de tão extraordinaria. 
doutrina. e acrescenta: "Estas n·ontei• 
ras de 1941, exigidas como premio .. da 

. prOezas. militares. signlfica.m a supres
são .. ··) 3 nacionalidades independentes, 
a. cessão à. Rus.sla dum peda,o da Fln• 
landia, · por cuja ocupação, a Russía. foi . 
expulsa da. Liga d~ Nações, e da e11-

. trega. por pa,rte ,cta .Polonia dum teni• 
''tSfio .. multo'mals v·lt< dô que o·exlglclo 
)JOt Hitler em 1939, · Se esta é. a' afüu·
, da que orientá a polltlca b, ltanicà.;.·,do
·'Véremos · evitar o rld!culo de qualquer 

· referencia à Carta. cio Atlanttco,: que 
prometi) a,· 1·estaui'.ação dos direitos· so
berano.s e · dos govê1'nos livres para to• 
dos os povos deles privados pela força. 
·a1em dislio S. · S. o Papa num de seus 
pantos de pá.z, nega que 1e, ·detenn!na

'ção de viver duma nação possa justifi
car a morte de outra. 

O "Catbollc Times" · finalmente di2. 
a respeito: '' Não esqueçam,. nUnca que 
.foram precisamente . as. fronteiras da 
·Polonia · que motivaram esta. guerra. 
A Orá. Bretanha e a França as ga.ran
tlram co11tra qualquer agr .c!SSOr ". 

f alecimentodo Revmo. D. Macario S~mitt, OSB 
A VISO n. 0 3 l ( Sede vacante) da Curia Metropolitana 
Comunico ao revmo. Clero e fieis 

do Arcebispado o falecimento do 
Revmo; D. Macal'io Schmitt, da Or
dem Beneditina, ocorrido a 25 de no~ 
vemb1:o p.p., ·no Recolhimento São Pe
dro, desta capital. O extinto na~ceu · 
na Baviera aos 8 de outubro de 1862, 
e sentindo-se chamado por Deus para. 
a vida religiosa ingressou na Ordem 
Beneditina. fazendo o noviciado no 
Mosteiro de São Vicente. na Pennsyl
vania, Estados Unidos. No 

I 
Equador, 

recebeu a ordenação sacerdotal em 
dezembro de 1888. · 

Designado ·pelos superio1·es para o 
Mosteiro Benediti110 da Baía, che)'!ou 
ao Brasil aos 21 de novembro,de 1898, 
entregando-se, desde logo, QO apos
tolado de assistencia e amparo à ju
ventude. Mais tarde, transferiu-se 
para o Mosteiro de São Bento, de São 
Paulo, na companhia do ilustre e sau
doso .Abade D. Miguel Krúse - D. 

. Macario, aqui reencetou suas ativida
des em !'.>rol da , infancia desàmparada 
e, principalmente, dos meninos vende
dores de jornais, tornando-se, ·por is
to, queridissimo e venerado por todos. 

Dedicou-se, .com perseverança, do
çura e. entusiasmo,· à nobilisslma cru
zada, instituindo para os pequenos 
jornaleiros escolas noturnas, organi
zando refeições e passeios, dando-lhes, 
enfim, mais conforto a par âe uma 
continuada asslstencia espiritual. Ha 
quatro anos que o sr. D. Maca.rio, lm• 
pedido por pertinaz enfermidade. en
contrava-se afastado .dos . seus trab11-
lhos, internado no suave remanso do 
Recolhimento São Pedro, do Alto das 
Perdizes, onde Deus. o veio colher 

<<CASA· SANTA· INÊS» 
Pelo Instituto das Pequenas Missio

narias de Maria Imaculada e Centro 
Municipal da L. B. A., realizou-se 
domingo, p. p., em São · Jo~ dos.· 
Campos, a inauguração da "Casa St11. 
Inês", destinada ao recolhimento de 
menores al:/andonadas. 

U A OLt<iU 

• L~ <:i&O.N A Hl O" 

.para dar-lhe o premio dos seus meri.- · 
tos e virtudes. 

Monsenhor Vigario Capitular reco-
roenda aos piedosás . súfragios do 
revmo. Clero e fieis do Arcebispado a 
alma deste benemerito e virtuoso 
Monge -Beneditino. De ordem de S. 
Ei,cia. Revma. São Paulo, 27 de nb
vem bro de 1943. - (a) Conego Paulo 
Rolim Loureiro, chanceler do Arcebis
pado. 

NOIICIAS 00,INT~RIDR 
. . 

BO Tu e A Tu· 
L~AOGURAÇAO DA NOVA 

. CATEDRAL 

Está marcada para o pro~imo ·dia 
8 de dezembro, festa da Imaculada 
Conceição, a solene inauguração da 
nova ·catedral de Botucatú. · 

· . (i) ato promete revestir-se de gran• 
de imponencia e está ~endo esperado 
com grande ansiedade pela população 
da cidade, devendo comparecer a ele 
numerosas repres!mtações das Paro
quias da. Diocese, 

O Exmo, Sr. Bispo Dioceseno, D. 
Luiz de Sant' Ana·, publicou uma Cir.• 
cular ·em que comunica aos seus dio
cesanos. os trabalhos realizados na 
constrúção do novo templo, os nomes 
dos principais benfeitores e as soleni
dades que deverão ter lugar no dia 8 
d~ dezemb1·0, sendo as principais a 
benção da nova Iiir~a. Missa ponti
fical solene., s,11 mão· ao Evangelho e 
ordenações sacerdotais de sete teolo
gos Capuchinhos. 

· A nova Catedral foi iniciada com o 
l11nçameqto · da primeira pedra no dia , 
8 de dezembro de 1927. O projeto é 
obra do engenheiro cav, JO'sé Sacchet
ti e obedeceu M estilo gotico. Atual .. 
mente· ac-~!l-se concluída ti parte in
terna, que consta de três naves, duas 
capelas laterais formando os · br!'!ços 
de· uma c,-uz, presbiterio, capela . do 
Santisslmo, 'sacristia e coro. O altar 

· · m6r tem forma de ·'-·andioso balda
quino. arti~ti<-amente t.rabalhado. 
. O cón.j n nt.tl d9 novo 'ratedral coüs
titue um .dos mais bi>los monumentos 
religiósoll · .do interior do . Estado. 



OVIIl.EXERCITO CONSOLIDAl'VITORIADO SANGRO 
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ANO XVU li São Paulo, 5 de Dezembro de Í943 1 ··NUM. 591• 

Suas. unidades à vista de S.an Vito·-- lic~i. anupcia que OS, n~i,tas. r.ec~~ra.m· IQ 
norte dê Lanciano - Cam-poneses reagem contra- os nazistas, - , Elogio de Montgo• 
merJ~ Os 1judeus no norte da Halia ~ Nova persegu.içãó_ fascista à Igreja - Reu• 

, . · . -: . nião . no. quartel·· general .de.-:. Badogho, 
Q. G; .. ALIADO NO NORTE DA 

AFRICA, 4 (Reútêrs) - Anunpla-•se, 
que 111ildadés do VIII Exercito já, es
tã'.o á, vista ;. dé . Sán Vito, · localidade 
situada, 6 . qtÍllometros ao ·norte . de 

rold ·t.rá;c, Mllhan, lmlnlstro brttanl• no ·.d~ 'est;beleelm~nto, e ·.de alga.1111 ' 
co na Afrlca. do Norte), 1-lobert; Mur-· freguezes é resultado certó. 

A REUNIÃO DE ROOSEVELT, CBURCHILL E STALIN, EM TEERAN Fossace·sia. 
R_:IWUA!\I OS NAZISTAS 

phy (ministro· · .. norte•amerJéa:no). e . Livro's, como esquecidos. sobre' ·me• 
Viblnsky ·. (delega.do ·.russo)/ . ·.topos·:: sas· ·de bibliotecas· e salas de lêltura · 
membros . da -comissão ·consultiva. pa·: ·: · e ·que· apenas tocadQs· explodem; · 
ra. os . assuntos, citá.llanos/: chEigari,.m .. · Bombas· métldas . em· fogões ·para 
áo Q. G. · dÓ• generaJl Ba:dogllo, par~ aqu'eclri,entos e que, logo ·que es~es 
manter· d1»rante dois;·dlas. uma\ sessão s/l,o, aéêsos, explodem fragorosa.mente. 

Discutidos··em ·rt,erag assuntos militares e·poHticôs Preparada.tambem a invàsãq·'dps 
Balkans - Invasão partindo da Inglaterra - As o.per.ções mJIÍtares na frente russêl · -
·.Çapturadas Novogeorgvsk, Saitanóvka e Koristovka •·~ · Embarca·ções nazistas afundadas 

Comunica do rus10. · · 

E.ERNA,. 4 (Reuters) - A emissora. 
dé Vicl).y · anuncia que "os alemaes 
recua.ra·m · tempora'r!amente .para . o 
norte . ,de Lànciano, tio setor do. XÜl 
exercito, depois de terem retomad.o á 
cidade·.· por .melo · de um contra-ata-, 
que'>.· 

' ·CAJÍPONEZES REBELADOS 

da. aludida .coinlssão;:O deleP,d(); rtis~., Bomhas · dentro de •• • ge~llcdelrás.: <il 
so fazla•.se acompanbar.·.de··· 5 ·.con~e •.. de 'tal, maneira, dispostas que basta 
lhe iro;,. . ·. . .. . . : . ,: · . abr.tr · as portas do movei para que, 

O isr. Massigll, representando o Co• . elas· expfodalll·; . · 
mité l<'raríCês 'de•· L,ll>ertaçãé Nàciona·1;, i ·-- · .. :~a:rralf· ,de . chocolate, c.obertas dê 
estã sendo esperado· ainda· hOje: chocolate autentico mas com.·o· '"lnlO• 

A. Sl'l'OAÇAO EI.U ··N.AFOLES , lo" const;rnfo de materia exp1os1va; 

MOSCOU, 4 · (Reuters) -, Realizoucse, 
ha. poucos dias, em Teerán, a conferen~ 
eia entre os srs. Roosevelt, Churchill e 
Stalin, tendo t9mado parte na mesma, 
representantes. militares e . pollticos -
informa. a emissora. loca1. . . 
J)ISCUTIDOS ASSONTOS l\IILITARES 

E POLITICOS 
MOSCOU, 4 (Reuters) - A emtsso

ta local informa o seguinte,. a proposlto 
rl& conferencL, . entre os. srs .. Roosevelt, 
Churchill e Stalin: · 

"As questões discutida.• . na.. conferen• 
eia se relacionaram com a guerra con
tra a. Alemanha e tambem atingiram 
o circulo dos assuntos políticos, · tendo 
sido tomadas decisões que serão publi
i::adas oportun<tmente". . 

FEITA JUSTIÇA A CHINA: 
SANTIAGO, 4 · (Reuters) ·- .Aflr• 

inando que, na confe1·encla do· · Càfro, · 
•• os atados Unidos -e a Grã Bretanha 
fizeram justiça à China", o jornal "EI 
:Merc;urlo" escreve: · · 

"A sombra das p!ramides con.sumou
se a ma.101· obra , justiça dos tempos·, 
modernos. Só ela basta .. para dár re~ 
levo.' Jí!storlco · à .·entrevista que . acaba 
de ser reallzads, no Cair9 ". . . 

A INVASAO DOS BALKANS 
LONDRES, 4 (Reuters) - Citando 

fontes bem lnforr,1aclas, a''emlsso.d. tur
ca anunciou qúe ChurçhUI;. St;;i.lln · e 
:Roosevelt trataram da. proxima fuvasão 
dos Balkans, na conferencl\l,. que ac;i.-
bam de realizar. · 

CONJECTURAS SOBRE·A CONFE· 
, RENCJA .. 

WASHINGTON, 4 (Do corresponden
{, especial da •• Reuters") - A revela
ção feita. Po, Moscou· de que acabam de 
sei.' conclu!nas, em. Teeran; as i::onversa
ções entre Churchill, Rosseyelt e St11-
Iih, !ntensl!lcou à. expectativa.: geral em 
torn·o dos -proxlmos grandes golpes mi• 
litares e psicologicos que serão . desfecha• 

---.·-----

dos contra a. Alemanha, para terminar 
a guerra na. Europa. 

Os observadores desta capital consl· 
deran q .. 3 os russos lançarão um novo· 
exército de 2 milhões ue homens, numa 
ofensiva de inven.o, coordenado com as 
operações aliadas em algum ponto do· 

.continente europeu. · 
Os clrculos militares de Washington 

opinam que "uma das primeiras ques
tões examinadas pelos três estadistas 
foi "' de ;aber se o tempo oportuno pata· 
uma invasão do continente, vinda. da 
Inglaterra. pode ser antecipado. O as
salto ao continente, pelas tropas alia
das com ba e na Grã Bretanha, será 
üncron!zado com o desenvolvimento das 
operações na <:·ente oriental e no Me• 
diterraneo. · 

Três soluções éstão cendo esperadas· 
dá conferenc!r. dos três lideres: 

"úm ultima.tum fontlJll ao· povo ale
mão para \jUe eite expulse os nazLstas 
ou suporte M consequenc!as de sua sub
mi.ssão a'>S seus lideres totalitarlos; 2.o 

o pros.segu!lr.ento das operações 
aereas de devastação sobre a Alemanha, 
especialmente :ontra Berlim; 3,o - as. 
111aiores operações de desembarque regis
tradas na historia. a . serem levadru; a 
efeito pelos aliados ocidentais". 
A RADIO TURCA ANUNCIA A PROa 

XIMA AÇAO NOS BALt:.ANS 
LONDRES. a (Reuters) - A radio 

. turca, em seu serviço ultra.marino, . em 
l!ngua arabe, anunciou - citando ••uin 
cabograma do Cau:o - que as conver
sações entre os srs. Churchill, Roosevelt 
e Stalin versaram sobre. a proxlma abéi
turn, da campanha aliada nos Balkans. · 

A informação acrescente que· a noti· 
c!a procE-de de fontes bem Informa.das. 

PROTESTQ l'ANKEE 
WASHINGTON, 4 (Reuters) - O éli• 

reter do D~partamei.to de Informações 
de Guerra, sr. Elmer Davis, revelou cjúe 

·g~ .. ~.· .. ··~.> w ~ 1 ~ Ytr , --•1111(- .. ~. 
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.. 

,;,Ba,.v,v,, A LFMRRAl<:J • . 

,g~';~sfiç~~iii,r#.Jjly,vm,1os 
$érvindô a . efüi saciá! ·pàulis~pa . 
com a ~ais fina e com• · .. 
pleta. coleçâo d.e an~is 
de formatu,.a. Escolha 
V;S., para e» seus filhos,·: 
entre as creàçõcs distµltas : . 
que· arresentamos~ uma 
1em hr,u,ç,, que (Ol)l"VÍ "li U . 

.•Qa 

gera~e~ e que. ten~a a tradicional 
,i;;,in,;~o de• i:~dá.~ :\$ 11"~.:is joias, 

POR TRADIÇAO Sl!MÍ~Sl!CULAR JOI\LHP!R.O~ DA ELITE PATTLISl'A"IA 

Pl·ANÜS 
, 1 se ti w AR T z M A N NI 

Inclusive . t1PO · aoartamento - Visitem nossa exuoslcllo. sem coni1Jromlsso 
Roa -D. José de Ua~ro•• --~~ ~ &v. A~un Hrnnc,n, 624 _ •felefone ã•ffllHl 

T aroe, nas ilnas Marshall: bombardeada 
:Vitorias chinesas em·.varios pontos - O exercito da ·Itídia 
- Cerco de Wareo -- O bombardeio de posições niponicas 
- Destruição dos "pla1tos japoneses de conquista~ · 

Q. G. ALIADO NO SUDOESTE DO 
PACIFICO, 4 (Reuters) ....... ·ÂnÚncta.-se 
nficiaJmente . que aviqes qua.,drimot.ores 
norte-americanos realizaram · novo· ·ata
q?e contra o "irodromo .. de Taroe, po
sição-chave nlponlca. 11M ilhas-' MiLrshall, 
VITORIA CHINESA · EM CHUEHAN-

TlEN 
CHUNGKING. 4 (Reuters) - Anun

cia-se .que as trop.as · chin~ 'reconquis
taram Chuehantlen, céntro . estrategico 
japonê3; após encarniçada luta, · no· de· 
correr. da qual os japoneses sofreram ele-
vadas per, •. s. '' 

ATAQUE A CHANGTAIK-WAN 
CHUNGKING. • (Reutcrs) - : Em 30 

de novembro, as tro . .is chitiésa.t a~ ca• 
ram e penetraram em Chángta!-.-Wan, 
travando · vloleritos coml)ates · corpo a 
corpo nas ruas '- diz uma. Informação 
aqui dlv::lgada. 

PERSEGUi'.(;tÍ.0 AOS JAPONESES 
DERROTADOS 

CHUNGKING. 4 (Reuters) - Depois 
.de terem reconquistado L!ngli, ao norte 
de Hunan, os <Jhineses. estão· perseguin
do os japoneses, que fogem em direção 
11oroeste. 

RESISTENCIA. CHINESA EM 
CHANGTEH 

CHUNGKING, 4 (Reuters). ·..:. Infor
.ma-se que, em tornq de Cha~gteh, es
tão sendo travados. violentos combates. 

. Os. Japoneses não lograram obter ex!to 
algum em seus ataques. . 

A MOBILIZAÇAO NA INl)IA 

Nova Bretanha, lançando 63 toneladas 
de explosivos. 

DEST,.UIÇAO DOS PLANOS 
NIPONICOS 

LONDRES, 4 (R>"uters) - Os resul
tados da· conferencia do Cairo vieram 
determln1r a destruição dos planos . de 
conquista do J1pão. que ficarã !nhabl
lltado a novas aventuras por muitos 
seculos. segundo manifesta em unanl• 
midade de vlsta.s a imprensa brita.nica. 

O QUE SERA TOQUIO 
. LONDRES, 4 /Reuters, __;_ "O brazel

ro de Berlim prenuncia o de Toquio; · O 
inimigo no E'ac!flco lutará · obstinada
mente. n:as a sua ruina. é certa" - e,s· 
creve o "St&r", reportando-se às ~
portantes delibera~ões tomadas pelos 
chefes aliados no Catto. 

O QUE FOI O BOMBARDEIO DE 
TARAWA 

WASHINGTON,4 (Reuters) - O CO• 
ronel Frank Knox. secretario da. Mari
nha, afirmou C'Ue o bombardeio efetua
do contra Tarawa. na.s Ilhas GUbert, 
antes dessa posição ser ocupada pelaa 
forcM aliadas, foi o "mais violento ja
mais desfechado na hLstorla das guer• 
ras". 

Revelou o secretario da guerra, que 
nesse bombardeio os .,viões norte-ame• 
rlcanos empregaram 2,.900 toneladas de 
oombas e milhões de balas de metra- · 
lhadora.5. o total de explosivos lança
dos sobre Tarawa excedeu · a 6-00 tonela
das a -.uantidade de bombas lançadas 
durante o ataque mais pesado já. fel
to à capital do Reich. 

ZURICH,'. 4 (!~euters) ·. - ln(orma 
o jornal .. suíço "LI berâ. Stampa" que 

env'·ra. um· p·r·o;•~s· •• , oficial ao m•~1s- foi travada recentemente. em Sala 
"" "' IAJ UJ em ·homens e material. 'Num.· ~fur, os Mà'r.astnó; na· costa do lago· 1seo, uma· 

tró dás ... Irifórniações da Grã Breta.11ha, alemães tentaram manter posições pre• tremenda batalha entre eamponez<'s 
Brendam :Bracken, contra a pubblicação viamente preparadas. As unldades de italianos e· cerca de 1500 soldados de 
da.·noticia.da, reunião. Churchtll, Roose- · uma. de nossas · formações· ·"ultrapas- uma força alemã, fortemente arma-
V9lf e ChJ1,ng :Kal Chek, na Africa do. saram ·esta região, sendo bem sucedidas, dos .. Segundo. à ·mesma informação, 
Norte, pela' agencia Reuters. ;Ji'alando Ameaçado de cerco, o ln!mígo começou os. alemães · toram repelidos, tendo 
à. !mpreri.sa; o sr. :qavls declarou que es- e. ret!r.ar-se, mas foi· atacado slmultà- abandonado 70 mortos e. 160 feridos. 
pe:rava que·.pa.ta o .futuro-ta!s .. fatos se- . neamente por dois lugares, perdendo ELOGIO DE MON'rGOlllERY As 
riam. evitados. ·. . · maLs de 500 oficiais e ·soldados. · Oito . SUA.s FORÇAS 

ESTAÇAO CAPTURADA. tanques, 18. canhõe~ e grande copia de COM o VIII EXEil<.:lTÔ, 4 - (tteu-
MOSCOl), 4· · (Reuter.s) - Anuncia- mat.erial beli.co foram capturados, bem· ters) . ...:. '"l'odas .as tropas lutaram es-

se oficlalmente·q1il a.s ·tropas russas cap- conio 3 deposites de ·munições. · · · . plendldamente e eu estou encantado 
turaram· a estação. de Saltanovka, na Dez mil' cidadãos russos foram· liber• com vosso ·.s.ervi.ço" -'- disse o gene-
ferróvia Gomel;;Zhlobin. tados de trabalhos forçados. ral Montgomery, numa me11sage·m de. 

· OCUPAÇAO DE IMPORTANTE Na area :e Charkll,-;sy, o Inimigo lan~ cons'ratula1,ões que dirigiu a todos ª" 
· POSIÇAO çou repetld,,;; contra-ataques, ·na ·tenta- tropas que tomiràm parte nas opera-

MOSCOU, .'4 (Reuters) - Informa• tiva de recuperar suas posições· perdi• o;;ões do rio Sang-ro. 
· se oflcial1l1ente • qua cidade de Novo- das em luta ,cente. NtllÍl dos setores os JUDEUS l'i'ALIANOS 
geor~sk, importante posição-chave das desta. regláo, cerca ·de um ;.bata.Jhão de zqmcH, 4 (Heuters) _ .Os Judeus 
defesas ·alinãs na margem do Dn!eper, infantaria alemão · foi 9<1mpleta:mente residentes n·o norte da rtalia torem 
fói êapt\jrada.· pelas tropas russas, de· · aüiqu!lado. Em outro setór, todas as lotln'la,dos a. comuníear &s autori<la-
poill de violenta lut,.. ameaças do. Inimigo foram fnfrutlferas, des todos os bens que· possuem,. at~ 

·. GáANDE. ·PRESA· [)E GUERltA anw·· a cienodada açâci de nossos solda- o dia.· 15 deste 111ês. Esses bens. seríl.o 
.. · ·APREENDIDA·· · dos. Os ·.artilheiros · russcis destruiram req;,lsltados. vara . ''proteção", .sendo 

·MÓSCOU,' 4 ('Reuters: - Conslde~ · numerosos tanques alemães. · _ que .o~ que não fizerem uma ctecla-
ra.vel.presa de :guerra foi. capturada em A oeste e .sudoeste de' Kl;emenchu11g,. ração rigorosa terão .os referidos bens 
consequenc_iS: 'da.. çaptura. . de . Novo- nossas tropas ,lançaram~se_. ao· ·assalto, .confiscados. 
georgvsk· pelos, russos . ,- !nf<.rma ,um pel& .posse lle Importante. poslç/io-cllJl• OA!lll'ANHA CON'l'RA A .IGllEJA · 

. com\llllca.ilo:,russo.. ·. . . • ve das defesas !r.i:ulgas: na· margem dl~ ESTOCOLMO, 4 (Heuters) -' u "so-
JUNÇAO FERROVIARIA TOMADA DE rclta. do Dnleper, . a Cid.ade. âe · Novo.- vemo 1·epubllcano" de !l!ussollnl 1n1-

.· ,·. , .;- .ASSALTO. georgvsk. Os alemães .haviam previa- cloÚ nova,:··carnpa.nha contra a. lgre-
MOSCOU; .4: (Rimt<lrs) :"- A emissora mente collStrÜido uin.' sistema de trin• ja Calollca · - informa o correspon-

local Informa. g_úe is tropas ~ussa1>, após cheiras; protegido pÓr campos. 'de. m.lnas dente em Berna do "Afton '.Vldnin.-

NAPOLES, 4 .(.Keutei:s) -, Napoles· e que· explodem ao 'sere1u partidas; 
continua vi vendo sob o .temor das ma.· Jarras. de flores, . ga,·rafas-term!eas. 
quiavelicas. arinadHhas aq'\ll de1ii:àdas· e lapiseira~ ·explosivas; .... , , . . · 
pelos alemães, quando foram 'expul,. Uma mesa posta, com pratos, talhe. 
sos da clclade pelos aliados. res,. jarro·s d.e ·agua, pratos de.' 'com!• 

J,;nfre essas .. armàdi!has' tiguràm" a·s da,·. etc., ilelx.adas em c.erta desar.ru-
sei;-uirites: · · . · · · . maóão; eorrio · se os comensais tives• 

"Colossais cartazes com retratos de , sein sidt> forcadós. a ·abandonàr a reu
Hitler, prei;-ados nos paredões e· .Pare- nião: ,precipitadamente. Os !nva.sores;. 
des externas das .casas. provocando-.a .e, os, proprios habitantes .. famintos, 
vontade fatal do:;,.· à!iados. ·e· tí:alla110s cheg·ando de .subito e ·vendo ·º Mjà,n
de arrancarem d.iLh aqueles ·slgI\ós <ie.:. tar .Pronto"· atira.varo-se a. ele.· Mas· 
ad.mi1'ação · nazl-fàsclstâ ·pelo : "l•'uê.11.~ os ,acepipes, convidativos ·eram qóml• 
rer". Como era natural, ·os.· soldados das pÍ,eparadas com fiambre - · espe-
aliados · e .os habitantes da; ~1<;aq,{'at1• cialidade dos . itali.anos - contendo 
ravamsse a· rasgar. ·os cartazes, .. · ma.s, · explos·lvo's. ·. . · 
quando 15to . faziam, . H!Uer lties ex- · . ô pà(laver de um .. soldado alemão 
plodlà n~. rosto, .. poi's a figura d:o.'i:h<i!.,· no. meio dác uma estrada. Levados pe. 
te.alemão nada mais era.que·a.·i:íqber-. la proprla caridade ou pela necessl-. 
tura de poderosà ·boinba,C que 'ao. me: dade de limp;,.r o terrello, .os àlla-
nor contato• à.rrebentà·va. . . . . dos. se a:diántavam para. carregllct' . o. 

Garrafàs de 0hianti có1o·c.adas, cu1-. corpo e faze-lo sepultar •. Uma b·omba, 
dadosamente, entre . outras:. nas. prâ- postá· aó· lado, ou dentro do bornal' do 
t"1eiras · das casa'S· ·eomerc1a1s.- Apezar solda.do inorto, explode ao ser o ca-
da· crise, o· consunio dó ClllanU p'lilos da~er foéado. · · . 
itálian9s nlo. de·sap·areoe· .e, as!ilril, ca·- ·E·- muitos. outros. estratagemas, ca-
da vez c1uq o acaso ·faz tirar·· das pra~ da. qual itestándo mais o. instlnto 
telelras um.· das·· garrafas .contendo• destruidor· e maqulavelico dos .Na•· 

_ e.ngenhos. Infernais,. a . morte., do. do~ zlstas. :·. · 

O assalto aereo contra a capital do Reicti 
s:mgre11to· ·combate,. tomaram de assai; e ofereceram uma encarniçada resLs- gen ". ·o ·qual acrescenta ·Que os ctr-

~rlig~~ngã~;:~vi;n~ieaoK~~~~:~ª· te~~is de unia lutavl&letita, -~ nós- ~u~:tac~~º\~~:lt:~~:n:n~p~:~:l~s ~~~. A destruição sistemaHêa :' do :~bietivo . Cortadas as 
. MOS~~~;lf.~~~!fADOS A força :~~ t:kva:P!:.ri~~!d!/:,<IJ~da!~: ~:;:~:CCI VOL'l'A A ESCREVER instalações, .de agua; luz é gaz --: 'As perdas da . RAF .. 

aereà. da,':frota. do mar. Negro. ·afundo.il Inimigos. . FoLconsideravel ·11/ presà de ES'fOCOLlllO,, 4 (Heuters) - J,;scre. Segun·do a . radio' -na· .z·· .·1st,a' .. •-. .. o· . 5 ... ,·.b·ombar·de.ºtOS pela· . for. ca 
um· veleiro. patrulha, duas. ba.rcaças de guerra, a qual. iMlue dezenas de:. ca- Yendo' na revista,· "Regime I<'ascista", :: 
!nvásã.o ·e dúa:; outras'' carregadas com nhões,. cinco. deposltos de. tnun!ção ·e. de . Roberto' l<'arinacci, ex-secretario· do . · . ·. ia· ·er·e·.a ··am' e:·•·r·,.',{· C· .. ··a'.-n' ·a e.-m.' .-... ·no· v·e·m· brO.. . . 
material- bellco ·. - informa a emLsoora equipamento.. Foram· feitos numerosos Partido· !<'aseis ta e atual delegado de .· . ,. 
local · · · · · · prlsioneh'os. Num dos setóre&, atirado- :Mussohnf · junto · ó.o Q. G. alemão na · 
A. ATIVIDADÉ: .EM TOO.A A FRENTE res. russos. apoiádos poi'' tanqúe~ ocupa- ltalla, ·. atacou todo o clero Italiano, ESTOCOLMO, 4 . <Réti.tái:) ·'\.:~ ' ,O. Alexander ·Pfatz, · qÜe receberain a, 

. · ORIENTAl'. . ram numerosas localidades habitàda.s · actl.'!lándo-o de ser fa voravel a .Ba- corresj,·onde11 te ein · Eerifa_. do jcir~itl rnaloi:' porção. · ... 
. ·MOSCOU;'. 4. t:áeuters) ·..,.. A. pressão o depois .de : utn :sangrento combate to•. dogllo ·e. proteger pa,tl'iotas e deser- "Allehaniia" lnt-Orn;ou· oiitom que· ·'r>re- Os viajantes acrescent;iram. :que 0 

ru.ssa. : em. á.mboS .os extremos dos .100· mat'.am t:!e a.:Salto .a junção. fen-ovlaria tores do Exercito - informa de ·uer- domina· a Impressão de· q11e' os a:ua- ralde foi .. <> mais rapldo de . todas as 
qu!lométrcís de fre,1te entre Chcrkalsjay de Koristovka., Nest;i. cidade os ii,le- na o .cot'l'ei,;pondente do Afton Tidnin- dos · estão ·bomba'.rd~aido' BÍÚ·Ílm · ti.e uJtin1as semanas, quando se .verlf!cá-
e Kremeijdiung; · está forçando os alé· mães , sofrera,m baixas pai'tlcula.imeiíte gen. '· aco1·do com' .u,11•· pl,ano cµidadôsa·rrien: r:ani três pesados ataques; e notitka.- . 
mães a ·1qte.r' em ações· de. pequem~ es- pesada.'.!, · · · · REU:('iU,o,.OE DEl,EGADO!!i ALIAOos te prepara,do, 911e .,pr,eve: :,á; de,f!ttu!,;:ão .i·am tari>bém que a maior destruf,;:ão 
caia •. , A• gutirnição- de. CherkasJay: está A fQrça. aérea ~.· frota, do, in~r . N.e- · · ~o,· Q, ~;, 'DE B,\:DOG LIO · sistem;i,ticà: ·de· disirtto a,i\6à_dis'trlto:' . foi ea;usada aos· subur.bios IÍi'<!ústt.iafs . 

·d · • ·da.da · los· reforMo ·que lan gru .·.a!u.ndou. , ... ·,, .. veleiro.··""'. trulh·a,.,·duas. D"' AL. GUlliA ... J;'AHTI,, UA 1'1'.ALlA, INSTALA'"OEs DESTRÚIDAS · o.>,µÜnw'·diplomata. estraIJgelro QJÍe sen o a:.u .. pe . ,._, · . • ,.... ..- .., . ' · " .. , ' · · · ·· · · ... ; · d·etx.ou· Berlim foi ô. ministro sueco, 
çaírt ·. qontr-,1,~!Ltaques numa .. tentàt1va· bar~aças de. invàsão e quas outras çar• 4 (Do correspondente especial ·da ]l:STOCOLMO,, 4 •(Reutei:$) ;...,,,Anu(I-. . fttch.'·e .. r.t,'. que. re. gressou· ao se.u. pafs, 
·para lmpeilfr o' cerco dá.cidade .. No en~ rega<,l:as (,01'1) materlal,belicçf\· . "Reute~s." na, Halia) - Os srs • .l:la• cia-~e. que .ápó~ ·o 1,!ltlino.,grà,;i.dei·l),S• . 
. tán~ '&. ~lç,ã.i>',dos a.l~!llães sç,fre uma salto da. RAF cOritra. Berllni, a.nte~ón, on6em~inlstro finlandês !<Ívlma!Íki 

. 8.m· ·e·ar .. ·a··c.r"s~.• n··te.e· 1· • .. .,.-·m·enrhup.g,· on- tem, foraui cortádas :as' .... tn~ta:laçi:ies ,,1e. . . . · 
y " = ..,.., Y aba.11donou Berli.m u1n .dia antes .. 

·de'.~r~ó.fcapturaram Krynkov, avan- A a·[p·o· R· 1Ac-o· '· ·o· E. EST~uo· ANTE. s· agua, luz e gas da capJtalalemã,, ond/1 o··problema, alimentar é a "dor.·de: 
Ç~U~l13? C!Uil~métros para oeste, e em . ·.· .. ·.·• . · .. · .. ' .. : ..•. ·_.· .· A.··.·.·· .. ·.·.·. ·. ·.· ...... : .. · ... · .. ·.. . . -.• .·· .· .. · o tràffgº ttmb:Ul' "i°fr1u-:p~ralj~à~~º· pabeça".. <l8s autorldadés be·runenses. à;lguns·-ponfos'.ep.conti;all).-se a., mais. 70 .e os ornas n ° e rnu aram no' ·ª· .. Conseguiu-se arranjar aumento pa.-

. ·quu· .·. om· 0•· t,".s ... a· .·.·l,es' ... ·.de· Che.r"·.· .• v. · Ee~.uinte. ' · · · . .. . · ,, ,, ..., """""• . . , ... . . · ·'. ra po.ueos dias,: mas · será ·necess:i,rlo 
O ataque 'na' direção .sudoeste· ·de Kre- · · · BO~IBARPElAOORES DÁ M~ ' totm:i,r u111a grande. organ.lzação. Trei1s 

meµ<:hw,i. v11.1. tai;ntiem actqulril}dO ln•. N. o· 'RU. E. GU[.SES PARA o .RE:1·cH . . ',... PÉROJ.P.OS ,. "-e.·_;_- ali.mentares extrá;ordlmfrlos estã;o sen-
tehsldailê ''e·'extensão;' Znamenka, eu- ',· ..... , ·,. · .· ·. ·.·· ... •. . . . . . . .·. · .. · .,.· .· . .ZURICH, 4 (R~·utflr'l!) -,, .A .. ,r#~lo_. , do·,ênviados .ás ·pres·sas .para, Berltrn; 
tfón(làinefato ·ferrovia,Ío entre Krivoi alômã, decl3<roü. que J> ni.imer.o. 'dos:·· ·Deles)! dlstrlbulclo o. alimento. ás Jo. 
Rog. e á. fre~te··.de ·Kiev. actia-se agora h9m'l)a rdeaclore~ · iillad~s ·. derrubados· Jas.-moveis,. as .Quais se abrem. em 1u. 
s9)> .o. to~.· çlii,,-.. \l,_r.tUhar\a r~ll: ~· .estr!li• . '-. ...,. ___ _,_..__ sobr" !3érlin1, <lurànte o rá:lde• de ante- gares·: .deter:mina;\os, em hora previa• 

. ,:~i:iiliti:~i~uf i~, ,~~,~i,~sff.Ç~~.· ·cte .. ·.~J~Jf~·~i,e~. ,y~r:i,9:~ '~ ai,s.~ .. ~.;,:ft;.sQ~,tpOY!i1,lZ¾:~r];~~!~i~~;;~J~,f ;;i~tÁ:i-~;. . :t~;l~iWi,i~~tor~:r~n, ·~ttai;:. 
a. 3, qu!lC>riletios de um entroucamento mento de res1stencur. aos naz1stá-s na Austria :_ Dês1rteiJ.d . gada ne.ws aleri'\ã:l;,ii_'fol 1e, .i;na,ls ,de 'Mi no~ sehtldo·'de' "cómo ú ... . }e.or~ã,111.: 

' cóm a l4ilia,:q1_1e: v~I: a Pla,t~at~llll,.. .e tid<>· d. e.· . Mih. ai. to. 'vit.· acfr ~'s . ª"'Us.·a1ç·.·. õe.s' .d· ·.o~cn.tl'I .. U" ··.e· ·.tªS: . Yefa. -.. cJ:;: un4t.~~.·.m. ºi>.~!i .. ~e.
1
~.db·º.r.;!ª.,. ~:11~.Jº.e.; .. i~~ .. :. ::,::v!.1);.~N?l~~:ª:.É.1t .. ·t/q!.· .~.~.A Dileproped.r,e.rjµj,sk., ln. tens .. lficand. 0 .a..s-. · . , · .. . ~ . 'Ili~ . . .,.., ... , , . !>:' '-'i~I v 'OI '1J,. foram .1,erd.1dos •nora. lde.aef·mD .•·.·'h, .,, •~,. ... 

lm " "·.te ' d '. d f. ~ • ,.,..~ . · .. "., .. ,. ·l'ERUIDOS . . . 
ª ·-a. ameaç11, ..,,. po eroSl1-8. e esasor~ Tra. tado·· tche·co=russ·o·:. -· ·. As"·m·.··an· obras·· de V'1c·h1'.· ~1d" "' e~, 0 u .. tr0".,.·,rª1~.es.-. · , .. .-.. ·.· .. ' .. :.· .. · · · · .. .. 
Sl\nizadas em t?rl)O da cidade .d~ ~le· .. ,, ... , , ,. f•"''" .. , , ,; , A ATUAÇ,\O DA.f•:ORCA ,AEUEA· COJ\(41;:1 'FORÇAS, 1\1:lRÉAS ÂLI;~-
xandriva/ . . · . ... . · . · ·., . . . . · · ·. y ANKEE, .:. , '· . DAS C:D.El· ASSAL'fO, · 4 IDo corresv.on-

N,Í .!nterlor.,,da·, c.1.u·va do Pnieper, a ESTOCOLMO, 4 (Reuters) ..... O lllQ, co,1. ~ as~l11atura do pacto será assis- LONDliES, 4 (Reutérs)·.,,.;. !llals. <le d,;,hte. especial da ."'Reuters") - Dóis 
vôltll, d<Ltempo .. claro foi . o sinal. para 'Vin,énto 'de opinião. contrai as .atroe!, · ti!la pelo 111·hesldente Benes, que deii .7.67··º t.oneladâs.: ·de. arto.s•:exp·· lósi\,mi .. ·>e·· · eorr.e:ip~nJtentes de , g(lerr.a ·N..orl}mJ~ 
O ·reatame·nto d··os· atanues russo• contra dades dSc Gestapo ·em Osl-0, earanclô xou Londres, 110· mês pass.ado,· 1acom- Sto. c.ikton, .. a.u. straliano, e .L.o. ·weJl· . ., .·e"n• · . . . . ""' .. · ~. . . • de .·1:>. º· mbas in. c.end!ar.las ,t.o. ram la.n~a·· "' a~- defesas ·-cte: Kt'\i1.pl Ro\;' NlkÓpOl Os os· E:s.tudantes· ·noruegueses p:i,ra :·~e- panhado · pelo seu conselheiro militar. ~ nett; :· norte-amer!ciü10 · ..._. desaparecé~ 
1, · ·ã li · · • ,d~ ·· · t 1·e1n deportàdós para o Reich, atinge pelo .. ch.efe d'o· Departa,n·e· nto .. e Assl)n- das sobre ª .Alemanlla e.,s.ilas.Jll~tala,' ·r·am· ·du·r·a·n· te· o u· 1t·n ,.· ' · t · a em es 1•ep ca,m COir. po erosOS· CPII ra• . u ções na EuróP.a .. ocupada·,·,.pel~·. "or.na . . . ·. . . . . .1 1.0 a,aque nQ ur.-

·1 · 'd · •-· · .....,- to grandes proporgões., té.ndc ·.sido' sug~- tos ... R. u .. ·s. $os ·e outros func·1o·n·ario 0 • . - ' ·~ no· â Berlim ao que ~e ·tn·fo m· . 'I .. g'? l')eS·.- e . ....,nques · .e ca,~uoes au mo- ' ~ aerea nor.te .. san1e.ricàna· .•. Ílh .. ·m"s ·, .. ,:.. .·,1·0. · .. ·. • • · . · ' · . ·' ~ . · r a ·oi • 
e . to I ã d ambO os rido, ·mesmo;-que a ·Suécia deveria, éni · IÍ,. PRÊTENSA QISSENCAO DE '' v " ,~. · eÍalfu.e.nte. J:ll.ockton represênta~a. a 

V IS,. enquan · ·a· av aç O e S sinal de protes.to, dessar.' as.·.re.m.· .e .. ssàs. '. . . . . ve)'llbro ultimo, qua,ndó fotàJU\ .. bàt1dos. ' .. 
conténéidriis à,júda' âs . forças terrestres. ·· ·. · VIéHY , todos . ;05 recordes . mEinsa'ls .·'.o·re·vi~tos.· Asi;ociac!Lo de Jornais da Australia· a 

· de m!n.erlos. d.e.fer.ro., .de qtié .a .A. le- zu· RlCH 4 (R t · ) o · º Benn· ett·· o· lnt·er11ac1·on 1 N' · · s· · t "CQMUNICADO P.USSO . . • eu ers .. - . corres• Mai.s de niÍI· aviõés foram enviado. s ,im' · · · · · . . ª ews erv -
"MOSC.00 4· ("'··ute·r·s) ·o c·omun! manha tánto ·necesslti;t- . · ·_- · po1Úlente ·do.--jornal "L. a Suisse" em · · . · ,6.e·, 9i>'e fazia .. o..servli: .. o'pa. ra tr.ê·s.a. gen• "' ,.. · = - · · •1AN1"'" TA"ÃO E•1· OSLO on.ze ·d.ias de. operacõ.es •.. ··s.endo .. ·a· •tóne.-• , · cac:ló russo;.emtttdo·.a meia noite 'de on- • · ,, "'-"<!l ._, . ~ >' · . . Paris ·informa que o embaixador ale- lage.m (!e bombas superl.or ·em· 30 i:io.r · cla's dos ·Estados Unidos. ,' ·., 
· · · ES .. 'l'OCOLMO. ,·4 (Reute .. rs).,,-. Reali- · n,a-o e·1n·v1c·11y Otto Abetz foi ·enca· r - · '· D. · ·· 1· t · t 1 tem, dfa·o· muinte: ·· · · · · · . • · • • cento .a .d .. o. s. râldes. -anterió. res • .:A 0 . per-. · . ois ·Jornais as.· nor e-amer canos · t zou-s·e ontem nesta capital • uma·,. gi- tegitdo· de negociar ·com Petain, no sén y · t't · ' · · ·t· · · d. · · "t,; noroeste·· de,,Gomel .nossas: repas ã d 1 1 das furam l11. re. riores' a-.três·· por ·cento .. ra. ram ... a., 5 Qr e· com .. uma moe ,a, ,e. m gantesca manlfestaç O e s mpat a aos· tido 'de· realizar radicais modlficaçõ~s · · - .. f" à L d d d 

c.ontfüuaram. ·. ·S.ua .. · b.fenslva.. '·· estudante• noruegueses 1,resos· pelos - n1a.is baixa. que .em ·outÚbro; per- um.ca? · e on res, para e.e! Ir qual · · ·, d f · 1 ,.,. 9 napol.lt!ca de Vichy. Caso· o marechal · dos dols rarla a· r•port•ge d b · ... Av'ànçandO· ao long ,. &,. errov a "'v" alemães,· em Oslo. Mais ·de. 7;0ÓO' •súe- de1~do-se 9.3 bombatdeadores .: contra ·: · · ç " m O om-
mel-Zhlobin. nossas unidades cap· tura- . . . recuse· as lJropostas nazistas. ser.la 139 . i:a~as al·eu:iã. es i.derruba.dos •... '·, ·.· '. 1.>ardé10 dce 8erüm, e 8ennett gan.hou. 

. . . . lt k. As f eos participaram -dessa .,passeata, que implantado na. França o mesmo regi-. ~ . A .. ::lenhara Bennett se enco11tra.' nos 
rama estação.de ·Sa anov a. · or• realizou d.emonst. ràc.ões.·dia.n .. te··da le- nie ·e,·!stente·na· Polon,·a, acre·scent·a O DE'SCRI"A. o vos ,ms'l'.R.AGOS.Eill ' d .... , lJ ·id ·· · ' ·· · 1m b 1. d ba · 4 " • Esta. os. n os, onde esl)era. seu se-mações ln . lgas·.foram··o r ga as. a • ga.ção norueguesa.. . . • ·. co.rrespondente . · BERLIIIJ · ·. · · · ·' · · - · ·· 
terem· rétlrâda, sob 'OS gOl""~ das ·nos• PROVIDENCIAS ·:JU.NTO . AO. RE"1c·11 · .'>ST"''ÜL'lü, .·4, 1 ne"·t·e·'rs).' .. '-. o•·.:a·is- ,gu11,do. tiJhº'. Bennett couta 24 anos ·Õe 

.,- · · ·EXLOS<iES.EIIJ COPENHAGUEl "' v-., " ..., ,u ~ Idade e chegou·á Afrtcâ do Norte com 
slis unidades;· .sofre:,do · :elevadas baixas . ESTOCOL,MO. 4 . (Reüters) ·-: Rêve- ··r,,sT=·coLMO,· 4 · (Reuters) _ A- en,·is- tritos mais seriamente dahlf!"eados' n.o · · · . · · · 

o raclona~ento :na fnglaterra 
WA~HINGTON. , 4 (Re'úters) - o 

. cel; J , J•- i,iewemn, recentemente ·no· 
meadô ministro · dos :Àbastecimentos. 
na. Grã Br.etanha, declarc)U, o seguin
te no decorrer' d·a conferencia que 
nu•iúeve com os correspondentes da 
imprensa na· vespera · da sua partida 
para·Londres. : . · · 
. · '.'O povo brltãnti:o está,. firmemente 
.de~idldo -a. pros·segulr na guerra até o 

··rlnfe· nã;o hi;isltãrã ·em. lutar contra·os 
japoneses. depois da conclusão. da lu
ta. na Eúropa .. Em razão disso, torna
se evidente que·· o atual e severo· ra• 
ciona.rilento dos generos al!ment!cios 
na· Grã· ·Bretanha deve. ser' mantido". 

Uuerra', de. desgaste. para obter 
uma, paz: compensador a 

ESTOCOLMO; _4 (Reuters) - Un1 âr
=tlgo · estampado pelo jornal •a.làt)1ão· 
semf•oflclai "Flenst aub Deutsch
·land" faz transparecer. que o princi
pal ,objetivo :d.os 0nazlstas, agora, não 
é a vitoria, mas sim o prosseguimen
to ·.da guerra,· que ·venha obrigar os 
aliados·. a . uma -paz· de · compromisso. 
É si.e·: artigo · apareceu justamente 

· quando as reun!Õés .. dos lideres all:i
.dos originaram vivas . discussões na 
Alemanha; em torno das esperadas·exl
gen'clas ·iiara ·a rendlcão.·· 

. ·· COMETA.· DESCOBERTO· 
. JOH,t.,'r.iNEi~qj;tG, 4 (Reuters) 

Anunciasse . ·que. o dr ,Vanhent, <lo 
Observatorlo - Mert.dlorial de Leiben, 
déscobrlu áqut·-um novo cometa, vis!~ . 
vel a; ~lho! nd.' · · · 

. . "' v as · tropas•.· norte-amert.ca nas, e.1n . no. 
la-se que ·º governo sueco fez sentir sara 'local anuncia que, ontem, pouco n.tàque de ante-onteln··con.tra l:lerilm, . vembro.' .:Stocktoh já. exerceu ás ·fun-

·ao govern<;> do'. Reich a. necessidade .de depóls das 7 horas, ocorreu violénta em a.dlção ao· di, :charldt'temburg, fo. ções .de c. ·orrespo11dente··de·gÍlei:.rá lu. n-
serem suspensa·s.· ·s· me. dlda .. s 0 toma,1·'s · ' d M t' r· 1d e· 'lc·h· t enr· ar'd·s 1 

~ 4 " explbslfo' numa. fabrica de motores elll ram os e a,r en .. e . · « e • .to á:; Jorca, · aliadas ho Pacifico. . con. ira os estu·dantes ·e ·pr·.ore·ssore·s·.· dft d dl.t · · s ·v1·a0 'j,;n··t· ·s ··s·u·e· c· · · · · ~ Cbpenhague, tendo· sido destruldos to- ao ar-se cre o ao · ' ~ ., . os :Vinte nove corresp·ondentes de guér~, 
Universidade de· ·Oslo, na Noruega. ' da á fabrica e edlf·ICIOS· a ela perten• que chegaram. a Ma)moe.. ontem•·a,·, DÓI- ·ra ... do lmperto · BritanlcO e· dos· Est.a-

·.PROTESTO DE .. ZÚRIOH centes.·· Essa· explosao foi descrita· co- te. Tambem · 0 ·centro ·de ·Berlim' ·foi dó.s Unidos, i,erderaru a vida fa~end· 0 · ZURÍCH, 4 (R. euters) .~ .. os··estu. da·,,. · · 1 b · b ª d ·1 · ~ · mó uma das mais serias formas de sa,- alvo de mu tas · om <tS, "tén 1>· quas rEiP. o .. rt.agens ... em. diversas· frentes,· -'u-
tes e professores da Unlv.ersldade·. <le · , · Ch l t b " Zurich e do Coleglo Tecnlco realiza- botagem já ocorridas na Dinamarca. a.. mesma sorte que ar O em urs e rante· a guerra atual Oito eram bri-
1,am · ontem: umá· 1'eunlão de protesto 'tànlcos. ·vinle 11uatro . ou.tros foràm 
contra a prl~ão de estudantes· em .• os. reridos, ili dos quais britanlc<>s. Nove 

lo;. P:~~;g~~tã~sE N~ll~OSJSIIJO . o esfor'co de guerra norte ame' r"1cano' -~~r;;J~k:o!"f~ªe~àtcl~!~:~a~::i~!:: LONDRES •. 4 . (Reuters) .- A prisão ' dos·· Qual.s .4. são·. brltanlcios. Quarenta 

=~u:!1":e~ª~1~'::::t;::a11~~t~~~u:~~~!i! .~ · · , · ÂiiiJ~~o d:or;~~i~d:ntfrite":;!~ot
1!~~~ 

pretada .como uni. !nl.ludt.vel ·•sintoma dos. QURis brltanlcos. 
de :.nervosismo que reiná entre os a1e- · .. A d · f ·d d .-,_ • •1c·1o· · da· guerra ·A 
miles; na. perspectiva da uma lnvasil,o .. ' s per as so ri as esl,,•e o tn . . ·. .. --: . . 

allat~sCE .~ ltESlS'l'ENCIA NA. prOdUÇãO de porfa=8ViÕeS, deStrOyérS e bombardeif0$. 
. . . . AUS'.fRIA ' 

ZURlCH,· 4 (Reuters} - Revela-se 
qu.e a. oposição. aos nazistas nà Aus• 
tria aumenta dla a.· dia e·.que 85 por 
ceúto da população aüstrfaca. dese;a. 
o restabeleeimen'to 'da lndependencia 
do pais.· 

PROGRAMA : DI:VULGADO · EM 
LONDRES 

LONDRES, 4. <Reuters) -·Acaba.de 
chegar a Londres, por via., secreta,- o· 

·t>rograma de. nove pontos elaborado 
pelo. movimento elarides'tlno. de resis
t<>ncia. na Austrla, que trabalha . pela 
li be.rtação ,do pa1s. Qs nove.· pontos · da 
eampanhif pela ."Segunda. Republlcá 
Austrlaca" pr1>eonlza a rêvogação de 

. todas .. ª" 1~1s., )iec~etadas pelos .. nazis
tas .e a entrada do. pais ,numa. oonfe• 
deração Europeia de·. estàdos· demoera
tlcos, assim Que a. A11strla sêjá liber-
tada. · · 
DE!!HffiN'l'IUO UO CHEl<'E 1-U(lOSL.\• 

V~ ,lS lN'l'RIG~S COHU.NlSTAS 
C.A.IRO, 4. (Rauters).--, "Nã,o fiz nem 

cog\to fll,zer Qualquer aóordo nem eom 
Neditch nem com. os··.,i.l_emã'.es;• :.:.. diz 
uma. declaração .do . general . Mlhatlo- · 
vlteh, .desmentindo a Informação. <Je 
Berli.m segundo ·,. qual fizera. . um 

\Y ASHINGTON, 4 (Heuters) .... Re
vefou·-se autorizaclamente que· o total 
das· perdas norte-americanas, desde 
Pearl ·Harbour, atê o dla 15 de novem
bro hltlmo, era de 94.nS homens, .dos 
quais ·14,321 ·mortos. 32.690 ·feridos e 

.. 33.907 desaparecidos .. Entre os desa
parecidos, .23.41.7 slo dados como prl
sioneirps. As baixas d·o V Exercito na 
campanha Italiana a.tingem a 1.811 
,mortos,· 7 091 feridos e 2.670. desapa-
. recldos; · · 

Á FllO'l'A DE UES'l'ROYEllS 
W ASHING'l'UN, 4 (Reuters) - , Se

gundo revelou o .secretario· da Marinha 
coronel Knox, ainda esta ·semana. a 
marinha norte-americana possuirã os 
260 .· destroyers · de escolla que eons
tl~uem· às previsões do presidente Roo
·sevelt. para .1943. Acrescentou o coro
·neÍ- KnÓx que; no fim ·de dezembro. a 
produçã'.o total dessas u11ldades alcan

'çà.ré.· aproximadamente a media· oe 
:!00. 
llOMBARDEAUOHl!lS rrtouuzxuos 

NO lll1ilS .PASSADO . 

dos numerosos navios, num. total de. 
2õ0.00ó toneladas; dÔs, quais 'a, maior. 
parte é. consütulda. por· u.nlêlàdea de 

-gue,-ra, . . . 
DEZJ;;NAS DE l'OUTÁ .AVl<iES 
W ASH.lNG'f0?-1, 4 . < Reiiters) .:.. Fii:~ 

lando a.os. Jornalistas, o co.ronel Knox, 
seeretarfo · da. Marinha; declàrou:". "Nllo 
vos po.sso dizer quantos porta-a"lões 
foram conwleta.d.os em noirembro.'.Con
tudo, deveis. saber ·qué dezenálÍ de 1)01'
t ... -avlões, ·de<todos .. os· tipos, . foram 
constr.uidoli no decorrer · do· mês.,.·pa:s
sado11. · 

AOiadas ·as. discussões na 
Gamara dos Comuns 

· 'LONDRES, 4 Reuters) -.;.:. Os deb11. 
fos sobre à sltuaiião ·da guerra e dos 
assuntos externos. que se esperavam 
para,. as. prcixlmas sessões · da dàmara. 
dos • Cómuns, foram adiados. o. sr. 
Clement· Attles declarou : ontem. á ca-

. sa: 
. "Mais. dois dias serão . neeesllarlos 
para a. i'eall;ação dos debates prome..: 
tid(!s. A ·cáma~a eompr11enderá Qµe 
na m.otlvos que· fogem' ao• nosso con~ 
tr?.le ";: 

A repulsa ªº" insolitn ataque à · · França ---·--- , . 
Comentarios .. às·- declarações do.· Marechal,• ;Smuts, 
---· ·º .texto ,. referent~_ : à ·depuraç~o. --- . \ 

ARGEL, 4 <Re~ters) - ::lerá. apre, de~ súl-àfrlcano. segundo a qual "a; 

LONDRES, 4 · (Reuteri!) - O , rajã 
Fohll, que veiu à lMlaterra· em. carater 
não oficial, mas corn , credencia.is para. 
·prestar Informações ·sobre · o . programa 
d.e guerra de· ~ pais. declarou· 'que o 
exercito da. Indla, cujii, força . eleva-se 
atualmente _ 2.000.000 de homem, es• 
tá aumentando 3US efetivos. numa me· 
dia. C:e 600.000 por mês. àó. mesmo tem
po que · 5.000 000 de. o~rarlos · estão. t.:a• 
balhando nas fabricas Indianas que pro-

PARA ·SERVICOSJfflOGRAFIEOS 
aeorclo com· o· "Qulstfog" .or6ata Ne
d!tch. Na sua . declaração, o. general 
Mihailovltcb. diz'. mais: "Desminto ea
tegorlcamente essa tnrarile ·notlclatt· 

TRA'l'AD.o" llffEVO,-ltlJSSÕ .. 
LONDRES! · 4 (H.euters)' ,.:...:.. J,'ol. di

vulgado· pelo ministério, ·do · Exterior 
·da Checoslóva'qúta o:su.ma.t-lo do ira.
ta.do d.e ,amizade, eo~à.b<>~a~ão e, ScSals-. 
tencla. ,mutua ruflso-cheooslov~o; que 
sera- ·assinado dentro. de pouifoa dias, 

. W ASHiNG'l'ON, 4 1.Reuters) - ·111a1s 
.. de: 2.000 .bombardeadores e ca.cas na
. vais· foram produzidos nos Estados 
Unldor,edurante .o mês de novembro 
,-· segundo revelou o coronel Knox, 
secretario .da Marinha, . 

A~resçetitou o _. coronel Knox que, 
. durante· o mês de novemhro. rnram ln

~OrporadoS â fr~)tfl rio~ ~J~rartns · Uni .. 

sentado. hoje, 'ao cJowttê,:1''!,'a:ncês::, de . ll'i-ança, '-.1ésa.parecerã",· A b'rànça·· de• 
Llbertagão. ~acional,. pelo · ~. ·: .l:'(er- · · · · ·. · · 
re· ·s1och; eómissáno ."a(ljunto do: l,,;1>• monstra com sua.a propr.1a:s. açõ~s que 
niltê; o .texto .. aa· , dlspô~lcAo referen- · .é• ainda uma grande· potencia. ' · 

. te . à "4epuração~·.· o. comtsaal'lo ,ao-· - · · ÂiU.-l!JL, .... 4 (Heuters) - Comenfan• 
jUnto pedirá tjue, a medld·a ·co,mpreen• do as .referencias tettae á Í:<'ranÔa em 

duzem material· de guerra.: . · 
POSIÇÃO JAPONESA EM NOVA 

f;UINÉ CERCADA ' 
Q. G. ALIADO NO SW)OESTE . DO 

PACIFICO, 4 .(R1:uters) - .Anuncia-se 
oficialmente· que as tropas a.mr3:11a_nP.s 
estão cercando Wareo, posWi.o fortlfi-
cada na. penlnsula de Húon. · · 

BOMBARDEIO Dr ~.>RGJi:N 
Q. :G. ALIADO NO SUI)OESTE DO 

PACIFICO, .4. (Reuters) - Fol Oficial
mente anunciado· que . bomba.rdeadores 

. ~lados realizaran, um ·a.~a.qqe ; contra. 
o;; , depdsitos : ,inlmig()s em·:-~ , = 

'I'ai-s como: - Têses, Livros,: f_<>1:b~t?8, nevistas, ~ornais 
e qualquer impresso em geral. - Procuréni as oficinas do 

• - . < - . . ' • • 

"L EG10·-N'.:'.A'Rl0'·'9·, 
RUA DO SEMINARJO ·N.G, 199' .;_;:TELEFONE: 4-0931 

,·.: ·. "--.:-.·.,,.· ', ' . 

---- SÃO ;e'AJ.FL:O;.,,,----

O tratado ,sara' assinado· ·em nome 
da, - 'Che.eoslova:Qúla ,pelo· dr: Zdenek' 

.. ~,iArlinger.' emb~itXA.,fior Checo· em Mos-- . . . . ' · . .-· . . . ~ . ·--. ,; . . . ·. 

NAVIO BRITANICO PERDIDO 

da. somente .. aii,'t,éssé>às'··qüe.'. tEiPbam re~&nte dlscúrsó ... do . mare.clial l:lmuts, 
Lide respónsá,l>lhdá.de ',dtréta ;e~. ai:o.es ~tu· conllêcldo Jo·rnaltsta. . trânc~s ·qua. 
contrarÍae·- ·aós . :·hÍtereÍ,~es.':'nâcÍOll&lS liflc~~-as da. seguinte. tormà: · . 
irà.nceaes.· · · · · •· •· · · '' / .,, · · · . ' ·•:m· • uma ' oplnlil.o. Uptea .<la: .lgnoraU<! 

ATAQUE .· AEREU N.~ZISTA 
. CôNTRA BARI. -. .. AH<.¼Jlll.,, 4::<~e,uters) .:-. q~m~n't,an-. eta:que·põe em perigo aS-',relações tu, 

do :8.1!: reter_ep~fll.!J, .f&,1.tás. ê. . .Fra.n.ça.<. P.C· · . túras da l!'rança eom seue allados.:.'oi 
ESTQC().I.,MO,. 4 (Reuters) .- Se- lo marechal ·~muts, ·"premlerf' .1111- - desátínos· polltlcos, tals·como··o acor~ 

gundo ·.Informa a a.geneta · noticiosa afi:-lca,119, .. em recent~· d.iS<lllfÍO, :um,. ai~ 'do :c,:ur( V\il'lan ; o · 1ento .reconh~ci~ 
germanlcá,, foràm .. ,empr·egados· .. ,100. t0 . t~n.clo.l1li-rt.o"Ô,º ,Ç1>mU&· tran<i&a/oe, 'riien.~ô do· Coinltl! de Llbei•ta\ilto; ·in., 

. bombi,,rdeadores pesados ,aleínães num Llbertaçlo · .Na.cl,opa.l,,.<lecila~911: · dlc~ín falta 'de coniprl\ensão do pro-i 
,.reide col)tra B?,rl,-: no .9ua;l jG tci;~- ''.De, n11-da .. ·a~lantaré: · :au:umentar,. bJema francês. Os (ránceses .eMg_arQ' 

LÓNDJiES/ 4; (ReÚ~ers) -· >A11uncta- ' -.la.da~ ,d.e navegaç~o aUada fo;am p~s- com o ·>ffill,l'~()hal Smµta; ma1f':Ol! \~11'1• já, â: recear que ,. Alemanha a.cabe não 
tie 'C>f_lclal!1'Jente que fOf P&rdJd~ O COll• tas >rl, pJque, S8UdQ' 11.VariaciQS alI\dà OU• . S'él'!tell. fra.'!l'e<il!G8; 88~0 ·•bàofµ~•nte' -, '.reeel:íendo· 0 · t~:ttO : se.véro, Q:\te)nete,; 
:tra-tor!;!edélro,4britàn1~!>.'··"l:lurwor,tb,~1 .. tros 0 na:vlos. ·· , .. ·, .. :, < · '-m:'dt11âcord~,,com: a atlr~~l.!!id.i': u.. ··· cti•,; : ··: .- · · . . . . .. 

· ~--~~;-.r;); ~ ·. ;~.·, .:_,:TL/~;\µ{;2:DG.1t;,;J'.'.'.à,;,À;_(t/;· ·~l;~"k:1t.;,.~ir1+i~it;~,j4d½'l,li~L.~,1;.:;iS'.,1ik.: ~),i;'.:,,;}í~~i~~ai,~-~1>hl:;~-~~-~;,;~:~ií%~4~2,::MJi¼R1~,a·~t•i.;Mwv,,·s, 



,. 

r 
1 

NUMERO -AVULSÔ 

F 

1 -· 
ANO X VJI - .',li'.'\'' coRRº:-AetorD: E 111 . ' Diretor-Gerente: li PLlNIO "' OLIVEIRA São Paulo, 12 de Dezembro de 1943 FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 

' ·.~ ·. ,. . 
NUM. 592 

Um ,orgiío, da imprEÍ;a desta cari• 
tal· noticio1,1, com o sensacionalismo es
cândalo'~ 'do, costw11e, que havia sido 
"e:qmlso" .da exp<?dição Roncador
:x'.ing(:t '. um 'Sacerdote Salesiano, o 
:RévmQ:.,, Sr, Pe. Hipolito Chauvelon, 
qúeº'dela ;fazia parte. 

OS CATOLICOS REIVINDICAM A LIBERDADE DA ICREJAj NADEM NOME DE UM PRETENSO ICIIAL DlllEITO 
DE TODAS ·As "FAMILIAS RELIGIOSAS", MAS. EM NOME DOS DIREITOS IMPRESCRIPTIVEIS DA ·VERDADE 

, Tt:àta:..se_ de um Religioso d.istintis
:sim6, qüé ha anos, renunciando abne
gadamente ,a todas as vantagens i11te
lectúais e ·espirituais da vid-1 em Pa• 
ris;. onde· exercia seu sagrado minis• 
terio;c, se :transferiu - pai·a o fundo de 
nosso. sertão,. à busca de almas para 
:salvar,' Abandonou tudo, para n sal
v.ação de- nossos indios, realizando ao 
pé da letl:a as palavras de São Francis• 
co de Sales;· padroeiro da glo1·iosa mi• 
licia fundada po1·. São João Basco: "dá
me •,iJJn1l1s, , Senhor, e tira-me todo o 

REOUSANDO . -A .. DOUTRINA' GATOLIGA, os NOV ADORES , MODERNISTAS .TERÃO QUE · -ESCOLHER ENTRE UM ABSUR.DO OU --UMA APOSTASIA, 

resto,"; · , _ 
,, Não 'p,oss,uimos ainda os elementos 

necessati9s para desfazer junto à opi• 
nião publlça qualquer equivoco. Mas 
desde. já .. ti,nios uma consideração a 
í~i:er sobre. o a,ssunto, 

• ·*= .... 

_ Es.J•consideração versa sobre o es- · 
t;111diµo,: promovido pelo mesmo jor· 
naJ que agora apontou à indignação 
publica o. Revnio. Sr. Pe. Hipolito 
c;hauv~lón,,relativo a Religioso3 Fran
c_isc&rios ,de nacionalidade' alemã, que 
trriain :·colaborado · para denunciar, de 
seu_ ·Convento -de Cairú, na Baía, i:.os 
subi:ríarinos , teutonicós, a localização 
dos ·l')avios brasileiros que deveriam 

.atingir. Todos ·s; lembram do caso. 
Os, Religiosos, presos e conduzidos 
;i;s 'au~orida~és civis, tiveram sua repu
táção es~façalhada por certos jornais 
que, /lE!lU "respeitar o caracter sae:rado 
dô Sacerdocio; nem mesmo os direi
ti?s e.l~entares que a qualquer pes• 
soa, SE! concedem, enxovalharam aque
les filhos 'de. São 'Francisco, antes do 
pronunciamento da justiça. 
, EVÍidenternerite, todos os leitores de 

tal imprénsa ·se inteiraram das acusa
çÕ!!/l lE1ifas . corih:a os três Padres. O 
processo, .entretanto, seguh.1 seu cur-

- · , · (Conclue 'mt 2.ª pagina) 

Continuando hoje a expo:;ição da dou•, 
trina catolica sobre as 'relações entre 
B Igreja ,e o Estado, tran&:revemos do 
livro "Les Erreui-s Modernes" , de , Dom 
Paul . Be1101t a. analise. de algumas Pb• 
jeções que costumam ser. fonn.uladas pe
los chamados "catolicos liberais"· 

Como !:zemos 'notár ao· s~r \niciaéia, 
a exposição , deste assw1to,. t~ta•oe de 
uma obra. que além' da aprovação de 
varias membros ·do· Episcopado '.europeu 
e do Coleglo Cardinallci•,,, mereceu a 
honra de um . Breve_ do sa.nto Padre 
Leão XII!, en, que , Sua , Santidade ma
nifestava a•· viva. s'atlsfaçiío ·.com, que 
acolhia um traball}o de ' que satisfazia' 
no seu dei;ejo de "ver os. homens lns
truldos na.s , ele.nelas sagradas aplicarem 
as forças de seu esplríto a de!eza da 
\'.erda.de catollca " .. 

Inslstlmos na, absoluta necessidade de 
ser amplamente _difundida a verdade!-, 
ra doutrina catollca · sobre eita delicada · 
questão, pois' as opiniões modemlsfas . 
e liberais a.mda campeiª'm em certos 
meios catollcos, co1<1. enonrie perigo pa
ra as almas e pre,juizo . para, 'a causa 
da Igreja. _ · · , 

Como sempre, os sul,Utulos são :nossos. 

O ESTADO SEM ·ALMAº, 

Examinen1ÓG as principais objeções . 
de nossos adversario.s.' ' 

"Aquele que é, incapaz dó fim di· 
:.:em e'les, ''não poder.ia _ser obrigado ao, 
melo. O Estado não.· é · chama.do a uin 
destino imortal; :1ão deve portanto ser 
obrigado a praticár o bem sobrénatural. 
O E~tado não pode a.-;pln1,r. a ver a 
Deus; por conseguil1t1f não tm o dever, 
de crer. O EsÍàdo · não t~m uma alma 
a salvar; portanto não se 'acha óbii
gado a ser , tolico;, Em outris palaví-M, 
a ex!stencia do Estado se 'limita à vi• 
da presente; os :que se achll.m obriga• 

dos a trabafüar ,im construção .do edifi• 
cio sobrenatural sljo aqueles que 'i1ele 
vão se abrigar em umà. vida ,futura; 
con.seque1itemente, O. Estado pode per, 
manccer: estra,nho à ordem sobrenatu
raÍ". "Não ba mais relação entre .o 
Estado e a . religião que entre o Estado 
·e a. geoinetr'ta." · 

Mas a. familia é, . tambem, uma JJ€S• 
soa morá! que não se destina a sobre
viver lNI vida. f 1bra. Pode-~e dai éori
cluir que a familia deve permanecer 
fora da economia sobrenatural? De mo
do nenhum. Porque se va1er . desse ar• 
gumento para afirmar. que o Estado não. 
tem a ob1·igação de ser ,catolico? 

Võs submeteis. o Estado,· à obrigação 
de observar o direito natural e o di
reito· das gentes. Aos olhos de um ca
tollco, , o direit'.l evangeliêo não . e · nem 
menos certo nem menos obrigatorio. 
Um catolico dev~ po1·tanto .confessar 

. que o Estado tem o, dever de , ser ca-
tollco, . do' niesmo modo qÍle tem o de
ver de ser ho11csw .. . , 

O Estado, ser obstrato, não tem al
ma. Aqueles porem, que exercem o pÓ
,der publico,a têm: - por conseguinte, , 
seus atos, publ!cos ',ou privados,, devem, 
tender a estabf ·ecer úeles mesmos e· fo• 
ra . deles o reino · do Evange1h0. Porque, 
como o disse Leão XIII, "não é permi• 
tido .haver duas maneiras de conduta, 
uma em . particular, outra publica, de 
modo a respeitar a autoridade . da Igre• 
ja na vida privada _ ele rejeita-la 11a 
vida publica.:" (Immórtale Deil. O Es· 
ta.do não tem alma; · aqueles, porem 
que se acham sob sua dependencia a 
têm: . - é porque o Estado deve usar 
de seu podei' não somente pa.i"a o . bem 
tempora1 dessas ~soas, mas · a.Inda pa
ra seu bem espiritual, e de se fazer au
xiliar de Jesus Cristo é de Sua igreja 

na grande .obra.-. da salvação, de todos, 
sobretudo dos pequenos e dos frâcos. 

O Estado não t.em alma. Do mei;mo 
modó, . tambem 11ão tem corpi): . não -se 
dhl, entretanto;• .. que ele, deve permane_. 
cer ,indiferente ao que interessa , a vida 
corporal: - porque desejar que ele . se 
dsirttereil:ie '.por' ttidO' que toca a vida, 
sobrenatural? 

O . Esta.do rião tem a1Ina. R(ispresentá., 
· , p6réni, t'odós os cidadãos; ·não· te!Ü 'uma· , 

almá. individual, mas é o gerente dos 
interesses ·de• uma multidão de· almas. 
Por conseguinte, seús atos, empenham 
verdadelr~merite o ~njunto d.e todas as 
pessoas de que se· compõe. Da! a sub,
miz.são do Estado a Jesus Cristo e à Sua 
Igreja é· a submissão de todo um povo, 
a indiferença do· Estado 'é· a ap05tiú;ia 
da liação. · · 

QUAL A ~E:RDADEllÍA ~Giti:J'A? 

_Ç/s .semHlberais diz.em aillcla: ,_ "t · 
necessario ser teologo para. resolver as 
questões de, religião. ·o ,Estado liãO -é 
teoJogc, o t1rinclpe n~ J é' pontiflce. )!'Ião 
caba ao Es~ado p;·ocurar e dete1·mlnar 
qual é a verdadeil·a Igreja; o principe 
'é incompetente t>l!-ra. pro11W1c!ar . entre 
: • diyersas religiões e comprómeter, 
por sua decisão, todo. seu povo." 

Este raciocinlo - se assemelhll, . ao se
guint.e: .:_ "Vejo o sol'. brilhar no céo; 
mas, comó. não sou', astronomo nem . fi
sfco, não.'quso· afirma.,lo." 
' A Igreja teni .. siÍ1ais tão evidentes ,de 
.sua. ,origem divuia: que 11ão se pode en
ganar procurando a verdade com intei
ra bôa. fé: :... "Para .que nós possamos 
.satisfazer o. dever 'de. abraçar a. verCUl
Jeira !ó e de nela. i,él'manecer cdnstan• 
wmenté, diz o, Concilio do Vaticano, 
Deus . por ,Seu Filho Un.ico instituiu a 

, de uma. profunda. ciencb- · astronomlca 
para ,distinguir o so1 ·entre todos os 
astrcia; assin'i não é necessaria uma pro
funda teologia .. pára d!.\,cernir a, verda
deira _Igreja · das fall!a.s; o principe, po• 
de.rã facilmente, sem se-- teologo, re• 
conhecer a verdade da religião ,cato
l!ca; e o Esta.do; ·sem ser .um 'ÍU!l: ·com
petente nas ienclas. s ;ra.das, pode dis
cernir com certeza o culto. que · Deus 
lhe. manda professar- e pr-0teger.-

Mas os sbnple:; -fieis terão a oiencia 
elos teo!ogos? Os chef\?S de, fai11ill.a serão 
doúto.res? Reéonhece-se, 'entretanto; sem 
dificuldade 'que , os indivlduos e , as fa• 
mlliás ,se a.éllam súbmetldos à obrlgàs 
çãó de; professar , a. Fé catol!cà; não . se 
pode portanto úegar que o, mesmo . de· 
ve1• lricumba ao Estado. A decisão do 
chefe de Está.do· te'rá consequ~hclàs màis 
exténsas; pias não. encontrará mais di
ficuldades . que: a·. do simples particular 
ou do chefe de , familia. · · · 

"Qua.nto a -de~ididir, diz Leão XII 
respondendo a esta mesma : objeção, 

. quanto a decidir 'qual religião é a ver• 
dadeira, isto não é dificil a. quem quer· 

, que ,deseje Julgar com pntde11cta e sm
ccridade. Com · efeito, provas numero- . 
i;!ss!ma.s e , 'brlllla.nte.s, a v~rdade da.a 
profecias,. a multidão . de 1t1Uagrés, a pro
digiosa celeridade ela propagação da Fé, 
mes11iQ entre ~,us inimigos e apeza.r dos 
mà:loreá obstacÚlos, o testemunho dos 
ma.rtlres e outros árguinentos ·semelhá.n• 
tea, . provam·. c!aranient.e. que a única 
verdadeira· religião é a que Jesus Cris
to instituiu ·pessoalmente e qué deu mis• 
são à Sua· Igreja dé guardar e de pro
pagar." <Inuriortale Dei). 

- ' 

COl\10 A IGREJA REIVINDICA SEUS . 
DIREITOS. 

PRl·MEIRO' · CONGRESSO MARIANO ,DE PINOAMONHANGABA' 
·. '. ' . ' . -,, 

, igreja e a . dotou de ,sinais , visiveis de 
eua. iiistituição, a,{!m de_ gue elapudes
LiEl ser, recohhcclda por, , todos cOJn() , a 
guai;dlã.,e a ,mestra ,Cá, .P!Llavra revélada .. 
.l'orqué S1J111ente li Igreja CatQilca per• 
tenceín ~s i;a.ràcteres, .tão numerosos 
tl. tão màravilhosos, estabelecidos por 
Deus para tomar evidente a credibili
dade da, Fé .cristã. ~ais- amda, a Igre
ja pors I Pl'()_l.)!ia, por Causà 'de sqa 
admlravel propagação, de sua santidade 
eminéi1te ·e •de sua inesgotavel fecundi• 

D~msnós; -;-.. , "Vós, .·.partida.rios do 
Syllabus, vós w,s contradizeis e faltais à 
lealdade: - porque, , quando estais 110 
poder, .recusais' a liberdade a vossos ad-. 
versairos em nome de vossos prlnc!plos, 
ú.1.o é; em. nome do dlrélto exclusivo de 
vosi;a. rellgl.âo; e qua.ndo · vO&SOs adver
sariós clomtpam, exigis a. liberdade em 

· Cmhe~orarido o 1.0 centenário eia DIA 6 DE DEZEMBRO Exc:a. Revma. o · Sr. Dpm Rodolfo 
Pena, Bispo 'Diocesano de Valença, 
presidente de ·uonra d9 Congresso; · 

'Veneranda imagem de Nossa Senho• 
ra. ,dó Socoáo' e o clncoentenário da PELA MANHÃ - Às 7 ,horas: na 

S. Ei.cia. Revrila. fe;i. então a leitu
ra das palavras finais da Encfcl!ca 
"Mysticl Coi'porls Chr1sti'1 do Sauto 

. nome, de seús prlnc,Ipios;.isto 'é, em nome 
do- dlreitó igua,I • df · toda,s as religiões." Piil,, União local, 1·ealizou-se em Piu- Matriz loca t, missá e com4nhão ge-

damõnhangaba; de 5 a 8 de ,dezembro, ral das crianças. o recinto aa Igreia . 'Podem-se d!stL,gúir tres condições di• 
ferentes feitas -peloc--Estado· · à· fo!igião , 
verdadeira:' - ou ela é ~conheçlda. e 

p,p.; o, pl'.i)]iefro Congresso Mariano l\Iatriz estava· cbe!o -de,cr!anças que 
· -, , · · · . ·. . p:·ctestaram, a; No,sso' ' Padre ,Piei, XII, contem 

· da.de ,-ém tooos, q1, espé:Cies . cte·. bens, por 
c11,u:ia ·. d~ ~ua uni4a.cle catolica.• e , .de 
.sull. ina · ave! · ade, tw.n -~rande , ,· '~~!1!!i1'P:t~~~~iI~~- , . . .. - ... 

))rias ,érJâút~s.· ev ,,, . _ , anUssima 
Mãe ele. J:)eu~.: s. Exôi~'.-. R~yma •. <Íil'.i· 
giu. aiii:dà afetuosa. sa\l.dáÇã.o ao Dr. 
Plínio Co)'rêà, ,;{e . Olivefi•)h: por Se)i 
livro: "Eni J)'"fesa da Ação. Cató· 
lica", que calotbsau1enté ·eiogfou. Os 
fiéis ali presentes ciuvi,ra1n _com O 
maior ,respeito a eloquentes palavras 

-» . . _li,,, °'\l -~ra.: é ,, c'!JI-,' º\l : 

, ,Ünt',, s~, , . _ .· , .·· . 

., 'Sbleuissiuia. r,ecepção ao . '.Ex1110. e 
ltÉrçmo., Sr. 'Dom Rodolfo Pena, Bfa, 

, po de Válença, 110 'Estado do Rio. , 
-- A 'co·nvite do Exmci. Revmo. Mons. 
JÓ'ão, Jo'sé 'de .Azevedo. S. E'Xcia. 
Re'vma. presidiu O · Congresso l\Iaria· ~?< . - ' 
. f>S:: 14,.horas, todo o povo e asso, 
<:ia,çõe,s cat(,licas de Finda, estive
ra:ni · presetites na estação, onde pror 
:romperam em aclamações, quando a 
com·posíção da Central, que traz.ia o 
Sr, Bii;po ',de Valença entrou na gal'e. 
- Ao som, do hino pontiffcio, s. Excla, 

· Revmà.. deu· ,entrada nà cidade, sen
dO,: após, apresentadas as sauda• 
ções da· ci.dade de Pinda a S. Excia, 
Revma. Apôs a. saudação, S. Excia. 
diriglú;s~ à. Casa· Paroquial, onde fi. 
cou hoapedado. 

DIA S DE NOVEMBRO 

_ PE,LA MANI-Li - às 8,30 hQras: 
Saiu· da; mati-iz local a procissão que 
levou ao: altar do· Congresso a vene
randa 'imágeín de Nossa Senhora do 
,Socoi:ro.· .TQdas as Filhas de Maria 
'acompanharam. a imagem da Virgem, 
numa. grande manifestação de amor 
e pieJ:Íade, . , 
: A~ 9- horas - Na praça d~ Con
gresso -- Soleníssima ljiSSa cantada 

, .co:ip. . a assistência ..,ontifical do 
.E:rino. Sr. Bispo. de Valença.. ~ 
. , R:M-issa foi cantada pelo Exmo. Vi
,gãrfo .. dapitu!ar da Diocese, Mons. 
João <José de Azevedo. 
. , Ao Evangelho ocupou a tribuna sa
grada o· ilustre orador sacro e ex

, coadjutor ·1oéal Pe. Evaristo Cam
, pista 'Cesar, . fazendo a oração de 
abertura ·do Congresso. 

O cõro de 60 cantores, à grande 
. orquesti;a, éxec;utou a Missa "São 
José",· de Mau ri.cio Braga; sob a re· 
gência do ,maestro João Antonio Ro, 
:mão. -_,;_, Retõrno de Nossa Senhora 
, à\ Matriz; , 

À nolte, - ÀS 18,30 horas saiu a 
plédósl!,' ·procissão. de velas, levando 

: '3. ·veneranda 1mag;3m ·de Nossa Senho
ra :,Ílo',;.socorro para o Altar l\lonu• 
:nenfo. . 

ÀW l~,;l:Ío~s: PRI~IEIRA SESSÃO 
SO:tENEl -- Na praça do Congresso, 

Pte~Ídêuci~ 'cie Roma: Exmo. Sr, 
.Bi~pó de .Valença_; · 

J?rési~êneia efétiva: Exmo. I\Ions, 
Vigário, Ca,pitular. 
· Ordem- d,f Sessãol 

, , 1. Abe1•tura. 
. 2: ':Virgem M~e Apareciàa" -

- ' cantado por todos. 
-3. Sfiudação ao . Papa - Dr. De--
. - métrlo ,lvahy Badaró. 
,4. "Pastoral" - de V, l\Iota ... 
. · 11ela ·•'.Schola Cantorum". 

Tese: ·"A Devoção ei. Nossa Se· 
· nhora - . penhor de predestina• 
-1ili.Ó'.': - pelo congregado ma, 

· , riano,' IlJ"., l\Ianoel Vítor. , , 
: 6 •".Serment à l\:Iarie" -, de .Vau 

· , EÍew;,-ch .,.;..- pP-la "Schola Can, 
... tprum•;; . 

-'. 7'. ·: Enceri-ameilto da Sessão pelo 
:'· : presidente efetivo. 

::i. Hino do Congresso. 
~,,Re.t9rno i!a irpagem de Nq§~<! 

, 6eiihôí·a·' à ,I\:Iatriz ;Joeal1 ;, ·~ ' . ' ' ' ' . 

C:"1s pela Srta. Nazareth 'Romão; , . 
.À NOITE ~ A.s 18,~0 horas: Pro

cissão levando Nossa. Senhora pal'a 
o Altar l\lonutiiento: · · 

ÀS 19 horas ...:... SEGUNDA SES· 
SXO SOLENE, na praça, do Congr~s
so. 

Presidência. de honra: Exino, Sr. 
Bispo de Valença; , 

Presidência efetiva:, Exmo., l\lons, 
Vigário Ca11ltular. 

Ordem da Sessão:, 
1. Abertura. , . , , , 
2. "Virgem l\Iãe Ap:arecida" -, 

por todos. 
3. I.ª 'l'ESE:' "Nossa Senhora _, 

Rainha da. Pa_z",- pel.o _ congre, 
gado mariano,. Dr. Odilon Cqs
ta Manso, ilustre pfomotor pú· 
blico. na Capital do 'Estado. 

4. "Crucifix" - J. l!~aure; pela 
"Schola Cantorui.n". 

5. II.ª TESE: "Devoção a. Nossa 
Brasidaie", Dr. José . Carlos 
Nogueira.. , 

6, "Quasi , arcus refulget';, de 
Mons. Cagliero ~ pela "Schola 
Caniorum". , . , 

7. Encerramento - Mous. Vigá-
rio, Capit11lar •. _ · , 

8. Hino do Congresso. 
Retorno. de Nossa. Serilloi·a à 

l\latriz. , 

DIA 7 DE,DEZEMBRO 

PELA 'l\lANHÃ :... .As. 7 horas: na. 
l\latrlz local - Missa e Comunhão 
Geral -das senhci1is _· e donz.elas pin-
damor.hangabenses. , , · , , 

À mesa sagrada todas as senhoras 
pindanionha~1gabens~s; , tqd;:i,s ,as don· 
zelas que .se, orgulham de ser. filhas 
da Princeza do Norte! Todas, rece
beram em suas almàs,, clév!damente 
preparadas , pela, confissão, a Je~ua 
Sacramentado, prestando assim uma 
grande honienàgem .• Aq4ela que é o 
modelo da l\1ãe e da. Virgem cristã; 

Os hinos foram cantados • por . to• 
das. , _ , 

À . noite - TERCEillA SESS!,O 
SOLENE. na praça do Cong1·esso. 

Presidência· de honra: Exmo. ,Sr. 
Bispo de· Valença; .• 

Presidência, efetlv'a: Exmo. ·Mona. 
Vigário Capitular. 
· Ordr.m da Sessão: ., 

1. Abertuwi.; , 
2. , '.'Vir_gf»U Mãe Apa1·e11ida". 

cantado -por,todos. , 
3. "Saudação à-.P.ã,tria" - pelo 

Ilevmo. · P~; · · Eu1·icó, ide, Oliveira. 
Galicho, m.d. Diretor do Colê· 
glo Santo Antônio, de Taubaté. 

4. "Jaculatõ~la", de> :Pe. Miimede 
- pela. ·~Schol;i. Ca11tor11m" • 

5. Tese: "A Dévoi;íi,o a .!:{essa. Se,. 
· uiiora, e a'• cristianizifo'ão'.dM''fa' 
milias" ...:. Dr. Plfnio Corrêa. .de 
Oliveira. · , , . • , . . , , · 

6. "·Salve' Ralub:a'", ··de•·O. 'Ribeiro 

- .de s. Excta. Revma., que aplàudil'atr1 
com,. calor. 

'Encenando a sessão fez uso da pa· 
lavra, o Exino. Revmo. Illons; João 
José de. Azevedo, que em melo do · 
maior entusiasmo anunciou a reali-

' zação. cle ui:nCongressq Mariano. para 
o ano de 1944. Em palavras, entr\')co1·· 
tadas ele aplausos saudou 'as fij,mílias 
católicas de Pindamonhanga.ba. Por 
fim teve palavras 'repassadas de ca- · 
rinho e simpàtia, ao Dr. Pllnio Cm·• 
rêa de Oliveira, a cuja. obra se 1·efe· 

, riu co1ú o maior !3ntusiasmo. 

DIA 8 .DE DEZEM,BRO , 

Soleníssimo encerramento 

Às 8,30 horas, solene procissão Jg. 
vando a; imagem da Santíssima Vir
gem pa1·â a praça do C,ongresso. 

Em seguida, às 9 horas, . S.- Excia. 
Revma. o, ,sr: Bispo, de Valença deu 
entiada na Praça, para celebrar a 
solene Missa Pontifical de encerra-
mento. - _ 

Ao Evangelho , o Revmo. Pe: l\Ii
gueJ. Laquis, , proféssor do. Colégio 
Iliocesano· de Taubaté, proferiu um 
brilhante sermão: 

Mereceu, tod~s os aplausos a 
"Schola Canto rum", composta de 60 

, ,.vozes, que ;ao lado da grande orques
tra local, executaram , a Missa de 
"São José''. de• Mauriclo Braga. 

Logo apôs a Santa l\1issa,, a ima
gem da_ Virgem voltou à Matriz, on
de ficou aguardando. a hora d,a- pro· 
cissão. 

PROCISSÃO DE ENCERRAME,NT.O 

missão divina" (De Jicte·,cath. câp. ~II).' 
0

Ai 'está porque/d!..: o mesmo 'éo11cÍÍ10, -
" ela é como úm' sb1al leva,ntácfo sobre 
as nàções,··o q•111,l \ipe1a para ,OS que 
aillda não c['.êm e 'confir~ seus pro~ 
prlos filhos'· lla certeza de. que, a Fé pro
fe$Sada por, efe~ repow 'sobre um ·1u11-
da.meu~, firmis.5ilno-" Do •.• mesmo mo
do, · pdi-t.a.nto, que no/' · ha., necessidade 

11.1, •, ,.,. ·,· _ ., .. ·.· • .· , , . , , 
tolico .• a,plà.úcl!rà: 'ê.·. P9rque;, dirá ele, BP• , 
mêntf li. vett1ádé ~m Ó' ,direi~: de rei~ 
n:ar na soéiédàde. -si elà ,é . perseguida.; 
ele exigirá' a- !ibet'dad'-1; ..:..- porque, dirá, 
ele, · a verdatle tem í>élo menos· o .direi
to de não ser perseguida. SI : ela é stiri
plesrhente 'tolerada, ou bem os éspfrltos 
têm· 'uma. viya.. pers'uas.são .de sua origem 

, , divilla :- - ci1tão ele desejar:'. e pedirá 
• . ' t • • 

ORDENACõES GERAIS EM SÃO PAULO 
, No· <1ia S pp., às ,7 hora~, no S:111-, 

iual'io do_ Sàgraclo Coração de. Jesus~ 
realizaramase as Ordena~ões Ger!J_is 
clnsta_, Arquidiocêsé; ém que foi ofi
ciante S. Excia. · Revma. o Síir. D. 
l'crlro Massa, Bispo Titular de '. l;Ie
b1·011. e. Prcloclo, das. Missões do Rio 
Negro ( Aniazoilas'). . .. , 

A cérinioúia compareceu, alem · 
dos ordenanrlos, elevado 1rnmero 
de fieis, que .acompanharam . com 
fo111·or, a bela e to.cante, cerimoi;iia. 

Dada a sublimidade do ministc
rio :;;acerdotal, o respeito e fervor 
que dev~ iospiràr a todos os fieis, e 
dada sobretudo a escassês de Clero 
eu tre nós, : cerimonias como esta. 
en;;hem de,,jubi!o,e esperan'ça os co
'ra,;õcs 'catolicós. o elevado' numero 
-de ordenandos, num tofal de 94 foi 
para todos razão de ,insto contenta
mento, e constitue :fonda'dà espe
rança 'pata o futuro religioso ·, de 
nossa :patria. · ·· 

Foram os seguiutés os·, ordenan-
dos: · , · , · · 

. Fresbiterato Do Seminario 

, J9ão Rolfi, João . Seu, José Dala 
il\fob; José Séáa e Vicente Stel
m.aszyk;' Da Cong-r~ga~io da SS. 
Cruz e Paixão, de N; s: J. C.: ,Toa
qui1i1 <lo Nome de . hlada; , da Coú
gregação cl.o D hino Salvador: Ma
rio Tei::dra Gµrgel; da Coi;igregação 
dos Padres_ •d()s Sagrados ·Estigmas 
dé · N. _-s •• t Ci: _ Ai1gelO DaU' Ara, 
Jacó Stenico, . Leo ;lamcs. G'eraci, 
Leopoldo Siqú :eira de Cam~rgo e 
Lino Jo,s,é Coi-rcr. . , 

Dia 7, J?esta. de· Santo Ambrosio, 
-· às -9- horas, na capela, <lo Instituto 

'.l'cologieo_ Pio, XI; ela Lapa, rcce. 
, beram · Orclens · 1i1c,nores ·. e Primeíra 
Tonsur,a os seguíntes sérilinaristas: 
- 'Ordens. Menor,es .....: Dá V., Ordem 

Carmelita: Marcelo J uurlink, Dio
nisio. Groniger. 

,Exor.cistato '. e Acolitãto , Da 
.Congregação. Salesiaua·: ·Antonio 

. Elias Arrâ, Anto~io José Gois, Ce
lestino lllario Laizari', Heitor Câs
toldi; João Paeikwki, João 'fo
mes, .José· •Coràzza,, Le()nanlo . Doil-
110, Luiz.· Gonzaga de Oliveira, l\Ii
gucl D' A versa, Nestor Sa1up11io, 0-
sorio,. Antonio 'Pil'es · }filho e·• Pedi·o 

· .Hoàes;, 

Centr;tl: -EsYiiio Concilio, José Jair . 
Nascimento do Vai, Julio .l\Iartins 
Serra e Manuel Inoc.eneio de L,acer-

.Ãs 15 horas, coineçou a ser orga11i• da Santos;' Da V. Ordem .Carmeli- ... Primeira. Tonsura -- Da V. Ür-
zada a grande p1'ocissão final, .de ta: 111arcos Grandjean Pei-renod, . deni -CarhÍelita ::.:.. .,lj]ugenio , Gose-
Nossa Senhora' do ;Socorro.. . . Comtes'se, Ál'llaldÓ Veetden, Herii;i- Jjng; Da ·cong1,ega,ção Salesiana: 

Todas ,as ordens, foram dad,as ,pe- qµe 'I.'olsma, . J\Iario. Bastos. e. Luc, as, , Angelo _ Al'pí, A.ngelo 'ft:es;. Augusto 
· los altos ,falantes, assim comopelos · ··,·n· t · C' b ·· 1 · C · · t' ·t· D· Delem, arre·,· Da · Conirreza .. ão Sal, e· , uar e· , ·a· ra , • ons an 1110 e 
aparelhos de râdlo, · que as familias - - ~ '1 t Ed' ' · d' ·o' · J L' t , · · ~.1-~na· .. , Ar·~anzelo ~1o"ate!1·, Aste· 1·1·0 ~, 011 e, .uar o · :1,111e an,. ,-"'rnes 'O , católicas, , colocaram nas sacadas. d!3 v .,. ._, - J.) • - - . , , . , 

. suas casas. ele Campos, Bra~ Piton, Bruno Rico, . , Saksida, ,Ernesto. Tessarolot Fran~ 
. · , · ' 1 C t · · · e D 1· c:isco.· .G. ufler.,·,- :.:r.o. sé' Te1,·ie. i.1'.a, Per,,i,·a,· O Itinerário da, procissão foi ·o se- . ,_ C1.1r os , , . , ,a; aneo,._ , · l_eto , .' . a unan, , . , , 

guinte: , · na-niel · Feder, Fernando · Van OoGe- Ladislau · Obora, Aloisio . Lorenzi, 
Rua 7 de Setembi·o, .Ruas· dos An- gb.em, · Henrique, - l!'iorani, · Ismael Máuro Biglia, Ney 4e Oliveit-a, l?-ri-

dradas;, Largo S.ão · José, Rua Dino SiiuÕ()s:, Januario, Goulai:t, Jo_ão, Ba- 1110 '.'.!'ureia e Silvino l\Iarehei;i; Da 
Bueno,,Rua Prudente de Morais, Rua tista Rotini; João Francisco Bigia- Congl'egação dos Clerigo's Regula-· 
Marechal Deodoro,. Rua, 7 de Setem- ret-í, João .Pa.noroto, Jo$Ó Dei 11:1:o· i'es' 1\Iínís,tros dos Érifermos: :Albino 
bro; Rua Bic,udo . L,eme, Lai:go do- i~aco, José Gd~mondi, _José , GutéJo-' Ba1:etá; , Ant_onio Longatô; Bruno 
Quartel, Rua dos Andrad~s; · Rt~a la- repi,: Aluisio Chi,-zan,owski, Marti- Casara, Emesto., :Boff, Ma~io , .Ber-

, ~~~ª~b~I~l~~ó.Rua Tibiriçá;'ALTtR nho ,Phü,, Paulo. Gois e· Belamiini toco:e ~IiguéJ, .l<'el'nàµde .. 

José Zambo1i;· Da· Congregação do· 
COROAÇ~O DE NOSSA 

. ,SENHORA 
Verbo : Divino: Bruno,. Velter,, }lnr~ , E f , d l 1· 
to ,fü·otâ Leopoldo Jarek: AQtol,lÍO .· ocenamen o, . Q ªºº . e IVO 

- pela- "Schola Cantorum". Chegando a Procissão .ao Altar 
7. Encerríl-mento ...:. ·pe)o Exmo. Mçinumeµ~o,lniciou:se o ato, Fn.al do 

l\Iafoi•;,· 'iiaiiinhô· Stei'n . e · Grego1·fo' 
Zewitzki, · 

COLEGIO SAO LUIZ -,' 

si;. Bispo -de Valença. Congresso: a coroação d~ Nossa Se-
. s. · Hino ,do Cóii.gresso., . .. . nhora do Socorro,· como Rainha e' 
- A Imagem de Nossa ·senhora fi· l\lãe de. ·Pindamonbangaba, ·Nossa 

cou na pré!ca· para a l'rI11;1sa da· Mefa., Senhora. _foi .coroada· pelo Eimo. 
noite, d13pois da qual vo.Itou. para. a Révmo.,.Sr. Bispo de, Valença, , 
Matriz local.' , ' · Falou' nessa ocasião . o Exnio. · 

Abrindo a sessão,, o Reyino .. ,Mous. .Rêvm<-. Mons. João·Jo'sé de Ai:evedo, 
l\lanoel · Corrêa de Macedo, q11,0 atuou que agradeceu a todos aqueles que 
durante elaicomo, lçcutor, pediu:J1er, • cooperar.?,Jh para o maiQr e$.Pl~ndor 
m!ssão ~~~·,32assar~·micrôfonEf~.§'. -~ ;6<!,.QQJ!Sresso1\Iar1-ª,!!.Q•l'ai,:_og.u~ · 

Diàco,nàto·-.D. a. Concre".,à"ão dos !Ioje, ,às 20 horiis, nó salão (le fes-
= > ,t;is do Colegio>Sãô Luiz, à aveni'da 

P~~. Mis~iouáriÓs de N. Senhora ·de , _Paulista· 11;0 ·2.321, réaliza-se a, fcs
Siãó: 'Antm;iio Testa"- e Vital Ber• ta de enéerr<lfllél'itO do, lWO 'letivo 
nini. , de 1943. . , . , . . . . 
· , Subdiacónato _;, Da Congi·egação . Pela manhã;· às 8 horas, será cele-
S;iJesiana: :Alfeo> Levorato; -.A:ngelo bi"ac:la, solene',Mi/;sa· .em',ação _de gra

. Ven.tu_l'cli, Dom~n.zo, s - Val,e.1.·o,' E· , ç.µ;, ,na Capéla dos àhmos. 
.- , . • • · À ·noite; ºdtirante,.a festa, ser.ão dis-

,, . d?ardQc,Afo~~o, ~'írm,~, __Borr1m, G,u:~ , , . tribtiJdos · Pl'emtos ;i.ps{al\,\ÍlQij 9.u~:i;wµ~ 
:·lliermei .. ~!!b1aneli,;. , J.2,ag· --Bertolfü1 - ~ir:o--dístwgi.ürall:lrt· ·~, .· · . ·. , .. , , 
, . ' . ~- , , , . ' . . ) . ''.,. . . ' 

. 
'' . . -~ 

que a verdadeira religião seja procl;l.ma• os pr.lnclplos do colti•\rtÍsmo.: Fa-lo-laÚi 
da religião do E-stado: - porque, dirá em nome .do direito que.tem aquele qua · 
ele ainda. a verdade tem este direito. Ou foi róubâdo',de recuperá. seus bens. em 
bem , ós esplritos não têm fé ou , têm parte. e - sob · forma ·de irdenização· pe .. 
uma fé debilitada, não crêm ou crêm r!Ód!ca,- si. hão o podem conseguir .total• 
muito pouco que Jesus Cristo é Deu:i mente e de unia só' V8?:, Nada obsiailte, 
e que I!, Igreja catolica. é ·Sua envia- . pod!,r~rµ ,el!!B, .:eÍn. se çont_ra'<l,~A~- ~m . 

. da; neste' caso, o católico - procuiárá,'. ''deixâr 'de"prof~r os verdadelrps prin• 
exigir para ., verdadeira , rel!gfão ·, · uma cipios &Obre a, prôp.-ledade, re!vlndicar d 
parte da. liberdade comwn:. porque, dir~ . , fnde111z;o a. qim teriam 'direito em -~Ô'." 
,ele;'ª verdade -tein ao menos o' direi~ · me dos prmciplos· profes,sados ·peios-''ta,. 
to de não, ser mais màl tratá.da, que _o , dr~? niio ha düvida., , si não tiveremi' 
em), outro' n-ieio . de ' fazer . ' que :;e ' lhes 

Em to.dos estes casos, o catollcQ rei- renda Justiça. Ora.. é assim que a,gem . 
vindica, a :;Qler?,nC!-1> e a proteção não OS ciltO!iCO:Í .jUa.lldO, para .obter 8,. liber• 
em roine de ftlll pretenso iguai cilreito dade eia; :verdadeira. reltgíão, lnvocám 
de todas as religiões, inis em 'nome cfos algumàs vezes o' piÍlllc!pio 'da llberéla4a 
d. it ·1 1 ti 1s d da.d' comum, A,s. ..reclamações são fu. ,ld. adaS, ire os mpr€scr p ve · .. a ver e. ,a· ~,:us·, ~Jh~s,· s<Íb; 08 d!rel.t<i.· s-'da·. ·v:.er.., 

ll: certo que algumas vezes eis ca.toi!• = 
cos invocaram o· proprlos ptil1cipios de da,.de; ,mas,· como seus :àdversa.r!os riãO 
reus adversa.rios para. obter delea 'a li• recon·hecenr· es.se,s direitos, eies se 5ér,. 
berd,ade.· Disseralll•lltes ent~o:t""'."'• '.'Vós. vem, para os fa.zr triunfar, ~e um~ 
procJ.a.mais. a liberdade e, tgua dade, de aúnâ quo <111es :).pr%(lntam' e$1s pro/ 
t-0dos os cultos. Que a religião católica: prios adversat:~s .. · •. . . . , 
não seja então a unica proscrita.. Ém Não ha.. portanto nem , contradi!:á'l 
nome de .voi;sos prlnclp!oo, dài,nos a li- nen1 deslealdade da P?,rte dos ca~oilcoa 
herdade." Más 1sto"não é reconhtcer a que ern ,_ .. nça ,ei,i;;em,, .em nome dQ 
e~s principies o _ valor de um , direito direi.to exclusivo da. verdade, que a: 
absoluto, que deve, ser universalmente verd.a.delra . religião , :;eja. a ,.religião )i~ 
proclamado, mas somente · o valor de Éstado, e- qu~. na súecià, na, Ing-Ia,tér .. 
um direito relá.tiv~ e· secundario, qu~ 1·a e· rios Ss.ados Un:dos recorrem,· pa• 
p~e ser invocac'.O para O, -triunfo de ra Óbi:er 8. Übetdàde. àó 'principio COllZi .. 

· titu. ~lona.! Ja,, tóiera.nc1a .. ·.' Úriive. r.sal, , , é reiVindicações certamente .legitimas. 
"reivÍndicam-o',d!relto comum que a. Je .. 

UMA COMFARAÇ'1 0 gls!açã:Ó mcidern;i. :se ufa11a 'de concedér 
, Usemos de. uma com)l(iração. Si · o a todas. as religiões, meanio à. .unica. qu~ 
_Estado se apossàr violentamente das .seja verdadeira." · · 
pooprledades prlvada.s para delas, farer RESULTADOS FATAIS', DA "CON,. 
o bem , com1U.a1 de nAçáÓ, os. cidadãos , CEPÇ.'\0 PLURÁLISTÁ" . 
Uam sem , dúvida. exigir' uma pàrte .. na , · , · , · 
d.istribuição ÍJE)riodica. .dos socorros. Fa~ "Ma.a, pelo ,neno!i,. dirão os semi~lf!>e• 
lo-Iam cm nome .de um pretenso direi• i·a.ts, rião acóruselha ,a, prudencia aos -ca• 
to essencial. e abscluto que têm todos·, ,,t.ollcoir de>-,Françaº e -não, re~fam.item 
os 'cidadãos de. serem alimentados 'pelo para sua., ·religião o ' titulo de ' i:elil' 
Esfado? Não, a men<1s de· professarem , , (Conclue na 2.~ pailna.) ,· ' 

.. '.•; 

AS IDEIAS MODERNISTAS SOBRE ·AS i 

RElACõES ·ENTRE A IGRfiltE .o ESTAilO 

;",' __ .:~_y. ·::·'.~··._:,J; ' ·. ,--·_ --.-·\' __ :·}';~'), __ :·f~-:\:·:·~/·:::·\/_i_:·<:: ___ ,_': ·. . _: ,e; _-- -~ 

·.E o se~inte:. o tr~~l10.aa ll}ncieli~. -~irêito ;t\Ó,~-é~~r; i;éin' se preocup~J! 
ca "Pascenâi DtimhiM ·qregli;'',·, do . ,;édm ,a. àÚtórid\ig_e da Igreja;--sein t~'l! 
Santo Padre Pio ~. que: trata dos . em. conti~ seus âésejo~; seus coh$é3• 
erros iuo,lemii;fas sdlre 'as i:ela~ões lhos; seusmandàmeritos, eo~ desprà• 
entre a Igreja e ó Est_àdo e da au- zo ni~smo de suas repl"imendás; ·,. de-
toridadc cliscip]inar '<l,1 Igrej:p WOmover O bem, publfoo·dà llHl.1Íllit3 

"A conscienda. religiosa, fàl ã por- qüe mellior àchar; T1·açar e ptescré• · 
tanto o principio de que a autori- Yer ao cidadão' :uma, linha. de>condu• 
dade_ procede, do mesmo m.odo que a ta, ~ob Úm pr_ete~to' quillquer, é.~ 
Igreja, e, si assim ela · é, depende -abuso do poeler eelesfastieo, \lontra ~ 
da cons<:icn;cia religiosa. Si' a Igreja nal 'é· uni dever reagir-com todas a~ 
vem a esquecer ou ignorar -está, d'e- forças;,,, , 
pendencia, ela S'e volta para á tira- · _ Os princípios· d~- que tÓdas'.es$aâ 
úia. Es,tamós numa época 'em que o c'J.outdnàs derivam foram, :sólepê• 

''sehtimeiito · cl11: liberdade' se' ácha• em , mente eonde_nidos por, Pio V-I, lf-Ot>• 
µ\eno, de.;abroeha1·: na ordem .civil, so O Predecessor, na, Constituiçãc:i 

· a consciencia plib)ica · criou' o . regi- · A~étÓrém · fidéi/ (Prop. 2: A ptopo .. 
me popular. Ora, não.,há duas cons• . sição que estabeleée que o podér foi 
ciéncias no homem, .assiril como não ditç.i? por Deus:àtgre.Íapara.i:i,ér'.co .. 

· há duas vidas. Si a autoridade, eele· 1iiunicado ·'a.os pàstoies, que,são, s.ê1tf 
siastica não -deseja, no n1àis intimo mini~tiàs,, para· a. s:alva<:~o dai: àfnias 
dà5 consciencias, provoea!' e fomcn- assi,m comp.ré.endicfo .qt1e .o poder,.dà 
tar' uri1 cónflitó, ela déve se amoldàr min,iste1·io 'e .)ie governo derija ~a: 
às · formas -demO()l'a ficas. Arlen1ais;. si corimnidarle-dosifieis aos pastór~s =~-
não o fizer, será a ruina. Porque s~- heretica. Prop. 3. Ademais, a·qué-es,.. 
rá loucura. imaginar que o 'seriti.men· tab,elece que. o Pontífice Ro1ú:l-rí1:k ê . 
to. da· liberdade,. nó, ponto em que se chefe .Jl1i11isteriá.J, - as§\l_ll_ .- :e~plica.4o 
aéha, possa recuar .. Aeoáeptado pe- qu_e O Pontifiqe Rqmano 1:ece)>e uãQ 
la fon;a e pelo constrangimeulo; ter, d,e Cri~to, na ries~oa ,do ,bew,.~ve,.iitu .. 
riv.el será· sua explosão; ela· le'vará ràdq ,Pedro,,·mas. da -Tgre;ia,o, ·-po_dei! 
tudô, Igreja e religião".-.Tais são, de mh_1iterio :fle qoe é invetido eu:l. 
nesta ma teria, as ideias inoderriistas, , tqcla .a· !J;treja, ,como,,sucessor -di',,Pe .. 
de que decorre, por coüseqnericía, a ih·ó; verdadeiro Vigario de (Msto·· e 
grande preocupação de procurar uma Che'fe aé toda a' -I~réja: - héretjca}, 
via ,de collciliação · entre a autori- · · · · · · - , · · ·, ', , ·· , , 

. dade' da Igreja e a· liberdade dos ··, Não pagta. 'à. e~cola, . inod~r.ni'5tà 
que, o Estado séjlf scp;i.raqo da · lgre• 

crentes. , , , ., , - , fa .. Do .. !UC$Íl10 ,moélo , , que' a ]!'é 
!\Ia~ a Igreja não tem so~e11te que itev,e:suhorilín.ar-se .!\. 'cienéia; 'quan• 

sê entenrle,r ámigav~lmenle com. os to' aos elel\ientôs -fenomenais, as• 
seus; suas relações não. se 'limitám sim tamb:m - se ·, torria; ner.essàrio 
ao interior; ela as tcm'tambem no ex- ~qírn . nps' 'negoeiós' témpor~is ' ~ 
ter}or. Porque. rião ocopa sozinha. o Igréja sii sri.ieite aoi Estad(): lsto e)es 
mundo; ba outras soriedades, com as .talvez· não ó di$t'am aipda abertame,n• 
c1uais ela não pode cjeixar de se ,co- te;_ tiles O dirão' :q1la!lôo-_sobre eité 
mu'nicar e ,de ter, co·mercio.: Díante · ,.. • · - · ·, - · poI)to forem" fogfoo·s·: ·Póstô,'col1) e~et• 
destas, quais são p9rt.~nto ,seus di· to, que ilas.:cofois' tetn'J')orais O Esta. .. 
reito e seus dev_eús; eis o que.se elo' é senb§r, ;se à;contéeér tjrie•' o 
trata de' determfoar, enãô sobre OU•. ériiÍÜe,' aÔS ·atos intetiores d~ 'reli~ 
tro princip_io; bem entend,ido, qne' sua. gião, co.m · o~ q'uais p;,1•venti1'i-i1 ião 
propria natureza, tal qµàJ eles a _des- 1 se contentar; desejar acrescentar os 
ereveram, As'rí!gra11 que aplicam são ·exierio'r~s; como seri3. a a~ministra .. 
as mesmas· que para a ~iéni;ia e a ção de sacramentos, a eonsequenéia, 
.fo, salvo quqe nlí se iratava de obje- nece~saria li que. eles caem sob ó ,do .. 
to, aqui de_ fins. Do mesmo uicido, por- ,minio i[o, Esf!l-dó. 1g qije--dizer .:iJ:ltão 
tanto, qlie a l!,é e a ,cienciá Bão es- · 'da auforidáde 'eclêsiastfoa, .da qual 
t1:anhas uma à outra, em razão da ;iasta1i1en~e não ha: um unice .?'to q'¾e 
diversidade d13. objetos;. do mésmo não,se:tràduza no e;rter-ior.,f Seda ne• 
·mod~, à ~grej~ e o _E~tâdo'; ~m 1·aião . 'éessa,r,i,o _ ·port.anto ue ~la lüe. f<ÍsJ,e 

_, ~ª. d1vers1_d~de ele fins,. e~p11·1!~,~l pa~, }'!tf.l:lJ:neµ,te.fµJfita,.l<~oi-,,~:',evirlenéia 
1a a I~reJa, tel'?poral_ para o Est~éh - ·destas eonclusoes que levou levou; 

Anhg.½mente, · p~d!a7se subor~1nar um bom , námerti_ de . -Protesta'u°t~s ·.1i .. 
O tempo'.·al:· ªº.c., esp~1?tual_: . ,P~dl!3:•Se. ,~era.is: a· ]'.e.iei.tiir_ ttidn culto' é~terno, 
falar de uestoes mixtas, em qne a mesiµo toda ; S(Jciodade re!io-iosa e:x: .. 
Igreja api:reci~, co1;10 rai~iha, ll;10S• -- ·teí-oa. é •a ensaÍàr dé fazer" prcva:10-
tra. A ra_zao disso ~ ,que se ·pon~11~- cer mria religião - purainei~te_ iuqivi,i 
rava entao a IgreJa como II!Shtu1- dú:itl. ·. ·. , . . , .. ·• -_ _ • ,, 
da· diretaniénte por·De11:s, enquanto ·fü.•os:·moMrn,$tas .não,·clie"'~r~ui 
autor da or.dem sobr_enatu~:al: 'i{~s es- até este po~i;o, :o; _'li;!~· ele~' ~;igim, 
t~. ~outrma, . hoJe, falosofia .. , e, ,até Já,:.é <J,úe a.'Igrejá ,se disponha, 
historia · conçordam- · em repudiar. __ sétn se.:fazer .rogar, mnito: a sé,,.úu: 
Port3.nto, _ separa~?º- _da h•e,ia _e . suas qfretrizeS: e q;1~ eia assim ""784. 
do E~tado,, do catqhco e -do c1- l)ba 'el)fim a:_ sê líarmoni,,Ír' ·é,oin. as 
da dão. '.l'odo catolico,- porque é foi-UÍaii civis. ·<Taíi são_ suas,-J&~iat 
q,v,·-me§.IPQ-t~mP.Q' 1,:ida_q,ãg, tenni - §9kl:i ili '.a11.totiàa.de' a.i/!~iplij).&r''~i · 

/, .;-J"--. ~-
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neste terna. 1\1.as hoje seu coràção se 
1ornou sensível. Quando o s.r Wins
ton Churchill lhe apresentou num be
lo ccrilnonial de tipo tradicional, ao 
(]Uai Stalin não se furtou, a espada 
ele honra que o rei ,Jorge VI mandava 
a Stalingrad, . qu.e . fez Stalin? Pre
parem-se os corações romanticos, 
para uma deliciosa ·comoção: · beijou 
a espada! Não é belo, este terno bei
jo de quenr se assenta hoje na cate
dra de Stalin? · . . . · 

E, positivamente,. os .trajes de :::;ta
lin parecem ter imprcsEionado a .im
prensa por sua espetaculosidade .. As
sim., em outra conferencia,. aprqs.e11-
tou-se cm um ".amplo abrigo aznl• c"m 
gori·o· da mesma· ·cor". Os jornais .não 
disseram se o abrigo erà "magnifico" 
como o trajr de lã de câmelo. Pi·ova-
velmcntc. E o gon·o tambem. . 

tEGIONARIO 

discurso ·do marechal- s·muts 

Graças a Deus, com a vitória das dernocracias, fl· 
cou assegu·rada à opinião católica a faculdade de dii:er o 
que ·bem enténda. Sõ · isto já. vale toei a a vitória: E, sér· 
vindo-nos desta faculdade, deve.mos dizer que o discurso 
do marechal Smuts, governador·da Afríca do Sul,' acercá 
do futuro do· m·undo, foi lamentável, lamentabilíssimo. 

:pfinio Corrêa dé Oliveira 
·católlco,.··a .. cultura latina contln.uarão a repre&éntar na 
História? · · 

· Para ·,il Igreja, o prób'leina' 6 :f'llndãti'lentaCC6h'lo se 
vê, com o sosso,bramento da França, o mundo católic.o 
passará a ser um mundo .vassalo, um mundo subsidiárii:>, 
As formas latinas. de pensar,.· de sentir, de viver, paEsa
'rão a -repres·erttar ·algo de :-secundãrio e obsoleto. Tud:o 
quan~o .significa a cultur,1,latina e çatól.ica que é o subs• 
tr<1étum da aliria do' B'râsil, desapareceria, Dois' mil :an·M 
de. ·clviiização cristã lmpreg·nada ·de-cultura· romana, fica, 
riam cancelados,. O. Marecl1al Srnuts acha Isto muito pro· 

: -miasor.· e.:deiseJâvel, .. t-no11 li.cito pensar precisam_e'i1te o 
oposto do Marechal Smuts. . . . 

Eião Paulorl2. tle..Dezembro de. i!:143 

, VESPERAL. MONASTICO 
·1 ·· 

Acha-se à venda no Convento das Religlosãs Beneclíti~. 
nas, em Sorocaba, Estad,,-·a,n;~·PaüJU; o .novo Vtlsperai bene
ditino, ao preço.de Cr.$: 20,00, conl!-!ndo'. em nnrtuguês e latim. 

,a~ _yesperas d,e todos os di;:ts d!) ano, _bem como as_ (.;ompletas 
do:Oficib .t'n.onásticó é'·aSLaudes das prirreipaii:1·'festa'S; Pedidos 
;p,jdim'iet

0
.fe.i,tv~··)iQ:.:'e.rid~féço acima. Descontos par-a .<JS, re.. 

:vendedores.~, . ·· · · · 

os catolicos_ reivindicam á liberdàffe ua· 1gr:eja; · nijo··:em· ~9me 
'de . um P,fe,té~so ,ig~àl djf eit Q de f Qd~s-as. ~-~t,miliª:frijligt~af'j 
ma·s : ém . =nomé tdoi direitos ·imprescfjpfive.is· •, rla~: : verdade. 

" .... ,,, . . .. ·.. • • :. . ' ; . 1 

\ 

Continua acesa, .na inglaterra, a lu
ta entre os . catolicos · e as autoi·idades 
empenhadas cm fazer uma lei de .en
sino que represe11ta a espoliação dos 
catolicos; de todas as escolas que pos
suem. A lei é manhosa. Os catolicos 
conservam ·a propriedade dos. predios. 
Mas não a dos estabelecimentos que 
funcionam nos predios. Assim, em 
t:eunião realiz,.da na semana pas'
sada por uma entidade ·brltanica, lord 
Russel of. Kilowen declarou .. que à 
Igreja não. interessava.· tanto ter os 
prndios _quanto a lil:ierdade de ter pro7 
fcssores de confiança da .Igreja para 
seus filhos. Va111os ·ver no que dará 
a luta. 

Primeiramenté, péi'rque não lhe competia dizer o que_ 
.. di!,~_e,,.f>..,Afr)ca do Sul será. tudo qu,anto se-queira. l;m t_odo 
o caso, .não .P.llssa de comparsa modesta .é secundá'ria,' no 
jôgo internâcíonál. Não cabé, poi$;· a seus· dirigentes, fa, 
i:er digressões com ares profçticos, sôbre o futuro do 
mundo .. 01.: o futuro, ou quem O recebe revelado pç,r Deus. 
- o sr. Smuts certamenté não recebeu revelações - ou 
quem está na d;reção dos acontecimentos, tem .o J.em11 
na mão, e, com.a precariedade de uma certeza meramenta 
humana/ poderá prever o que sucederá. Ora, positivamcn· 
te o le1mo dçi mundo estã em muitas mãos, mas não está 
na mão. çlo_ Marechal ··smuts. . . A vitória é a vitoria. ÀS três pot~nclas vencedor:.3 glão. de Est.;Ldo,. n~ receio. de .ver na 

caberá àiÚntemente uma· parte decisiva na orientação .: ~!aterra.. e'. nos r.stado1> Unido$ os· pro-

.so. de conflito,; a·. qual das duas socieda
des. cab~rá.. a cj~clsão ci~. fazer prevale• 
~er seu pret~t1.dld9 · cl_irelt.ót. A_ força, pia· 
teria! será.. a. 1 ltima· ratlo; e. como esta, 
f;,rça .se :acl;a eµtre a.s ,ÍnãoÍ; do. &;ta-: 
do, não .se ·terá. é, verdade, a teocracia, 
mas a. dominação do. I/lstado SÓbte à. so
ciedade religiosa, dominação: séui,frejo .e 
sem con.irô.1e 1JOSSv1é1 : .. ;_,· a. torç,a. ma.te~ 
ria! oprimirá a força. moral. a., .. Igreja.. 
será oprimida. pelcf-'.Ei,t_ado, Isto é sein 
duvida.,uma. cqnsequencla prév~ta e. d.e
seJaciit- : pelos. rà.cionaiístu: .inventores. di> 
sistema da ·.epar~çãó; ás. bôas. 'intep.• 
ç6cs . dós ca.foilco.s }lberau;· iião' bilpedt
rão .que esse-. slstema. . produza. .· seus . frli• 
tos nàtura.13. ;, · · ·· · · · · 

Anúncios: 
. ' l'eçarrt tabelá, ·sem. compromisso. do .r,.;undo: Mas sua ação será benéfica na med da em testant~. em ·esplrivÓ · dé' repreéiHa: ln-

que ·salvarem. os valores da. c'ivil ização cristã, os valores Úrdltar· o exerctçio d:> cu!,:> 'catQlicq? 

· , Não publicamos colahot·ação de pe~
&oas ext1·anhas· ao nosso quadro de 
redàtóres.. . . ' 

Por i&sc;> mesmo :_ e vem ai o segundo defeito da 
posição que. ele assumiu - não i·he caberia dar "um bi· 
lhe.te .a~ul" 'à França, no futuro do mundo. Deixamos de 
lad.o inteni:;ional.mente à Alemanha e a Itália, em que evi, · 
derit1:menté o' problema de post,guer'ra é mu:to mais com· 
plexo.· Mas ·q.uaÍlt~ ·.\ ·França, é obvio, evidente, evidentls• 
siino, que não. é. a um pequeno. g9vernador africano que 
caberia .dize.r. que a· nação cristiàriissima; o maior, foco 
da cul .• ura ··oc1dent·a1, haveríir de passar. para o papel 
Inglório ~e· pequena po~ência, ao lado talvez da Africa do 
SUi, enquanto .o Marechal Smi.lts não conseguisse fàz.ú 
da c;idade ·do .Cabo 1.Jm foco, de cu.ltura. mais· fino, mais 
llrcilh;uúe, mais florescente. do que Paris. 

tampem, terrenos mas apréciávels, da cultura latina. Mel'e~erâ'.o os· catolicos· irer to}erádos 
· Cabe neste sentido uma tarefa fü,portantlsslma aos Esta- · quando em .minoria. sr-não usan'f·de to-°" 
dos Unld.os, 1: sobretudo à l11glaterra. tradlclon11lista e lerancla quando se achani · em rhaio- · 
admlravelin.ente culta, como barreiras à influência so• ria?" "CJ1,t<Ílicos. · éntendel-ó bem, . sl 
vi6tlca, E esse aever essencial das grandes nações· anglo• d~sejals a liberdade. i:>:.ra 'vós. tom.a-se , O .. LEG!ONARJO tem o máximo 

prazer em .receber v~itas às in.stala
ções de sua. redação e oficiil~. mas 
pede· que rião. seiam. as . mt-sma~ · tel1 as 
l)as i.as. · 3.às e 4:as-fe'iras; · por exi• 

saxónicas será cumprido com muito maior facilidade se nece'ss;tr!Q desej{L•la. para. too~ '·os ho-
souberem conservar sempre lnfluenté, Irradiando cultura mens.é:sób .tr>cíos os céos: D:,. a 116áda-
e civilização, o grande .e providencial luzeiro do mundo de onde· sois· séhhores. a.fim de que ela 
que é a.nação france&a, . \lo~ seja. d'àd.a ólÍde s6ls 'êscravos." · (P. 

;iências dn ~ervico.. . ' · La'cordaíre) , . ' A gl6ria de nosso,. futuro de brasileiros está precl:ia• · . · · 
me,,te em conservar íntegra em nosso solo a ol)lllii:ação " E:Sià Hhguagem é :3: llguas:e?i de coni-

·prcmlsso. não a; de' principlós •. A ve~dll• 
cristã, com as notas latinas. ~ue herdamos,_.acresci~a, cte ·não pode ·tratar çom a. heresia- como 

q · UIAS . EM ·REVISTA 
Entretanto. fixemos uma nota· de to

do este proble111a. Con\o s~ vê. tam
bcm nas dl)lnocracias,: a Igreja tem .lu
tas serias ·a enfrentar. E isso não é 
novidade. 

adatada, flo'.e.r.cent~,. no_ ce.nario. novo _-.que e para " 1ª . üin ·sobera.uo ara outro soberano; -a; ver~ 
· O problema. ii1teri,acio11al .. suscitado pelo Mareelial .. n~s~o territor10 pr1v1leg1ado, Sôbre o velho tronco cu!-. dade 'ê a u:ica '5()berana, •a.: liereslÍi,·é 

Smuis a propós.ito .da• Françá ·. é imenso, Sendo a Françô! t'!ra_f de que. procede1110s, pod_tm nas~er frutos e. flor;e~ de uma.. rebeldt; A verdad~'nã.õ' pode pa
9
• 

.uma pequena potência;. túdo quanto ela exprime· ·d~ cul; to~l?s· os .. gostoli e t?dos os sabores. Os. que ~rot~rao do tuar com' 
0 

erro: .... a verdade cont1'a· 

(Conclusão da, v• 1iàgina) · 
Tomand~ deeididamente pa1·tido. pe

la · v·ítoria destas contra o bloco tota
lÜatio, o LÉGIONARIO' entretanto 
11ão se enganói.1. · Na fnglateri-a, é ·'po11-
sivcl berr.;r, discutir, protestar. e por 
fii:n obrigar os adversa rios· ao -recuo. 
Na .. Alemanha nazista, pelo contrario,· 
lord · Russel de Kilowen já· 'estaria· de 
ha muito tempc, .em algum i:amp<> de 
concentração, sua associação· dissolvi
da, etc. E o governo imprimiria jor
nais "caiolicos" com artigos '!assina
dos"' por escritores catolicos, .diz:endo 
que corria tud.o na melhor dos mlln• 

tura, .. de tracJição, de cl\/iliz:açâo, passará tambem para o l'il'11.º, brasll_elro estao chamados. a ter ~m goi;to_ ~ uma diz; ·combate e éxélue <.; etro; e!â -ces-sá-
seguJ'!dg, plar.ió na. formação .. do mundo de am11nhã. o Ma, . bel~:i:a Incomparáveis. Não podemos, pois, ser lnd1fi:ren, i·Ja de crer- em si propria, si reconh'é-

so normal. Os Religiosos. foram ah.sol• 
vidas pelo Tribunal de Segurança Na
cional. E a. mesma . imprensa ,pouco 
mais, que nada ·disse sobre a· a~olvi
ção. ·· 

rechal 1mtrevê com d.eleite um mundo formado apenas pela ... te1La que a nação francesa, foco ruWo da cultura oc1~en, cesse· ao erro 
O 

i:ltreito ·tie· ocupar 'um 
l.:OJ'!junção ,d.i cultura anglo,americana com a so.vié~lcõJ..· ta_l, latina .e católica,. que representa valores 1riest1má- lugar ao seu ·Jado. · • · · :.: :.·. 
E, já sendo potências de. 2,a .ordem as demais· ti.;ições veis. ,d~. Cristandade, baixe para a segunda classe na Aderna.Is, p:lra que servem' e~s" coin-
ea~ó.licas da Europa, em que ficamos? Que papel o mundo. v.ida. lnternaclonal. promissos? Pretende:-se por ai 111splrar 

· Como se vê, trata-se de ignobil 
campànhà' coptra o· Clero · estrangeiro, 
feita sob um disfarce de nacionalismo. 
Porque,. se 'não fosse.- anti-clerical o 
objetivo da campanha; o nacionalismo 
âe certa imprensa, tranquilizado r,ela 
absolvição :dos réus, lhes teria feito 
'um desagravo à altura da inj_ustiça 

. qu_e sofreram com as suspeitas tão· es
candalosamente divulgadas· contra 
eles.. 

. ., -~ ... 
. ': '. . . . ., 

dos. . '· _, 
O · simples direito ' de · protestar • Ja 

vale múito. E' com· ele · que se ga-. 
nham as grandes batalhas. E que ven
cerão, volenté Deo, nessas · irmãos in
gleses.· catolicos. · 

c·ATO~IOOS 
.C-omprem exclusivamente suas ióias e seus presentes na conhecida 

. . J O A L .. H . A ·e I A 

CASA.•(ASTRO 
• Ynico1 uvneeusionai:io1 'doa AFA\tX . 

. Realizou~se ª confereni:it! triplice de ca.to1·1c·1smo. •. na .... ·· Gra- ·. Bret·an··ha· Teerã, . e as -agencias telegraficas nos . 
transmitiram pormenorizados relatos · 

. 'R.OA · li . DE . NOVE'li1DRO N •. ,26 

f Esg11ina da Rua Anchieta) · 
~ . "QFICIIIAS . . 

l,IROPRIAS· • • DOS ,elogios • E L E C T li A • 

de tudo quanto se passou ali. E jul- gnriti:into'os po1h.,·ozçs <lo '"ei':rn" · 
gamos oportuno· acentuar pará inior- lentam ,Jcse.;'perad.11ml'nte · p1·0.cl11- D A CULTURA MODERMA 

ciencias assim chamadas '' exafà,s." 
bojo só concedem um· mero valor ·<ÍS· maçãa de nossos leitores que, dos três mar que a Urit-Brrtanha é i11i,miga 

chefes de E;stado- ~1:esentes à. conferen- do Catolicismo. esle país tot"na-se tátisfico. ·.. . · . · · , · · ·: 
eia, nenhum deseJlvolveu .màis · apara- 11,tualmcnte O centro de solenidad,,s 
to .do que o "cafuarada" Stalin. reli<>io~as :aos rmtolieos expulsos. ne 

Si é verdade qilê a ciencià. inda
. ga as é;msas, ·as .. denc:ias exatas· jú 
11ão · · merecem o no1he · dii' cie11cía. 
Pois, por· fol)i~ \'la 1hetafoíiéa, .. já 

Ch·u· rchill pertence a uma. aristo· c1·a· " A · · · suas f)l'OÍll'Ías ti-l'°r':i~. · ·~:rnn o~ ~ne-
tica familia da Inglaterra. · !l:' neto do t:os·· ·n·uderm.n. ·p'rc:iLa'r· lioiiras t'om-

. D. Aida no ·Erbe.tt, O~ S. B.: 
Duque. de }V!alborough, e passou toda '' 
a sua vida· na ·intimidade dos mai5 al- pktits .H • 1'. 1b a.pnstolos · São Cirilo 1... ~li> ESPIRITô MOI)ER:tfé> ll1Qt1lô$ ele p~só, '-m~'dida e ·mo:dm!))Jto não pro<:Ul'am .~~ber: donde. Y.êlU ªª 
to:; ,;irçulos soéíais ingleses. B;isla e Silo M dod io no 1lí:i da t-Ua l'esl :! . , · · 
,·-11 · 1 · · · 1 L l ;, , -"11,-~ O . h.omem roode. ruo al;audonou. a 

das cousas,, O helo te:mlta<lo, .v.em.o- cqusas. Â& cansas ·1n;oximas <los fc'. 
·lo nos livros 1·tgorosame11-te -ci.éntifi- ' tiomenos ohservado.s não sati;;fa2cm, .,., 1ear por .a t.o sua;,. .. memo.nas - na rgre.1a .1e 01,1 i:c~, em "rc~~ .; ... 

.~!i~ inte1:e~san1lissima~ ·-'-- pa~11- ,ver e do ~Ion~e1tho1 .. Sra111e:\{, pri.meiro_, m1- v1sii.o macrocesmíca da. totalida<l<' e r:iÍ,; de· fisi.ca e·qi.timi<:a que;, por sua mas lev:i.iítam por ·3Ua veii o iue·s-
;~enfür.. qi:i!!! ,ele:~ .·.1,Í.IP ·.t1muino .· a_ristor . nhMo da ChC>COec<IQva•}\li~. ~.d_Of;:,!I!le• . í)erdeu.-s·e . no. ·e~t~(lo: · . T?icr9sco1~cn 
<:rata, · :Per·· isto"·""m:.,~-·dês'preocupa:!- ·,, ', ... . · ·1, . :, · ,,. ·~,· ·,· .,_. ·.,.r.,.;..:,-13·,s .c.:<•,.,a.-~. :a.' .. ·.pa .. r .. w .. ·.s.>•.·.~. é'ffli1JiQ_· .. 1»11.t1~~-"'~:''a·_ .. a 

•tingnagem .· esotet'ica ,· de,:: tJo~p1ien~11s rtw ·J)!'\lblí!nHt. da .. cm1salidadé. · Assiro 
:;.·foi·ttíiital!'t\hsit'e.tié\ts-;:•~~f«l:Hnt·1~9~ '.,.. ~l!lig;ise •. ~;,~~ ir . níetaiWica., ::~ 't'b~ 

iui<:iados: . O 'ié.igif ·:e'nY maten1atiea í:lâs ás cõ~üistiM do· êsJ)irito moder
, siipt\r.ibr, por'rita.iofque:seja'suáºt\Ul• ,nÇ_.qU(l s, deleita Ell11'(5ljservar; llle• 

''.••;, •.. · ,, .. ,:,'7,:· ~,,, . ./,:,~.,·:.e; '~''· • ~--:.· . } ·:.·c0S',.·,~1t:4(> 1001!•:·''-'/l.S.,t, .. ._,~'-'.".'!l°'t'·~J''1. ' ~ ·, ..,,,_. 
;é;,çao,~e:·\~:' dcfprele~~ªº, ·. e .. que~, sabe. f. Ü, <liâ na(•ioual frnncês·. foi ·tliJ)JUCUI evolu<;ii:o dê êtipil'it() · moderno' a 111· 
,a.uem.,é';.enao·prec1sade faroLpara, .. ,,.,,, ,,.·.,., " · . ··d·'· :vén,•ifo:<1.rf'.michisc""ió.e.:do.tcl.esco· i ... ,}e_' ní_)>.·!rt.J;.~r_;;.·ch_ur_. chil.l p1·i111ou pela cli5:~ eo:ii.e_ nlorn(,O .... ('.º ,". l~ti;hº,, ~H). 1:. C~l~ ' Vt' 

... -tinçao. ,e sm1"hc. idade. ' Francisc. o .D.e- 111,,.,a na ,.1 ita. da. ( _a. ted_i:a_ l,. ·.l'Íl'. t1 u . pio qt.e mapirhitarÍlli{'aM:_:01hni; de;;-' · tÚl'li; l"stn.·reciür.ia_l)·a ,)cller· aas ·,fóu- :J~i)'':(r,f~ã~\!i\\t1~:1t .. Wrt\e~·''ll~t_rep,:,n
lcs\111:vi~;.;sªs da Ut.çratíini, p):ij#!a· . .t.e:Ni:w~s,Re!l'a.$. ile ,rapai mt.llhgmite, " ! J l t lu1ilhmdos do. h.qnicn.i a êompó:,i~ão 1&110 Rc,osevelt evidentemente não. é pohtana. lllll ,1ve1·pon. . •,nquau o 
1·isadit ... Todas. as deiliaii;, .. eiencias no'tavéfa e íiítúessãfües seQji'clus/i(lii, ·.um adstoc1·ata. Mas, toi;ÍlOU . .chá ,cm . i~s,1, rcalliarnm-se na .. Grii;Bt·('tli• materjal dos tti1irJ'rueuos que, a:té ell· 

pequeno, e já ha muitas gerações que nba, ua sc111ana passada, pe1~egrüia- tão,. estava aíi0Út1111ado a: ap·1·ecíar <'c~Í\t!l~ ..... procuramilllitar 'o eie,1\í!'il'o · -mas-dll8tit~1i<la-s .. de ·,·alo;• •. ab,wliito. 
,se to~a chá. em sua- familia. Pr~por- <·ões ao ar .livre aos. santual'ios .scgmiclo o càrater unitario de,fota-
cionalmente aos h~bitos vist1;sos ~e rle Nossa Senhora em Walsingh.am, !idade que apresentam aos ol.bos 11_ús 

ela fisica teoretica, .afastando~se .as- :Uelhor~,,PfJi.li,;,Jii~ ,t,QeÚ ·110 Jl;elindro
. ~im do· eonvivio eom o vulgo prç/fl).tjo, 'so,próblema.,.(la' causa!iclade. ; 

seus contcrraneos, tamb1?m, foi muito \V to-·· ·t, d Carfin Tomaram ·· Provindo das ci<incias natui·àis em 
lh.ano .. Chegou mes1110 a_ ,iceitar .. hos- e_;; "' 1111 ~.ca. e ... ·.- , , f'< '· · t · · ·1. · 1·t rias 

e que va.!c clizer, elo tesouro :fü1:1ua : : ':,b.. l1óm_cni: ruo·dct;lló àpréiicleu. !;ão 
cúltüra univeNJal. ·' ,. •.''. :.'..f~Wi)~erg_~11J.~~·1n,utéis; como ie.1'ia 'pitalidade na·tegação sovietica, 0 que pai.te nessas demonst1a_ ~oes de "• que can.ou suas l)L"Unei as v o , 

a nova mentalidade se t'oi generali-; é positivamente .. ir muito lónge em canadruses, 1101·tc.-a11Jerwanos · e ou- . . . . . ' Tambem nA filo~ófia, o _p~1'1'dor a d unia ,.çatl$a_.quqc,. não contando 
mate.ia :de lhaneza. !fado que .have- trns homens das Nai;ões Ui1i<las como iill,l1dO pur todos os campos da ativi-' 
ria em Teerã ,outros edificios. aptos tamhrm . homims e mulheres das 'dade humana. Cdou novos metodos 

moderno parll. a. visão \)licroscopica . · OU'tra · ·superíor/ seria. a · ultima, pri-
clas . partes se ímpos . Iog:o; .. A. ,fodu- meira, ou suprema causa. . 

. a receber ó présidente da maior ,rc- For<:Rs. A rmarla~ Üritanicas; · dentifices, substituindo a velha lo-

. ~ublica da mundo. · gfoa pela matenuitica ·e cncontrand_o 
ção prosc1·evcu a classiC!à 'dedusão. Ele, pergunta o qne se pocle fazer 

$' * .... 

. A : ~oeréncia !los . daria o direito de 
. esperar que Stalin .primas:;e,pdà sim

. }llicidacle.. I>everia: .descer. _corno . um 
: pequeno caixefro . qualquer; no aero

dromo de Teerã, vestido como um ope-
: rario russo. qualquer;: rec11Sar honras 

oficiais, e ir. para· a· embalxad.a de· soo 
país com a. simplicidàde e a naturali
<fficle de um muíik que .·chcga ª' Vla
djsvastock e· ,NiJni~Novgorod e de-

. manda obscura e . ttanquilaJT1ente o 
, hotel oõlll que se v&i hospe(Jar. _ Tudo 

mais seria· ·burguezisrno,. ranço; pro
. tocolo vasio .. Ao. menos dentro' da lo-
. gicà . co'munista, · · 
' Muito :,elo· contrario, Stalin, embo-

1·a sisudo nos inómentos · de trábalho, 
tornava' parte. em "banquetes notur
nos" :_' as: expi~sões cntré. aspas são 
dos telegramas - . ónde se sentia, não 
contrafeito éorno um bólchevistci 'en-

. jóado com os festins · búrguezes, · mas 
se destacava. por· sua ''vivacidade e 
alegria". ,À primeira reunião, ·"traja
va um magnifico ·abrigo· de • p·eJo de 
camelo cinzento, que lhe chegava qua
si até os tornoielos''. o salão em que 
·recebeu ·seus· visitantes· na embaixada 
sovietica "de vinte é-cinco·por quíll
ze metros, estavailüminado par cla
raboias e·ado1·nado-com frisos·de mar
fim.· · No. centro; havia urna 'mesa de 
carvalho re'dorida, e desesscis cadei
ras;": Em suma, -largo. conforto, . dis
tinção, bom .. gosto," uma .boa i,onta de 
luxo·... . . . 

:Pela encenação· de·. sua chegada; já 
se podia prever· o avarato de que se 
iria· cercar; Desce . o avião ·. e' ·-"após 
haver passado. em revista 0a · guarda de 
honra, entrou na seu uutornovel que 
o· esperava e que; seguido por· uma fi
la ·de· carros",· dirigiu-se para . a vila 
dos jardins da embaixada, em que se 
hospedou.· 

Stalin "sent son gentillhome". .Lo-

u 1.1 .u ·'-' A I U L.. 1 I,; IJ. . no c,alculo cliferencialí ,e infinites1-
mur O ·'oi•gãó cientifico idea) pOl''!Ue 
capaz· de. apanhar os_ túenores frag-

: ,Tá. ·não se parte ·du1i1 principio uni- com º. ~·esnltadq das ciim,cias, como, 
vei·sa] pal'a dàí pe11etrar· a multipli- JlO!' m~tQ .. él.clas, se possa vencer a 
cidade : dos fenomenos, · a, desMbrir- na turéàt e to mi-la eacla vez mais 
lhes a orrlem · oritofogica.: e chegai• a Rc<rvicial e amiga. O- homc111 moder~o 

d e v ·e 1 • r o 
" L ~ «; l O N A ·K 1 O " 

ASllO NOSSA SENHORA · AUXIUADORA 
nma v1s1t0 totalitaria do· oosmos. ·não é filosofo, amigo. da sabedoria, 
Parte-se da· obse'rva1:ii.·o · de fatos' ex- mas e,n.g·enh~iro; cons.tl'utor, quimica, 

. pel'imcntáis ·e. 'is9Jad·o·s: para, depois, etc,, 1mpuls1011ado pela· von.tadc do 
eoliga-los cm unidades · n.1ais ou me- poder. o expoente desta· llle11talidade, 
nos ai,bitrarias, ~a medid!!- em qúe BacQn, clísse-o ft;ancamente :: saber é 
o metodo. -indutivo adepta o esqúe- póder. A "filosofia" .. n~tUl'al de 

Sessão solene de encerram~nto · do .. ano letivo. 
· ma- matematico, tambe1:n. a filosofia . Bacon só tem, este . fün de levai· o 
. se. torna. esóterica :em tlano da cuJ. espfrito a fazer -invenções uteis. 

tura, Poi;quanta veda a entrada· a Abandonànda - tmnerari~ ou ce-
. O Asilo Nossa .Senho1'a · Auxiliado- aprnvcitamcnto. nos estudos.· .distin- C8piritos dotados de inegavel · capa- gamente, não fo1po1;ta _ ós ·caminhos 

. ra, tradicional instituição de bencfi- guiram-se duranté.o ano letivo de 1943, cidacle espeé.'lllativa,. ri1às se~ pre- . ·que: Deus. abriu· à. b.umat,iclade JÍara 
.cencia localizado no Alto ·do Iph-anga, . merece. especial menção a ol'fã Elza paro m,atcma.tico !!Specia). . sei• por ela en(iQntrada, e _apegando. 
pertence à sei'ie de estahdecimentos Aparecida .Alvares, . Na ·is.Qeiolo2:ia,.-a nova .. n.rnnt.alídade se aos i<lolo$ fa, bi:icados ... p'or· .. ·sii" 1i1ão · b 'c1· d · ··r· ·c·o11de · .Desta. caí·a· m-se maia as se.gui.ntes " · ,. 
com que a enemeren ª 0 

" • maoifestou-se espirito demo.cratico. de .barro .. desta' tena, óhon1em· .. 1110· José Vicente de Azevedo. dotou nossa · p~las· élevàdas · notas que;) ·obtiver-aro: 
Cé)pit(ll. . . . . ' Alzira· M: Gomes, Maria 'dé Jesus· Li- Vê-se o Estado e a, sodedade·pelo la- demo ganhou, -sern duvida. uma· in-

FQndadp no dia 2~ de julho de ma, Maria Ll!CY de Carvalho,· Nilza · do do i.ndiv1<luo; cm oposi~ã<i à anti- timidade enorme 'com a' t~na; .. sua~ 
1889, exatamente 110 .aniversario na- Rossi, Zuleika 'l\!ogueira, Aimée 1. Si!- ga .concepi:ão aristoératica' que con- · -.ene1•gins, . possibilidades, prazeres, 

· talicio da Princesa Imperial, D. Izabcl, va, Yola11da C. Babosa, lunelía M. sidei-ava c,s. individuos da p_arte do mas afastou-:;;e na mesma. propor(lão 
· começou a. · funcionar . em _julho de . Gomes, ·'.'.:e.cilia -Macedo, M_aria · Gei·tru- todo. · de Deus, fonte primordial da · vida. 
1896, e foi ·solenemente in·augu1•ado em des B. de Almeida; Maria Madal«ma A' . t t· d. · t O - · · · 
22 de novembro· do mesmo ano, sendo Afvc;s; Odete .Aquilàr, Cecília Gomes stn ese. an iga succ eu, em o- 1nteleto critiéo, observador e COllS· 
&ntão Bispo de São Paulo, :I). JóaqÚim Vieira,' Lais Canzani e Maria Adalgi- da parte, .o esfacelai:ne,nto, a atorui-
Arcoverde, depois Arcebispo do Rio · sa Pimenta. · · ·· sação: das ciencias, das. nacionalida-
dé Janeiro e primefro Cardial Brasi- S. · Excià. Revma. o S1-: D. Aquino des e da sociedade. O homé.m tipica-
léiL'o. · Procedeu a bcriçã_o de· todo o ·Corrêa, deixou no "Livro dos Visitan- mente moderno, si tem cultura· r:ien~ 
cdificio e proferiu ·eloqúerite discur- tes as seguintes palavras: ' · tifica, é· ~specia!ista; si é ·patriota é 
sos. toma·ndo · por· tema: - "A educa- "Tendo assistido hoje, neste Asilo, · ·nacionalista; si é cídadão' c{}ncio, 

· çâo <lristã da mulher" .,.. o Revmo. a., linda testá qe encerran1ent9 do ano organisa-se :em combatente das aspi-
'ivfonsenhor dr. ·Fergo · 0' ·Connor· de letivo, ·em homenagem ao ineu emi- · · · · · · ·· · 
Cam·ar·g·o Oauntre, v1·ga,·1•0 Gera·! e · · ·· · d . . . 1·a,çõe~ düma · classe. ou du .. m. progra-• nente e ·veneran o· amigo, o sr. Cl)n- .. 
governador do· Bispado, representan- de· cll': José Vicente· de' A.::~vedo, fun- .ma partidário,· O hói:nem que·. é sim.-
do o E:xmo. Sr. Bispo Diocesano, eh• · dador· do· ·mesmo instituto, aqui <i~ixo . ples1nente homem de. solida __ cµltura, 
tão ausente em visita ao seu Estadç, arquivada a minha impressão de en-:- patriota, e cidadão, com todas as fi. 
natal; realizahdci-ise em segui4a sole- càntàmento; · ante -a obra educadora l,ras do coração, apresentando. numa 
n.e "Te-Deum" e bençã do SS; ·Sacra-· das Filhas de Maria Auxiliadora e de personalidade harmo'niosamente evo-
mertto. São João ·Bosco, no inspirar tão jus- lnida; os p1•eciosos 'frutos· de. todos 

O Asilo Nossa Senhora Auxiliadora to carh~ho às suas' alunas para com o · · I · · • · • 
tem progredido incessan(erne11te, pre~- seu gtánde Benfeitor, e: rogo a Deus estes va ores,·. rareia no 1µc10 ··ma• 
tando• assistencia, •amparo e ,educaçao recompense. larg-1mente a esse nobre derno. · · 
a ·centenas de pequeninas orfãs, .. de espírito, cujos oitenta anos, já se cur- A consequencía inevitavél do es-
preíerencia as .descendentes. de fami-. -vam, como a:; grandes arvores fruti- . pirita de _formiga' p(lr<iido. nas par• 
lias anteriormente ricas o.u de eleva- feras, ao pesQ de inumeras beneme- celas minini;as Joi q~e o hôinem .mo-
da posição social e que se. tQrnaram rendas. de1·no -não viu rniis a .unida'.d~ sµpe-
pobres;. trata-se. de ..i.m.a obra .merece;- l'ior na multipUcidade das . cousas • 

· trú.toi• evoluiu sobremaneira, mas· a~ 
trofifou · a · alma · imortal. 'O tràco 
fundamental .. do' espirito niodcrno. é 
a auto-eseravisação aos valoi·es pi·e·. 
ca'rio-s · deste mund~ 

/, ·· .. 

a moderação · ao · erro. Por .• caso aman
samos os ani..ials ferozes a:brincto~lhes 
·á entrada õóS apriscos? o erro? é como 
uma. fera selvagem quo deaeja,, peré:ler · 
e ctevorar.' ·Acorrentada, rec'!ama. libe1·~ 
·dade: desejaria ver quebra.das ; ás bai·- · 
ràa da jaula, em que :é conser.vacta: ca
tiva. trireli~ do il"ltrudenté que. por fal
sa generosidade' éttre .abrir a.- .porta de 
su:,, prisão! · 

Fotam jamais os éros ·tolerantes .com 
a. verdade?' o paganismo ·cessou de· per
seguir soniente: quan·úo ·,aetxou' cte, :1:ei
na.r. SI em riossos dias; o protestantis
mo op1·1me menos violentamente ;a_. ver
cta.c1e· que. ·nos ,>l'lmelros' temp:is .d.e-. sua. 
a.pat!{:áo, ·é· porque seu · impe.rlo . se; ~n-
fraquece .. ca:da· dia:, ·em favor. .. do raeiana
lis1110: 'J!l o .·proprlo·.racionalismo.. que, ((l• 

. la· tlio,: frequentemente ·em ilbe'rcl~.- -ha · 
um seculo despoja, áprislon11,' e. ·'!lll}ta 

· 1·c!igiosos 'e Sacerdote.s. . .. . ..... · ..... 
. (N; R. : A() ser. escrl0. .~til .l~Vl·o: J/.S 

· vitimas .. dt:l .racionalismo já' e;•aro, 11um.e
,fosas, a· ·partir·. da .. re~olução -.fr.anee~a.. 
Da iã ·para_ cã.;. tivemo,s ·a.'! v).tlmas, da:; 
perireguiçõev:eJigio,s~s na ~!ai, no fyle
:.iCQ, .na. l!lspa.uba, ·.na Alemanha, n.a, Pa• 
lonii. êtc. E há - quem ku.hà. · a· ç,:u a-

. ·$Gin d.e ~ãia~ ; 110 ,estádo: 'rié }Xblúr,v.o 
e. de conc1~11cU1, de si me{ima.s, f!- ,<l.Ué che• 

.. iáram as··.socieda.ae~ ·modefn~·:r .. 
,;·.·_· .,-; ·._::i .. : : ,,-:.: ·:.; -~< ::·.(·;.·-.. ';~_~: ")"" :.~--~~-\.::~1-..... :..-::··~ 
' . EMr~.'E;l,TJfI!-º~-' Jj~ ., Ji~ym..~p~s 

~'.A ·teqría 'di, 1:eligih.7 g1; :~11t~99, · ",i· 
zcm ~µ1da. , ~ ,scmi-llbet" .. i.~. .coifd~ .' 1*· 
çe$Sli-1:miuente <'1!:â ,dQnlilià.ção da;J~\e
ja sobre o, Esta-do, ou .. ,i\ : domiriá<f.ãq do 
.Estado·. :,obre a. Igreja. SI os Sacerdotes 
são senhores,. o~ Ptil1cipes sç~ãd·;lieus 
escravos; si os reis sãp senhores. dil; si• 
CUlLÇão,.' a religi!io , $CJ;á !JDSta 'em . fer
'rcjs. :. ·àssim .• a. ~óctacia 61.) o regaitsmo 
acompanharão füraJi:v,iJrientiJ ·. tod,q :_,sjs-

. tema de. I.\Uiâ9 <;lat <;tuas soci~ãá.çi~s; ·Em 
. ·eon$eqüenêía., para. ·qué · o . Esta.do .. ~ja 

livl'~ , em sua,. esfera· e que 1t. Igrja o: se-
• 'já ' .na.. süà, . o· Êstailo deve permanecer 

éstranlio à. verdácleira . re)igião, a Igreja 
de\e' w contentar coin ·à, llberdáde co
mui;i;', ein o.utros termos, ·o· Estado :déve 
ser separado da Igreja. e a;. Igreja do . Es-
tado," · · · 

Catollco . s Ilustre$ t~m cs.crito volu
mosas . obras SÓbrç . e$ta .. ollJeião; per• 
co1·re1-am a. hlstoría e acreditaram ali 
encontrar r.rgurnentos decisivos. contra 
a teÓ1·la. eia. :'eligião de Estado e em 
!à vor: do sistemà da sepàração. .·· 

Nãó ·S<lra · difícil mostrar a· es~s emi
nentes càloÍicoo que s·~a f!Xposição·. dOS 
seculos cristãos ê Incompleta,· 'que .eles.·, 
deixaram. na. sombi-a todo Üt .. conjunto 
de çoisas .Proprias. a. modifica.: . os 'jui
.zo~ que formaram/~. qüe . a.· maior parte 

.. dos fá.tos Iam011tavels Imputa.dos : 'por 
elés. a.ó regime protetor . e dévidó 1i' cau
S8sS'' €Stranhas' a. e.sse -i·egimé; Mas e~te 

·. estudo sairá elos ·unüte:r <ié· ·iinl êuioto 
esbo~o. Eis porque remetendo, ·:a : leitor 

: à.'i obras que .tratam espéclàinienté dé.s
'· ses· a.ssun~Jli, ·contentar-nos-emos: com 
'algunias. observações g~rals. : 

De donstantt,::, até Luiz xvr; O -c1·ls
tianlsmo tinha sido reCC)nhecido' como re

: liglã(i' de Esta<!o-em· tbclas as nações ca.
. tolicas. ·os· Pàdres e os teCIJogós da. Igre-
ja, os · :Slspos é oa · 'Papas, os Conc!llos 

· provinciais e. os Conélllós 'gerais;. têm 
proclamado unànlmementc:,. lmpllclta · ou 
explit!tamente, por &lUS . './atoo· . OU por 
reüs decretos, <iue o · regime da · rel!g·lão 
de Estado é a condição nom\a.L _da ~
t1tulção , de · um povo erlst.ã,o, . e: que· tal 
regime ê tão fa.vora.ve1, ii, Igreja quan
to a.o· 'Estado. · Els · ai úm ·· testemunho 
n11!vérsa1; brlll1ante, ··de'·. uma a.utorida.· 

. ·de incomparãvél. E ·quando ;um .. ootollco 
-• liberal do seculo XIX pretende: <iue essa. 

teoria e.scra.vlza lnevltaveimênte:a, lgi·e
ja., ao Estado ou o E5ta<!o à. Igreja., e 
l~i:ópõe o n.ovo ·sistema. :.da ,.6\lplliração das 
duas sociedades, . sl.s.tenlll, clesoonhec)cto 
·das !dades·anteriorn, :que:.cllzer;de,,.uma 
· pretenção ·tão ·temera11a? · Não ,.acha ela. 
· ~m: sua ·. pro!lrla: nov.ldatle: · uma refuta-' 
. :ção,.'.sem. _r.epUca:r . ., . ... . . . 

:u . . --~ '. .. , :.~ 

, A OPR1i1.S.SÃO .DA· IGREJ~C -:.·: '(i!)N
:. ,SEQ'()E~()IA l'REVJSl.'4 E. 

os SANTO$. E A. RÊPRESSAO. DA~ 
. ·aERESIÀS . .. 

'Levà;ridq ª·. dl.scu~ãp:'. pai-a. l> ~J:rllno 
historko; cértôi éatoli~ libérailf. têm 
áflrmÍúío qüe os . gràndes Blspbs 'Vll'.am 
côrri pezar ó uso ·que . os prlricfpes '.fa.-· 
ziam dá espada. para & defesa da.· Igre
ja e 1-e.t,ressáo-<dos heFE)jes. Ao -a.paio 
tlessa 'a&Sérção, clfam · a ·conâuta d(i São 
M!t.rtinlió n& có'i-t«. dó · !inperà.dor Mt'.' 
'ximo. e· à.lguns: outre~: !at015 ··'dO. ·mesmo 
·genero. ;. '. ,_. 

O qüe se podei"Ia quàndo nmlt.o con
cluir desses fatos. ê que <>''Estado não é 
obrigado .a defencler .g. reltglão- pela. e&• • 

Jjacia;. ilãó. se· chega.rlli. à, coµclusão, de 
:que-e1e·não tem·.,o cteve,r de' a abraçar 
e de à. professar publica.mente.. . ' 

Mas, •no fundo, será · verdade que · o.s 
santos •. tenham sido .: contrar1os a.o. em
p1·ego da' ~pads; :.11mtetia.l pàra. a, defe
Sà·: da religlão?i:li1 facU.·. provar que 'tal 
·nãCI :sê;d,l..,.Porgue,,.pàra,. un..·l:lfspo .qtié,· 

.'e1n.:;.uma,, cirqun&tancla .. e.speciaf: ce~u· 
.:rou, um ·PZ:iJréipe •:por. castigar· os ·herejes, · 
ha mil que ,aprovaram,.em. :pr!Iioiplo sua. 

.,repressão ·JJeJo .. lJ:Q(ler. tMl .. e qµe · atê 
' pr.o.vocar@l · ·eO.nira .· eies .. Ôs . rlg«;>res . da 
braço ·secÚlar: Qúantás'. búla,s ·pontifícias 
re~ordarain aos. reis .qiie''iieü prim~iro 

:aere.r é . d~ :i55ó#ige1\'à: )~reJaAf ~~. 
,que ,recebera,m a·,.esmi;da para .. servJr ... a· 
causa. de Jesus Cri3to no. mundol.9Uan• 
tos concillos . 'comendarà.m aos prl.iíci

JJCS a per'segµir P,q~e1~1? cí4e 'pe_p'l~m aa . 
alma.s tio mesmo •nioclo que aqueles que, 
matávain Ós · uarpo$! Quanto:; . Papas· e 

':Sl:ípok apróvirii.m 'o\i est!inuµÚam .() zc-
10 ct~ poten~!as secuillores co,11tr:f o,; .<iÚf'. 
a.Iteravam· a. pureza tios-dogma;s· revela• 
dos! A.' 'Igreja '1nj;efra, pela VÕZ dos. cJ:1e• 

· · J~ .~: .~ra#!~~:! pela· boca ':~011: -ean
·to.s;:,wnfern.1 ·00 ma!orts erogto:- -11.0B· rela-' 
:·que'' ptlnirání>a. nereslà' eó111'. ·penaà se
; veras,' -ào.s guerretrOG .· tamosós • 1 que · ·pc• 
'gàráiiii em-'armas· parai a deftsa.·-da·•Fê, 
Chegoà Ela. doté i ·oonfeí·Jr a a};tuiis-den• 

' tre 'ele'S·~l!'5 hónras i;1;11e11es éla canon!sa• 
·,ção;.-6 :.ca.dii;. a.rio. em -5ua. festa; taz•1er, 
11os:<o!icios, Íiturglcos; e1oglos -slngula.res 
pelos-qoo!S Eta· 'celebta ·o' uso que· esses 
santos:fü.eram de ·~u. l,')Ocler· pará ·a;' de-
fesá ,da.,tgreja .. i. · 

· · 'Por, exemplo;- · no\ . Breviano. :-Romano, 
Suppl., XXX ,,1aU, ··temos: ....... "·Nele, 
(F.ernancto· III) .. a.o . lado dú .. preóc'Upa• 

·e«;ões com .. as· ·co~ do 1-elno, brilharam· 
·· virtudes: reglas; ·""" ( a.:, màgnanlmtda.de, 
· a clemencia, a. Justiça; e; acima.· de· to. 
dai!,· o 2:elo · pela Jlé · catoUCI!; um· .ardo• 

,: ro~o, empenho ,no. ~tido de. ·defendei: 
.·e··,propa,gai; o culto.:re!lgioso:.'desta;.Fé 
· ea.toli~- ·Isto'.•rea.Uzava · principalmente 
.perseguindo. ,Qs, :ner!ljes, .não GUPorta.ndo · 

· que eles se. estabele.cei;.sem : m .. parte .al
guma., de.,seu.,. tQmlnJOll; carregando- com 
suas proprias mão.s a lenha, .para .a· fa
gueir,1 que. deveria qi.eimar·os. condena.: 
dos." 

l!;sw,s Ia.tos : são· publicos e . constàn
tes e -não se PQde contesta•IO,'j. 

N~UTRALinADE . IMPOISSIVÉÍ 

Re~ita~os, pois 011 nossos a.d~eraariozi 
e _têlll dific1;1ld1!,de de 0 compreçn<,ier.: _;_ 

somente a · verdade- tem · dlreitQS, A toi·• 
. ça. mate1·1a1 a.o :Sert-iço i:la. menttra;; -é t1~ 

. rjl,n.ia; 1.1. iorsa.:a,o serviço qa ver4àde. t 
.· justiça. A:·. f!![ça ·n~,poi::e oor11W1Ccer 
. neutra. ~ntre:"à. verdade. é .. (): erro-; pQr-

que todo poder u,ve_ s~llS ·. ~rvlc<)ll, à, 
causa. ela. verclade, A religião ,catollc3o · 
-é a ' unlca verdadeira.,'.· porque somente 
ela· é. revelada e insetfüidi, pelo propr!o 
Deus;··· somente .ela. .tem •. pOrtanto o di• 
reito ele ser Mfendida pelo &tado. 

Tocta. ·dóutrl>:!a. qu · pretende ,ser ve1·• 
'dactoira,,• não: hesita em'réi:Jama.r, o a.pote, 

· da. força. · materia.1. . o' detsta- assegura. 
qua o: Estado· po·de 'usar a espadá. \'lôà.l"ª' 

· :proteger·. a mora.! na.tui-al ,i-, mesmo a 
. 1·e1igjãó·. natural: · o comunlstà. deelli.ra. 
· que o povo tem direito .de recon'llf · às 

· • armas para. estabf>leéer o : novo :regime 
com que, sonha; ·a. ,maioria. dos :racióna.• 

.11.s1ru; a.fll:m11, que · ó -Estado pode.- coru.
&rnnger pela força. tocl06 os clda.dão11 .a, 
reconhecer sua onipatencla .. Ora.; a lgre,.' 
Ja. s,;. '>e que ela: é á embaixatriz de DeUH, 
encarregada cte anunciar a toctàs ·~ na
ções: a· pa.Jav1·a. '· 1ec:recebeu.:cle ,N~ sc
n.hor .:; AI está p.orque a~!rma." que.·. so,. 

. ll_18Tite .ela., tem. Q: direito de. eru;inà.t ao., 
, homens ,a dou~rllll': da:. r.elistã.o •. e .<uil
relro ,de sei: .reco.lh~cid(l.,.e.<woteg!àa,pe-

.. lo. ~tado. ·. · 
~ .. ~ 

; .-ESCOL.li.A .EN.'fn,ij .. UM. . I\BSt'BDO. O.U 
. Ul\lA ,l.1'.vSTt\SIA.: ... :.: :. 

. go que · chegou,. "pediu que cm seu 
nome · fossem ·apresentados·. ·seus res
peitos ao Xá", "Apresentados .seus 
respeitos!'' A Lnnula .é "e~quise". 
Cheira a Versailks, a Tsarko.ie-Selo~ 
l\fos Tsarkoie-Sel.o cheira a: s1:1ngue, c 
Stalin prefere nãD se. lembrar, disso. 
.Não aprofundemos. demais· as coiBas ..•. 

dora· dos. maiores encómios. . Asilo ":r-lossa Senhora Àuxília- fovent-0u, então, :a: simplificação, ,1,8 • 
No dia 28 de novembro ultimo, do- ' 'doi·a'', 28 de novembro de· 1943 - , " · d d 

mingo, n~ -sêd~ da \nstituição, descn- ·,, duti\la; 'raoionaJisoú 'o méto o e 
volveram-se as solenidades 'cle enc6r- . t Frauciscó, Arcebispo· :de, Cuia• investiga~~ó, .... reduzindo · tódo · fello· 

, :. 11.ES},';JADA 
· .:~'.";,..;,.;..,... ~ Compreendemos que os rà~ional~tas 

. •-.-!'l,1~; . . dizemf ct·x~gim.·.·;. ~â,4''."'l-'l.áo de prote5tem· ..,.., · il. · dita · 
n1m~nto do ano letiva,. as_.quais.deram · ·.bá'~ · mêno · i'isic'o, quim,ico; biológicd; psi-
cns,.;o_ a novas homenag~~ das. RR. * · "' ,,. ·quico: ao inovimcbto meoariico. A: tal 

. Religiosas e das asiladas, f!Ó • il_ustre . . ponto·. chegou est11 .e~61l1füa. Jbetafi· · 
fundador e grande benfe_itor do asi- O· Asilo tem coino anexe; -a :secçao · d ·d d.· lt 

• de· · exte·1·nato sob .. ··o·. n·o·n·1e·. de' G1;up· o sica, qne 0 · mo erno e me Ja cil U• lo. · Às 15 horas, iniciou.se a. sessao . . 
festiva, que teve a prébij:li~la o_ Exmo. Escolar e .Cifi<;ina!l de São ?osé, tam- · · r3 .. · cientifica só ·considera ,.,xiste_nte 

O sr. Winston · Churchill, da ilus- e Revma. Sr. D. Franc1Si:o de Aquino · bem gratuitamente, para cl'lanças po- e real o que· se porle medir qua_nhta• 
tre casa dos Malbo1·ough,' pelo. contra- Corrêa, Arcebispo Met.ropolitano de ' b1·cs, men;nas ·e meninos, fundado e tiv11mente. Daí a··tol'-minologia· arro-
rio, chegou co1'no costuma chegar por Cuiabá. sà·.,.:âdo pela Revma. · 1nnã funciimando · ha · 20 anos, contando gànte ''dencia: ·exata'!. ·Como:si as 
toda parte, como _chegou o prop~J? sr. .diretora e por uma .di,;; 01·fãs, o ilus- .presentemente com uma matricula de · 1leduções..:togicas· da filosofia pcréne, . 
Roosevelt e, "acompanhado, de. modes- t1:e. Prr:;..élo respondeu agradecendo e mais de l.200 àlunõs. Realizou-se· o . baseadas. e.m princi_pios univ~i'sais. e · · 
i.à escolta· de motoddistas dirigiu-se à · . tcvé oportunidi, le de . ressaltar o .alto encerrament.o do· ano letivo deste es- : 11.<'0ll1pnn hn_das. de cciitP,za meta fisj. · 
Legação ·de seu 'país'.'. apreç9 '.que .·de toch merece o Asilo tabefocimento, domingo· p.p.; às 15 · e · · . ·· ·• d 

F'alan,os no sangue. de TsarkGie- Nossa .E..-nhora Auxiliado1·á. . mc:ia hora~. 110 gran·de ,alão de atos, C.ll· 111111. ~os~~lll: ,niu~_Lo:._in::118 .. ~~atas.N ° 
~lo. Bom 'comuriista, o .camareda · Entre ·as numerosas orfãs que; pelo â avenida -.Nai.aré 11.0. 711, com .. in,te1·es- ,. que: à~;· ;1,1~ 1 -e~,~lff,a~ p<>,r, .. in .. dttç:iio, 
Stalin deveria pensar com incli..feycnça seu · exemplar procedil.ll!'mto .e grande llan~e p1·ograma. ãs quais os llUPJ:ClllOS eot1feus tlafi 

.. 

"' .. ·. ,: .. . . . -: .. -, =Nue .. , n J> . a.ore ncto 
_ ·:l!:~ta.çl9a gei;:~ , a.bll,5Qi;,·" · · E:-. quais ,s/io · as , nl!,,gr!gem divina ,da . .lgreJi., 11ão.,:vêm .nas 

: ;, C~ÚJ!l§ ª9.14 ç\OAl.1U.1;1<ÍQ ,ql,!e:J'e.li!~ :·i?steJam e . do!l..trinas- q1:1e •, la ensina;;11-. verdade .lmu
::. compl~am~m.e ;,,ise~t!U>L;:,,Não -,sãº; os t.a,:eJ·.d~. pa)!!.~1'.a c.lvlntY:m~· u.m siut~

.: : ~b~~·. · !m.e~a.l,'.a.veµi A.a· ~ra,EJUIJ:ll'>h1L'-1a- • :J.tia ,.c!Ei!:,\l:l venção .l,t1man~:o :1:iu~ se cem .. 
n~~ ::.~!, ~e, P!l.1>§.ip.füµa,cte, de:, P:a.v1r :,;:t,~\lSOS e ,p~~nde3ne11gi;, ,.; <iµe- lla..l/i·., cawllcos: que. 

·ª:carr.etasse .. .a....~.ndena.çã1Ldas..iustitui- _. sq .relJMm, a.- eles ·DÚvJcla~ esses Qato• 
çoe3, nen!Juma de.~. ,<l,tiv!.a., ser esco- licos qµe "°mente. llo. , .• verç!il!1!l :te111 dt• 
~hlda,_ e corna1r~-I!!; necwarl~·, abol~ · a.· . :;.t·eJtosr.,91/. (;lu:vlqa;i;i ,i.a.. \:erda.de,&. ·.!log .. 
xa.milia, o E:sta.:to e a proprla · religião, . ,ma.. caj;Ol!ÇQ~ &J quviúam-.<iO·dlrelto, ex-
. Além,._dii;so1 .. (1 sistema, ,~v, separação . cluslvo,tia. -wirdà'cie,. Í;eJeitan;·um. i>rincl'

não fat 'qu.i àl)~rn(áf p~'jneónve11lerítes .-,:i;,Jci},i~-~~~-, ~g1;1,~m ~c!Ínltidó até. pe
aos quais .. ele'· Jre.ende evitar· CQm e~el· .· .I?~:, )'ll-Clflna,li~~s., Si,Mfiçla!T·· .118 ,verda
tQ_, .. esse sl.s~m~ .1:~ )~de. ev.ltar:: os . d~ do: ensina.inento,,da.., IgreJa.,··,dcl,xam 
conflitos: -·ela~· ierao .-~mrr1. ··(JOSSlvew . , dE>- ser .ca-tollcos .e :i;11· ,ça111 . .o. raç1,,nalls• 

1 en,tre duas _SOllie_daqe.s, que ~~ ~ acham . mo: Tê1il q1,1~ ... e9çoJ~r: enti'e .um absilr
·suimrill!lt!<JM mm,,·1; ~rª;·Qrg~·im .. ilã· (lQ QJ.! ~itãpQiS~fij; .. .., . "... •. . . .. ._:,: 

/· 
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A CONSAGRACÃO ·oos POVOS AO 

IMACUlAOO CORACÃO DE MARIA 
Pe. Valentim A. de Maria C. M. F. 

CONSIDl;:RAÇ.!.O PRl!VIA 

Se é certo, atentos os planos sa· 
t)ieut!ssimos da Divina Providência, 
que o mundo deve ir ao encontro de 
Deus Padre po1· meio ·de Jesus Cris
to, nosso Mediador, tambem é igual
i:nente cerfo que, a Jesus Cristo, ,;o. 
mente se chega por meio de Maria, 
nossa Medianeira universal; ao Cora· 
ção de Cristo pelo Coração de Maria, 

Assim como.a aurora precede o sol, 
assim a 8antísslma ·Virgem prece, 
deu, na ordem do tempo, a Jesus 
Cristo;_ e assim como a Mãe é ante
rior ao filho que leva nas suas entra· 
nhas, do mesmo modo cumpre que a 
divina Mãe de Jesus preceda a_o fi
lho em todas as manifestações de sua 
m'.sericórdia e, com maioria de ra
zão, na principal de todas elas, por, 
que é como que a sua fonte ou ori, 

_ t.em, isto é, a do seu Sacratfssimo 
()oração. 

Com efeito, é beru de ver pela his· 
tória do culto público ao Coração de 
l\Iarià; que· este principia a celebrar, 
se numa das dioceses da França em 
1648, ao passo que o do Coração de 
Jesus, só foi introduzido posterior· 
mente.· 

É Igualmente certo· que, entre os 
apóstolos de· amuas devoções, a do 
Coração de Jesus e a do Coração de 
ll_Iarla, floresceu primeiro São João 
Eudes, que o foi do Coração de l\la
ria e mais tarde, Santa Margarida 
Naria, que o foi do Coração de Je
sus. 

"A divina Providência, que tudo 
governa com maravill10sa sabedoria, 
escreveu ·o autor de "Eu reinarei", 
dispôs que a festa do Coração de 
Illaria, fosse celebrada antes que a 
do Coração de· Jesus, afim de pre
parar o caminho nos corações dos 
fiéis, . para a veneração daquele ado
nvel Coração e para dispô-los a re
<:eber do céu a graça desta festa 
nova por meio da grande devoção 
com que Cfllebravam a outra ..• 

}Usta fervorosa devoção fez com 
que a Mãe alcançasse do seu Filho 
o favor assinalado de dar tambem 

· Ele à Igreja a festa do seu Coração 
-real, nova fonte de graças e bençãos 
;para todos os que se dispuzerem a 
·celebra-la santamente".,. 

E o Instrumento escolhido por Deus 
para a reàlização destes seus amo
ra veis desígnios," foi . 0 ilustre fun
dador São João Eudes, verdadeiro 
pai, doutor e apóstolo da devoção ao 
·imaculado Coração de l\Iaria, na 
lg_réja de De_us. 

Relativamente as olJras de vulto, es
critas em bonra e sobre o culto doa 
Sagrados Corações, a primeira pu
blicada foi a -que apregoa as glorias 
do Coração de Maria. 

.Referimo-nos à "Le Coeur admira
ble" de l::lão Eludes, impresso em 
1649, dividido em doze livros com 
sf us corr~sp0nde11_tes títulos e capi
tulo_s · repartidos por mais de _ míl e 
qainhentas páginas. Foi essa obra 
monumental cordimariana. que lhe 
grang ou os honrosos títulos de "P;.i I, 
Doutor e Apóstolo", ·da devoç.ão e 
culto ao Coração de Maria, com que 
o apelidou Sna Santidade Pio X. ao 
decretar-lhe as llonras d1Js altares. 

F_oi "Pai" llOrque coube a São João 
Eudes a primazia na Iniciação do cul
to público e ·litúrgico ao Imaculado 
·Coração de l\larià. 

A Igreja lhe reconhece o mérito 
real de ter sido o primeiro a escre
_ver e doutrinar sobre o culto ao pu, 
rissimo · Coração de l\laria. Foi ele 
ainda, o primeiro a celebrar, uo seio 
das duas Congregações Religiosas 
tielo mesmo fundadas, e mesruo forn 
das· ditas Congregações, em diversas 
Dioceses· da li'rança, a festa do Cori:· 
,ão de Maria, ·consagrando tambem o 
melhor dos seus esforços, a espalhai' 
tornando-a conhecida e amada dos 
povos, a _devoção cordimariana. 

Foi "Doutor", porque, alem de en
sinar e pregar, escreveu livros de 
profunda e inspirada erudição teolo
gica e ascética, sem incluir na tié· 
rie de sua·s obr.i,s, a l\fissa e Oficio 
litúrgicos, sobre o Coração de Ma
rta. 

li'oi finalmente "Apóstolo", porque 
a. propagar por toda a parte e 1>ro

. pugnar contra os seus adversários, 
· o culto e a devoção ao Imaculado 

Coração de · Maria, dedicou a sua vi· 
da e o melhor -d.os seus generosos e 

· vigorosos esforços. 

A CONSAGRAÇÃO DA REPUBLICA 
DO EQUADOR AO IMACULADO 

CORAÇÃO OE MARIA 

Entre as consagrações públicas ua, 
clonais ao Imaculado Coração de Ma
ria, · uma das Wilis t,..IJebres, pelo 
cunho o!:icial e solene quE-. a caracte
rizou, foi sem dúvida a efetuada: ·uo 
dia 6 de agosto de 183:l pela Repu
blica do Equador. 

Esse ato coletivo da Republica de 
Garcia l\1oreno assumiu as propor
,ç;ões de uma ve1·dadeira apoteose tri
unfal. 

PREPARANDO O TRIUNFO 

,.,uma magnifica e luminosa pa!l· 
torai, os Prelados da Republica 
equatoriana renoYaram a consagra, 
.ção que a11te1·iar1111>11te tinha sido foi· 

- ta. ao Sag.raclo. Ce>: ação cio Jesus em 
1873, .e reccnJ.aram ao povo fiel que 
se Noss(l Senhor Je:,:u3 0.·isto é o 
Nosso llledh11Jo1· junto do fJteruo Pai, 
a Santfs~ima Virgem é tmnber,1 l\le
dianeirn uni·,e1·1al Junto de ,eu Di· 
vino l!'ilho. 

Convinha portanto. acentuavam os 
Senhores Bispos uessfl importantia 
simo documento, ' consagrarmos a 
nação, junto com- :i. magls,ratura e o 
povo, &fim d• levzn:iw11 a cCcitó uma 
consagraçá<> ~erc1a,~eiramtnte m1ci0-
nal, ao hn11eu!:.c!o Cotaç!r, de Maria, 

· O ap,Ho d,) e1Cr.;gio epis~opr.do equa-
· tot·ianú r,,; cabahncnto ou•·ido; o se· 
· nado ar,ro1:(lu por un~ul.nidarie t) res
. pectivo <lécr,;to, e na camara doi; de 

· "Ilutadps, · a re:nas mn.1t v1n se Jevan tou 
para I::npu~rutr o t'eligio!o e patrióli· 
co í1rojeto, servindo-se do sarcasmo, 

-porem, aH .mesmo_ a Providência 
acudiu !'l~ 4~~e§~,!le ~ªria0 

Durante. a .sessão_ o .deputado dia, 
Cl rdante, como recebesse -a· notic!a 
que sua mãe acaba de enfermar gra
vemente, lembrou-se da outra Mãe 
do céu, a qual havia injuriado, refle
tiu, reconsiderou o ato e retirou a 
propçsta. _ 

A CONSAGRAÇÃO 

A pastoral cóletiva do .episcopado 
equatoriano finalizava com estas pa
la~-ras: "N.i. qualidade de Pastores 
que somos da Igreja, consagramos 
solene e Irrevogavelmente ·a Repu, 
bllca do Equador ao Coração· Purii;, 
simo e imaculÍldó, de Maria compro. 
metendo-nos desde jâ, a reconhecer a 
Mãe Divina do Redentor, como Pa
droeira, Protetora e Advogada espe. 
eia! de nosso povo e nossa tnterces. 
sora e Medianeira eficaz perante o 
trono das mlserlcõrdlas ... 

Como testemunho_ · perene desta 
consagração havemos por bem deter
minar que anexa -à Basillca do· Voto 
,Nacional, seja construida uma sun
tuosa capela, dedicada em nome de 
toda a Republica, ao Coração Puris
simo de J\laria, sendo para · desejar 
que em cada uma das nossas dioce, 
ses se dedique, tambem ao Coração 
de Maria, um templo, ou, pelo menos, 
uma capela com essa advçicação". 

A Consagração do illquador ao Ima
culado Coração de Maria teve de fa· 
to, um cunho eminentemente -nacio· 
na!, pois o Estado e Governo da Re· 
publica, Indo ao encontro do desejo 
do Episcopado, associou-se óflclalmen· 
te à Igreja. 

O ATO OFICIAL. 

Eis o texto ;do decreto Oficial da 
consagraç;ão: · 

Considerando o Congresso do 
Equador: 

1.) Que os ilustres Prelados desta 
Prov"lncla · Eclesiâstica consagraram 
a Republica ao Imaculado Coração. 
de Marla; · 

2.) Que era todos os tempos esta 
nação recebeu do· céu os mai_s · assina
la<ios favores pela poderosa inter
cessão de Maria; 

Decreta: 
Artigo 1,º - À Leglslatura consa

gra o Eq110idor ao Coração lmacu_la- · 
do de Maria e reconhece a augusta 
l\lãe de Deus como Ra!ni:Ía, Mãe dl
letlssima e especial Protetora desLa 
Republica.. · 

Artigo 2,0 - O poder executivo, tle 
acôrdo com os Bispos, pedirá .à San
ta Sé que o Coração Imaculado de 
l\Iarla seja declarado,· depois do· Sa· 
grade, Coração de Jesus, Padroeiro 
especial desta Republica. 

Artigo 3.0 - _Em testemunho e 
lembrança desta Consagração,· levan· 
tar-se-á nesta capital sobre o cume 
do monte ... Panocilo" e a .expemm.il 
da nação, uma estátua de ·bronze. da 
Santisslma Virgem,,com _ esta._ iil-scri, 
ção: no pedestal: ••_() Equador; à !ma. 
culada Mãe de Deus, Sua Augusta 
Rainha, Sua·· Mãe' amabilíssima e· so
berana. Protetora desta RePubllca'". -

Decreto legislativo de 1892. 
Artigo 4.0 -~ Par.a as despesas da 

aquisição dá estátua na Europa e pa-· 
rn a_ sua instalação no lugar detér
Íninado o Congresso vota a -soma de 
10; 000 sucres ( cerca de 200,000 cru-
zeirÓsJ. . . . 

Dado em Quito aos 6 de agosto de 
1892, 

Em 1895, a ·Santa Sé outorgou a 
graça pedida, constante do artigo se
gundo do decreto oficial; declarando 
a.-1\ossa Sellhora, sob a invocação dô 
seu Imaculado Coração; Padroeira 
Principal do Equa~or. 

NAÇÃO EMINENTEMENTE 
MARIANA 

A Republica do Equador, fiel depo
s'tária das tradições religlosas, her
dadas da Mãe:Pátria, l!Jspanhai,,sem· 
pre timbrou em ser ardente devota 
da Mãe de Deus. · 

Por todas as vilas e cidades do 
território nacionai -vêm-se monum~n
to,; que .atestam eloquentemente esse 
culto mariano, sob as_ invoca,ões .de 
Nossa Senhora de Covadonga, de 
l\loute ::3errat, de Agua· Santa, do 
Moinho, do Salto·, do Rosário, da 
Penha, etc. 

É digno -de todo o encõml0- o ato 
pelo qual a declaração do dogma rJa 
Imaculada Conceição, reconhecia ofi
cialmente a Santíssima Virgem, ·Pa· 
droeira priucipal do !Dquador. 

Nossa Senhora_ que, como articula 
u 111 santo Pa(lre, não se deixa vencer 
pot· ninguem em generos)dade, tem 
sabido detuonsirar quanto lhe· são 
gratas ao Cc,ra~:ilo as pia9 e !il;ais 
homenagens e;,, povo equatoriano, as
sistindo-o em u;oiuentos dificeis da 
sua história. ' · · 

Como prova desta· especial assis
tência; podlamos . lembrar entre ou, 
tros · fatos, o de 1869, quando as tor
ças d9 mal· ameaçavam a _integridade 
da Pátria e o seu heróico presidente 
- Garcia · Moreno - colocando · os 
Interesses supremos e a salvação tla 
!l:i.trla sobre a proteção de l\lar!a, a 
Auxiliadorn dos _cristãos, conseguiu 
a célebre ·vitória de Guaiaquil e.com 
ela, o ·triunfo sobre os seus,,inimigos. 

Ainda eeóam nos nossos ouvidos &.s 
vozes e hinos entusiásticos com que 
a Rainha do Equador·foi aclaruada em 
fervorosa apoteose por ocasião do 
último Congresso .Mariano Nacional 
e da - solene Coroação da Padroeira 
de Quito, a Virgem de "Quin:cho",. 
realizados em junho do cort·ente ant>. 

lPeJizes 011 iiovos que ti;in a Jesus 
como Rei e a ~taria como _Rainha! 

Sob o império des~1fi dois Reis cl e 
amor pros11erario e marcp:;,~ão, illl· 
tiú.vidos e serenos, à -conquista· dos 
seus_ gtorioqos ·e_ ,t,rnos destln-os. 
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JACQUES MARITAIN _E SUA OBRA 
. Publicando cm nossa edição · de 

hoje· mais uma colaboração do ilus
tre teologo e escritor, Pc. Arli1zdo 
Vieira. sobre a obta de Marttain "Os 
direitos do ·homem,", fazemos uso da 
faculdade .de livre apreciação dtU 
doutrina~ deste livro, afirmada cm 
nossa ediçé!o de 28 d<i _mes passado, 
pelo nosso redator iosé Fernando 
de camargo. 

'N(I.$ multiplas controverstas que o 
assunto suscitou, esboçou-.se a ma
nobra de atribuir a um pendor ve-

. lado pelas chamadas "direitas"" to
talitarias, as objeções formuladas po1 
grande numero de teologos, filoso /os 
e sociolqgos catoltcos · _contra _ ccrtM ' 
doutrinas de Maritain. 

Quando_ combatemos • 1/ltler, Mus
solini, Franco, 111'!0 faltaram· os que; 
aco:metidos de -· enlgmaticos surtos de 
"caridade", pleitearam com. e:xtraor
dinaria veemência · uma radical alte
ração e1n nossa atitude. Eramos "in
compreensivos", e, tomados de um 
irritante "sectarismo catolico", não 
queríamos ver que Tiavta "muito de 
bom" do "outro lado". O ."outro la
do" éra o lado de Quisling, Degrelle, 
De La Rocque; Mussert, e tan.tos ou
tros ... Depois a moda· passou. E, com 
a vitoria niilítar das .Qemocracias, 
niudara1n; as ventoinhas, -quando inu
daram os ventos. 

outrora, chegamos atõ a ser -acu
sados de coniunistas. Hoje, se se pro
éurasse insinuar qualquer - 'compla
cencia nossa ·para com as "direitas'' 
totalitarias, nada 4/iriamos. 

Ílfas, · né!o poderíamos impedir que; 
comi grande amargor -para· alguns 
cÓnfusionistas, um fin9 sorriso · de 
ironia iluminasse o semblante de mui
trr leitor dó LEGIONAJUO. 

No LEOtoNARlO de 31 de::outubi-o 
· proxlmo passado, publicamos um longo 
tra.balli.o sob a. epigrafe: · "A doutrina 
de Jacques Ma.rlta.ln e os -documentos 
}JOntlficlos," trabalho que sô sa.lu à luil 
depois de o termos submetido ao Julro 
de varias teologos emI.1entes e de out-ras 
autôridades na ma.teria.. A uma voz Jul• 
garam todos oportu11isslma. a. divulga.
çii.o de."68 artigo, e isso em razão. da in
fluencia de Maritaln em certos meios 
lntelectua.ls do pais e do perigo. mani
festo ,que constituem para as almu uma 
série de proposições hauridas em mua 
das ultimas obras do f11ós0fo, prop~si• 
ções que de .,enbum modo se podem 
concLia.r. com os enslname,,tos dos pon
tl!iceil 110 tocante àlÍ reía.ções· dá Igre
ja. com o E~tado_ . . ,:: . _-. . , _ 

A · rea:ção se tez sentir !l11edia.ta.me11te · 
e outrá coira_ não se podiíf esperar de 
uns tantos "lntonditlonàis"" 'adnitriidores 
de Marttain. · · · · · · 

Viram logo em nosso' trabà.llfo · uin es
candaloso e injusto ataque .ao •• maior 
· !ilos9fo ca.tolico de - todos o.s ·tempos". 
Confrontamo:; apc11 ,.s textos_ com te-.,tos 
e esse confronto 5lireno e sení' comen
ta.rios assumiu para· logo o caracter" de.• 
violento ataque à. pessoa do Ilustre·~
critor. Isso sernpre se deu em dispu!as 
des.se gênero. A paixão faz cm:n que 
identifiquemos · os homens · com sua obra. 
A verdade é erro e o erro é verdade con
forme nos agradam ou não aqueles que 
os propõem. Vamos rememorar fatos 
apenas, sem ter a. Intenção de . Incluir 
Maritain no rol de certos autores con- · 
de11ados pela. Igreja, nem tão pouco de 
equiparar sua doutrina com a de.s.5es 
mesmos autot·cs. Todos conhecem a . 
triste hillto1·ia de Lamenals, cuja_ in
fluencia. no seculo p~ado foi incom
para:velmente maior que a de __ Maritain 
cm nossos dias. A flor dos escrito1-cs 
franceses levados de entusiasmos jµve
nw, orá pela causa· d!I, religião; ora sim• 
plestnente por um vago deismo; os poe
tas e os oradores formados nas hostes 
de Lamenais, mestre nato de quantos 
queriam combater com armas novas pe
la verdade, todos se Insurgiram indig• 
na.dos contra. os primeit·os que ousaram 
descobrir o veneno nas doutrinas do 
infeliz apostata. 

Ao ver condenadas sua.s doutrinas pe
lo Vigario de Jesus Cristo, julgou La• 
menais poder provar a legitimidade das 
mesmlll!, JStentando a grandeza de seu 
zelo e sua fil'me adesão ao catolicismo, 
que confundia. ern seu entusiasmo com 
a propria causa,_ é, .dirigiu-se a Roma 
acompanhad.J de1Mont:alembert e de La.
cordalre. sô coru;egulu audiencia do Pa
pa, mediante a condição de não tocar 
no assunto que o levara a Cidade Eter
na, Se Lacordalre e outros eminentes 
filhos da Ig1·eja. repudiaram o a~sta
ta. após sua. -condenação· lrrevoga.vel, o 
mesmo não se deu com outros muitos 
disctpulos do obstjnado heresiarca.. 

i!: interessante o comenta.rio· que a 
este respeito fez Frederico Oz.anam. As• · 

· sim se exprimiu · o santo fllndador das 
conferencias de s. Vicente de Pauto: 
"Ces choses sont trist~, mais eteA -sont 
_ vrales.· Nous sommes. punis, cathollques, 
d'a.voir mis plus -de confia.nce dans le 
génie de nos grands hommes que dans 
la. pulssance de notre Dleu. Nous som
mes- punis de nous étre enorgueillis en 
leur personne, et d'avoir 1·epoussé les 
am·onts de l'illcr,edulité, - eu lui mon
trant avec quelqué_ fiertê Ia.- constella• 
tion da nos philosophes et de nos poêtes, 
au Ileu de· lu! mo_ntrer, autant qu'il fal· 
lait. l'éterüell~ cr.oix! Nóús somm~ pu
nis· de nous 'oêtre apµuyés iur· ces ro
scauic perunmts, ,:,uelque mêlódleux qu' 
tis ·fussent: Us 'se ·sont br_lsês sow; nçtre 
maln," 

Mais repente · é a triste historia da 
"Action Francalse", Na_ França., onde 
nos achava.mos nessa ocasião, testemu
nharam-nos n~w,s Padres que em mui
tas das grandes · cldadeB do país _havia· 
milhar~ de .fieis que preferiram seguir 
os cor!feus do.movimento· a. su_bml)t.er-se 
a Santa. Sé. Nem !alt~ám Sacerdotes 
que formalmente desobedeceram às or
cten-s emauadab de Ro111à, e . pél'Sistlram 

1..~ ãar . ª'b~ylçã9 ·.à..-~ ~1MiirHM• -

P. Arlindo Vieira, S. J, 
ritiS da Actioú · Francaise que se apre
oonta~sem ao tribunal. da_ psnitencla. A 

. tais extremos leva ,uma pa.ixão desre· 
grad11I • 

outra injusta pretensão dos discipu
los de M11,ritaln. é impedir que os fieis 
e até os proprlos Sacerdotes julguem à 
C:outrlna. do mestre. -Os que se atrevem 
a isso Incorrei' na pecha. df usurpado
res da missão do Santo. Oriclo. 

Quem nunca viu tal intolera.ncla? 
Quão 'lnfun ia.da seja esta. acusação de• 
monstrou-o exubt a.ntemente em -seu 
magnifico trabalho "Ma.rita.ln e o ." dog~ 
ma" de sua infallbilldade ", publicado 
nesta. folha a 28 de novembro p. pas
sado, o Sr. José Fernando de Camargo. 

. ·Quantos clamores levantaram na Fran
ça. os desmandos doutrlnartqs · da Actlon 
Ft-ancalse, antes que a fulminallSe a. 
condenação .da Igreja? 

Os religioso~ da Companhia · é!e" Je
sus, ao iniciarem a · Jutà de morte con
tra. os erros do jansenl.5mo, muito an
tes que a Santa Sé os condenasi;e, que 
não sofreram da· parte de leigos, Sa-. 
cerdotes e Bispos cjue acariciavam dou• 
trinas tão perniciosas? Os efros de La· 
menais levantaram úm grànde -escar
ceu na. França, antes que a Santa Sé 
se. pronunciasse !\ esse respeito. 

~centemente a. ·enclc!lca "Mysticl 
Corpqrls Chrmtl" foi outro exemplo. elo
quente· _Ora=vaín,. não· só entre _ nós, 
maa em toda. a · parte, com maior ou 
menor !nténsldade, os erros :;obre a. 
·doutrina. do Corpo Místico e os excesso5 
do m.ovlmento liturg!co.• _Escalldallza
vam-se os fieis com. a petulancla. dos 
pretensos reforma.dores da. Igreja e ou.:. 
viam-si, éome11tarios cheios de amar
gor em todos os ,neiçs _ catolicos. Hom·e, 

· ainda. este ano, aqU:F no Brasil, Inter
. venção iÍl.8 autoridades religiosas Falou 

a camara Ecleslastica do Rio· de Janei
ro, fa.lara.m , varieis . Bispos e Sacerdotes 
eminentes. Falaram leigos ilustrados de 
profundo senso' catollco, · como o dr. Pll• 
nlo Correia· de Oliveira. Conhecemos_ a 
,•lolenta reação que provocaràm, O es
candato era. grande. Alguns pergunta
vam se porventura Roma estava .alheia 
a tudo w;o; outros, ma.li; irreverentes, 
diziam: "Que .coisa faz a Santa Sé?· J_á 
não era tempo de se- ouvir a voz do 
Papa.?" _A &mta Sê sabia o que esta
va fazendo e a sua voz 'se fez ouva·. 
E_ oxalá. tivesse, sido .ouvida por todos! 

Outro ponto com o qua.l não pode
n1-0s concor{!.ar-é.,a-m1~ibilldade de se 
julgar, da; me11ta.llda.de' de um autor por 
uma. de suas obras. Que utilidade teria 

' a .palavra escrita., i;e tal argwnento se 
. .es~riba.sso em razões $Olida.s? Um · es• 
critor de nomeada como Marltain ten1 o 
dé,;er de ser coe.rente com seus princl
"pios e de pesar bem todas as-suas afir
fua.çõcs. Isso multo mais ainda. . em se 
tratando do :" maiór filosofo catolico de 

'todos os tempos". 
Ta.moem aqui podemo.s a.peJa.r para a 

: historl,a; da ,greja:. Todos os patrologos, _ 
-ao estuda.r _ esse vigoroso e fecundo 
'cscritn .que foi Tertuliano, sõ compara
vel a. s. Agostinho, fl!.2'iem a descrimi
nação entre 1;uas obras de pura orto
doxia. e outras imbuldas de heresia. 
Houve · uma êm que Tertuliano deixou 
de SP.r o ápologlsta. cristão para tornar• 
se um' perigoso heresiarca. 

Rememoramos fatos, não fazemos 
confronto entre homem· e homem. 

Jansenlo, BL'.;po, exegeta, profei;sor 
eminente, conl'Jntrou em seu -Augµsti• 
nu~ condenado pela Igreja.: todos os erros 
da herésla que tomou -o seu · nome. 

Visto Isto, com ra.zão estranhamos o 
fa.to de alguns doo que atacaram nosso. 
trabalho se terem limitado a a.na.liza-r 
as obras a.nter! ~•~s de · Marita.in, nas 
qua.ll; há. prorosições que .não condizem 
coni as que extra.Imos de seu livro "Les 
drolts de l'homme". 

Não se trata. disso, mas· de saber se 
o que ensina Maritaln _na referida. obra 
está ou _ não de acordo com os docu
mentos pontificios. 

Nem tão pouco .vem a. proposito ale
gar seus titulos honorificos, seus me
ritos de escritor catolico e coisas do 
mesmo genero. Por ser Marttaln" Doctor 
1101101·1.s causa" est•'"â ele imunizado de 
todo desvio doutrinario? Henriqúe VIII 
mereceu da ·Santa Sé o titulo mais hon
róao a.inda de "Defensor íidei ". 

Não estudamos o homem · e seus an• 
tecede.ntes, mas a . doutrina. que . está. . 
atualmente difundindo, Isso não nos lm• 
pede de t·ebater outra observação des· 
cabida, 

Quem lcs.50 o.s a1·tigos escritos pelos 
defensores de· Maritatn poderia 'pensar 
que fomos nós os primeiros a po1· em 
duvida. a. ortodoxia do eminente escrl
tot. 

Nada. menos --exato. que isso. Outros 
fora.m a.tingidos desse mesmo mal a -
que denominaram ele~ "heresite". 
Não é de hoje que Marltain vem sendo 
comba.tido., 

Como nós; são muitos os que pensam 
que ele val~se • · fastando cada vell máis 
do pensamento catolico. · Já não talamos 
de sua esca.ndalosa atitude na questão 
da · guerra civil da Espanha, · a. despeito 
das decl11raç:ões dos Bispos espanhois, da 
Santll Sé e do ~utir que.si unanlme. dos 
fieL!I d4t todo· o mundo que contempla
vam edilicados ·a luta doa Heroicos fi
lllos da,- católica &pa.nha ··contra.· as 
hordas bo!chevlstzs' chefi&da.8 pela ma
çonarià d:àholtca.. Ji nlo ta.lo de seus 
Injustos atacjue, • eaplrltuaUdade da. 
Compa-nhta _ ele Jesus ~es qll&Ú' te refere 
no &J'U;'o &cir.ta cit•do o Ir. Jo,é Fer-· 
nando· de· Cà.1~1·,o. A:1rs atri\s, alguns 
mocir.hos. · rrdoroaos dieoii,ul~ de Ma· 
ritaln, · c:t1 U1lUl, 'rcvisfülha. êa pesslma. 
or!e11tnçio servi.m-1e d:• a.ut~hlade do 
me;Lre pára combater_ dP--1pl'doradamen• 
te og éxerclcio• -- espiiituats e a a.scese 
tra.Jlclona.'l da companh1a. tantas ve2es 
enaltcclüa. 'tr.l«i 1:amànos .pontifices. 
-;__- Y.çlJl,!»!2!1 · 1, 1~nçã.2 ·~V.:9)l~1'-~Á~ 

to mais importante. li: conhecida de to
dos o que acompanham a obra de Ma
ritain a. polemlca que com ele _ trava• 
ra.m os· eminentes teologos dominicanos 
Padres Ramirez e Demàn. Nessa pole
mlca e i;erenidade e elevação de vista dos 
abalizados filhos de s. Domingos con
trastavam vivamente com a linguagem 
agressiva e irreverente do filosofo de 
Meudon · e de seus asseclas. Anos antes 
da guerra. ciVil da Espanha fel! Mar!· 
ta.ln uma serie de conferenclas·em San
tander sobre o~ problemas espirituais 
e .temporais de uma nova cristandade. 
O escandalo foi gra.nde nos meios cato
licos da Espanha. onde Ma.rita!n- _ con
tava. então muitos admiradores. Pare
ceu evidente a quantos o ouviram que 
os devaneios do filosofo não correspon
diam a uma. auteatlca restauração crls• 
tá- Hoje -tal reação poderia parecer sus· 
peita, porquanto os espanhols, ao me
nos os espanbols catollcos, não toleram 
Marlta.!n. Haverá alguma exceção. Até 
este momento, porem, ainda não a en-
contramos. _ 

Por ·ai já. se vê que não é só no. Bra
sil e na. Argentina (pai.ses· a.traza.dos, 
dirão) que estão. causando extranhez.a 
·certos ensinamentos de Marltatn. 

Há. -. mais _que Isso. Hector Bernardo, 
em .ixcelenl;e artigo publicado em Junho 
de 1939 na _Cidade Eterna, faz um es
tudo Judicioso da. .obra de·· Maritain. 

Acompanha a evotuçã•, do seu wnsa
mento nas diversas obras que publicou 
.e vai notando como a.os poucos .se foi 
de-sviando o filosofo · da doutrina tra

. diciónal. Citamos apenas um trecho des-
se excelente tra.balho que já. deixa en
trever cs erros que agora aparecem ma
nifestos nÁ obra recer.te: "Les drolts de 
1'11omme": "ti.ma vtz que a ordem _µro
prta da.s ações humanas, a· ordem da 
civilização e da cultura cai diretamente 

: sob a considera.çã" do .filosofo moral, fi
losofo laico, e uma. vez que fe . trata, 
110 atual momento de reconstruir uma 
cristandade nova nobre as ruinas da an• · 
tiga, a. concepção desta. nova cristandà-

- de rerá. obra do filosofo laico e ela. mes• 
niB trará consigo os sfüais de sua ori• 
gem: será. uma. cristandade Ja.lca e profa
na., por oposição à.· cristandade mediavel 
cujo caracter é. sagfa<I,o por ter sldpobra 
dá Igreja: "Ce n'est pas à. l'Egllse, c' 
cst a.ux chrt ,iens comme membres tem• 
poreL~ de cet org?.ni.sme _temporel qu'll 
aµpartlent d'une faço11 dlreéte et pro
. ('ha-lnt<• de 1e, tra11sroxms-r, ,régênerér, se• 
ion l'esprlt chrétlen." E isto .porque 
"Auj".lrd'hut l'orga.nlsme temporel exls~ 
te et -hautement differencíé" ísic !) 
(Humanlsme Integral, pg. 287). -

Ma$ esta. cristandade e~ncia.lmente 
, 11ova e distinta das anteriores, obra da. 
filosof'ia moral "àdéquatemeut priee" 
e não da Igreja, vem c<mt-radizer ex
pressamente as seguintes · palavras de 
Pio X: "Não" se edificará a sociedade se 
a Jgreja. não fõr o fundamento· e não 
dirigir os trai>. ,lhos." Em outra ocasião" 
Pela tor~a intrinseea. das coisas a Igre
ja é a.tnda. de fato a custódia protetora 
de. civlliz.ação cristã. E tal foi admi
tido e :·econhecido ·em outros seculos da 
historia.; e constlt-ue a.indn o fundamen
to l.11quebra,1tavel _da:; -legislações civis. 
Sobre este\ fato fundaram-se a:; relações 
entre a. Igreja e os Estados, o reconhe
cimento pqbÜco da autor.idade da Igre
ja em todos os assuntos qu~ de algum 
modo afetam a. conciencla, -a subordi• 
nação _de toda: as leis . do Estado · às . -
divinas leis do Eva.ngelho, a concordia. · 
dos poderes civil e eclesiastico para con
·seguir o bem temporal dos povos de 
modo que ó bem eterno nada. viesse a 
sofrer". ' 

Nessa concepção da. nova crista.11dade 
aparece com toda à sua forçi.. o erro da 
filosofia. moral "adcquat~ment priw", 
ã qual estaria •eservada. a consideração 
e direção das cousas- da civilização e da 
cultura. Porque uma cristandade jamais 
poderá -basear-se nas especulações de 
um filosofo laico, por ma.Is adequado que 
seja. "A cristandade, diz-nos o Car
deal Pie, está fundada nos deveres dos 
povos para. com Je.sus Cristo, que se 
confundem com seus deveres para tom 
Deus. lliStes deveres, _ como provêm das 
definições e constituições da Igreja, são 
eicata.mente o objeto do ensinainento do 
direito ectesiastico- ou canonlco., Ora, 
este ensina.ment, ·111 variar· jamais nos 
principioo: varia. em sua.s operações com 
o fim de tluminar com seu fulgor os 
caminhos diversos, tenebrosos à.s vezes, 
que _trilham os filbos da Igreja." (Car- · 
dea.t Pie, úeUVl'ES, tómo IX, pg. 282). . 

E por isto é que a noção -de uma. cris
tandade que não nsteja. fundada nos 
ensinamentos da. Ig1·eja, do direito ca
nonico e da teolog ~, em uma pálavta., · 
que em vez de ser concebida "do ponto 
de vista. de Deus'' o seja •• do ponto · 
de vlst.a. do homem" não pode ser màls 
do que uma utopia, U.'lla creação arti
ficiosa· e simplesmente ~umana., como o 
é . sem - duvida. a. p,v!i.. - 'l-ci-1standade do. 
Humanismo Inte11ra1. J!:5ta. concepção 
anti-tradicional e· utoplca, ao dPparar• 
se com a. realidade t1nhl\ que dar os 
m.a.ls tristes resultados. A expe11encia 
já. se realizou.,. 

~magino quai seja a. impressão 'do lel
tor ao deparar com esta pagina" cheia 
de sabedoria. e .i>om senso, moi'mente se 
a., confronta. com · as peremptorlas de
clan.ções OP, M:aritaln "m seu livro. ''. Les 
drolts c:o l'homme." no qual emprega 
uma llnguaaem cia."'ll. incisiva que não 
de~'\& a m1>0õr 

I 
duv1:1a a t·espeito de suas 

conoepçõe~ t•n~, de todo em to
do oposta,; !l,<>,S tl).lfn&lllentos dá -· Santa 
Igreja. -

Já, falham os ariumentos do1i dl.sci• 
putoi; d'-' Marl.iain qu.. ür.:i.gina1·am _des
cobrb: s.pena.s 11cs1e ultlmo livro. cer• 
taa proposl.çoos que lhes !oi tão difl• 
cll conclll:i.r. com os. documentos pontl
ficios. ,Perderam-s? num eatonteante 
m1~r~m.qr tª11~-g~-~\mê-pr~f~rl• 

CRITICA BIBLIO.GRAFICA 
"O romance de Teresa Bernard" 

Dn . fün, LEANDRO DCl'JtI'J 
( t:::m ::.a. ~41 •. d.A •~IvHiz:t\;Ao 

Hrd.,IUl"t>ir.t ~- A.) 

O romance g·ira er-l Lôrn<> da ltjs
t(,ria dfl ·uma men,na, da alta socie
dade de S Paulo, ortã de ;,ai "• pou
cO dei,ois, 1a,ubenl · d~ rr,7~, q-ue -pi;~. 
sa a ser crla-d.t po• uma tia, 1inpe:·tJ_ 
nente e 11ultlO~>t. qJe a faL sofrer 
dura.nle tõ<la a -meninice. 

Apenas aLn~, " idade de 1S anos 
casa-se pa'rn. se ver Uvre (la tia~ e 

.para _adquiri1· a,.quen :lberdacte que 
tontre os "g-rão-!tno" '' só se . adqu1r., 
1ielo cas?.merito. •rem uma filha. Abor
rece-so do ma,·ido e com<:ga uma Vl· 
da de a.vent:.tt8S inf•tmes. 

o livro é imoral e por. _muitos tltu __ • 
los condena.veÍ, nem .. sfrvam de reco
mendação os anteceuentes liter:l.rlos 
da autora. (lJue já publicou obras 
inócuas, éomo ·:li·ramos·· Sets'\ toman • 
ce de· grande safdâ, _ed. esgotada) nem 
o estilo atraente·-'com~ que é-··escritO: 
.simples, quasi ·casiéiro_,_ 'sem ser, trt
-vial; personagens nltidos; trama bem 

ordcna<b: sequéncia íãcil e fluente. 
Ê uma (,bra, suniamerite perigoea: 

· 1) pelo cinismo reV:)ttante d.a pro• 
Lagonísta. 

11) <,s Catos· mais ascnl;rosos sfto 
nanados como se tossem o que. li~ 
de mais natural, at,resent2-:1do con~o 
normal, uma ,·ida tão irregular, ·e, 
pÓl' todos os títulos, censurã.1:e1. 

111) pelo vaneg!rico que fa~ d•.; dl
vôl'clo, do · adultério, e ctà. vida. de 
p1·azer(:S. 

l V) um · único personagem repre
se11ta. _a n1or,c:1ltdade e éste mesnio .en1 
todo o romance é o impertinente, an
tipát"iúo, maldoso. 

Ko _ livro náo ha q1,1estões · filosõt1• 
(•as a debater. o qm, campeia "ê . a, 
imoral!dadfl mai,i gros;,e1ra, desta que 
até ·a polieià de_ . costumes usa. com-. 
bater.· . · 

Confesso que durante t~da. a lei• 
tura fiquei esporando 1ngênua111ente 
.-1ue _ a herol!Ía_ calsse em· st e _·visse 
o descalabro · de sua. vida. t'feclsei 
desiludir•nre, pois· o livro· termina. 
com um hino à fellcidado de 'l'_eresa. 
Bernard. Creio que o nome_ dêste 
hino deverià ser: nino da imóra!i-
daq.e. ALUO J!IORTA lU 

Festividades em honra de N. S. Aparecida 
Na Paróquia do Divino- Espírito 

Santo da Bela Vista, vêm-se_ realizan
do festividades em honra .dê Nossa 
Senhora Aparecida..· 

No dia 3 deste _teve inicio a nove
na, com recitação do. terço, ladainha, 
orações proprias, e ,sermão pelo 
Revmo. Padre · Eduardo Rebouça3 e 
benção do Sa.11tissimo. 

Nos dias. 7 e 8, pregou durante a 
reza, o Revmo. Padre Aníbal - Gra
vina. 

No dia 9, iniciou-se o tríduo sole
ne com grande· orquestra_ e ·sermão 

· pelo Revmo. Padre Aníbal - Gravina. 
O triduo solene continuou nos dias 

10 e 11, pregando- ó Revmo. Padre 
Aleixo Máfra. 

Hoje ·haverá às 10,30 horas, missa 
cantada a grande orquestra com ser-

mão pelo _ UevnJo, Paroco, Conego 
Pàulo l!'loreucio da Silveira Cama~·go, 

Às 16,30 horas, piedosa procissão 
.da imagem pelo seguinte. itinerario: 
Rua· Frei Caneca, Avenida Paulista, 
Rua Bela cinua, Rua Fernando - de 
Albuquerque, Rua Augusta, Rua Pei· 
,xoto Gomide e Rua Frei Caneca.. Ser• 
mão à e·utrada pelo Revmo. Pároco. 
A seguir,_ posse da nova comissão de 
fésteiros para o ano -de 1944, com, 
posta, das senhoràs: D. Alpha C, _ P. 
de J:11ello Martins, D. ·Ana · da Silvei, 
ra Camargo, D. Aurora Julião da Cos· 
ta Aguiar, D. Letícia Pinto. Alves, D. 
Leonor Ulntra Danos. D. l\laria AI, 
bertlna Lara (Ílullano, D. l\Iaria Fer• 
reira - e D. Llna Vieira. Enêerramen• 
to da festa e benção com_ o Santlssi• 
mo Sacramento. 

ram ater-se às obmB _an~riores. Todos µi·L1cipe de -.. ;s1on dai:_· la société po· 
os seus argumento.· rs redu-zem a. isto: litigue et manquer, pour àutant au bien 
-"~se não pode_ ter sido o pemamento _ commum temporel. C'est_ une conception 

. de . Márltaln, do fillio ~Úbmlisso -· da plÜra.listé, assura.nt sur la ba.-;e dé l'égà-
Igreja, agràciado com o titulo _ de "Doe- llté des drolts les libert~ propres des 
tor honorls causá", de Maritain, o diverres famllles rellg"ieuses lnstitutio·· 
ma,tor filosofo de' todos· os tempos!"· neUement reconnues et Ie statut de· leur 

I&o não é argumentar, mas desviar insertlon dans Ja vie civile, -qui est a.p. 
uma. controversla de too graves conse- pelée, croyons-nous, à. remplacer la con• 
quenclas de ordem moral é rellgtosa. pa.~ ·ception dite (improprement) · "théocra.• 
ra. o terreno de um partidârismo aca- tique!( de râge sacra!, etc". 
nhado. · Para os qu(: _ainda não se. convence• 

Tornemos âs µroposlções· do livro que ram de~tes ei-ros manifestos de Màri• 
suscitou este · tr~ba-lho e o precedente, taln -que estáQ em palpa vel éontradi~ 
embora, ·como insofismavelmente de• ção com o ensino dá. - Igreja, trazemos 
monstra Hector B<lrnardo, já nas obras novamente aqui ,a explicita. condenação 
anteriores · a essa se percebem -bem de- de tais proposições. _ 
lineados -os desvios doutrinarias de Ma- -"Em nollSa. época· não convem mais 
ritain. ' qua a religião catollca. seja considerada 

Que Ml!-rltain cogita na restauração como unlca. religião de Estado, exclui-
da cristandade •obre novas bases é dos todos .os dema:; cultos". "J!: =lm 
coil!a. que não padece a menor duvida, _ que em alguns Estados catolicos -foi !ou• 
No Humanlsme Integral consagra. tres vavelmente estabelecido por lel que a 
capituloo a. sua "11ouvele· chrét1enté'' todos os que_ para eles Imigrarem seja 
As-• construções do p2.ssado, já. a.ntiqua- licito o. exe1·ciclo .. pudll.co do proprlo 
da.3, devem· ceder lugar a. sua nova culto.• . · 
concepção. Suas, palavras são de uma . (Proposiçós 77 e '78. do_ Syllab,us, ton• 
clareza. mer!dia,na: "Acreditamos que é de na.das por Pio IX). 
un-ia concepção pluralista., que_ cabe subs- _· _ _ o , mesmo Pot,tlfice, na enclclica 
tttulf'a éotitej;Jçãtf ·c1m111adà; '(lmp~_prfa--' -· ·,•' Quáí:ti ci#a",- C()~~ena a seguinte- prp• 
mente) "teocrática." ·_da. era. sacra.!, a· 'posição:" ·~A tormà mais perfeita da 
concepção. clerical da. época joseflsta e sociedade publica. · e o progresso civil 
a concepção liberal burguesa;-· <Direitos exigem absolutamente que a sociedade 

· do homem, pg, 40). humana ,seja ·constltulda. e governada 
-M.a.ls ainda'. Nessa nova. cr,fstandade - sem ter em coµta a religião, como se -

" seria . asseguràda, na. base da lgualda- esta não . existtiise, ou pelo menos . sem 
de de. direitos, as liberdades proprias fazer 11enhum., diferença entre a reli• 
daa · dh•ersas familias religiosas ... " gião verdadeira e as falta.s." Leão xur, 
(idem). · _ na. encicllca. "Immortale Dei", conde- -

Haverá ai quem tente concillar estas na a. asserção daqueles que têm para si 
palavras -.-de Maritaln com esta severa 4ue o Estado não deve professar religião 
recriminação de Pio· X, . na condenação . alguma., nem, deve "inquirir qual_ é eu-
do "smon "? AssiJ.i se ·exprime o !mor- to' todas a verdadeira, ·nem favorecê• 
tal p:intifice: "Não, Veneráveis Irmãos la pa.l'tlcula1·me11te, senão que deve co·n· 
e é preciso lembrá-lo _ energicamente ceder a todas Igualdade de. direitos, 
nestes tempos de anarquia. social e tu- a.fim de que não · se pe:-tu:·be a ordem 
telectual, em que todos se erigem em publica-" Releia o leitor o que diz acl• 
doutores e legisladores - -a. cid.a.de não ma Marltain. O -mesmo Leão -XIII, na 
será construida. de putra forma senão enclcllca "Libertas": J!; portanto um 
daquela. pela qual Deus a. construiu; a .a.tentado contra. a justiçâ o atelsmo. ç.a 
socledade não sera edificada se a Igre- Esta.do, ou, o que ~,.t.:lvaterla ao ateis• 
· ja. não lhe lançar as bases e não diria ·mC), a dar· a nesma descrlm!.'lação · ju• 
gir os tra.ba.lhos; não, a civilização não ridica. às di·1ersas _ 1·ellgiões e 'a outoi'• 
mais está. pa1·a · ter lilventadá iiem á ' gax a 'todas promíscü"a:mencii 03 mesmos 
cidade nqva para ser construida nas direitos." Maritia.n, como vimos, con-
i1uvens. Ela existiu, da exlst"; é a -ci• d ena "uma dei criminação ~eia! ou pá. 
villzação c~istã, é .a cidada e.a.tolica. l_lUca. em favor da Igreja". 
Trata-re a.penas de . instaurâ-la e res, Um· admira.cior de -· l\:rarltatn, não sa.• 
ta.urá-la. sem ,essar sobre séas funda- , bendo ccimo justificar o mestre, .pois a 
mentas naturais, e divinos contra os contrad-ição ·com os documentos ponti• 
ataques sempre rena.scentet da utppia ficlos ai é palpavel, . recorreu as -oilraE 
malsã., da. r•volta e dá. impiedade: "oro- anterior~ do autor dos "Djreitos de 
nia, Instaura.rê in Ch1·isto". Estas · pa- homem." Depoll! -de -·er cita.i:lo uma lin1-
lavra.-; di.spellliam toC:o e qualquer co- ga. passagem do livro "D:t F&glPe Tem• 
mentarlo. porei", tii'ou a seguh1te cc11clusão: 

Tão pouco souberam -e nem saberão . ''Entre dizer: "Todos os cultos Um d!• 
jamais os dLsclpulos · de Maritain · con- reito a. . serem propagados em pé -de 

_ cordar_ com os ' oociJmertos pontÜlclos lg•111ldade com a l"ellglão r.atollca" -
o que· diz_ o mestre a respeito da abso- e - "o Estado, par~ evitar males m.a.to-
lnta necessidad,. de eliminar qualquer 1·~ pode tolerar a c::dstencia juridica de 
"descriminação sociJI.I ou polit:ca · em varios herejes" a di!erençS: é multo 
favor da Igreja" e ec f~~r c:im q~e "o gra-nde. A pr!hieiJ·a. propQdção é do 11• 
principio de i;;us!;l.ade lloo (.'.rt-ltos . se beraliS1110. A ·segunda é o pe1i:,amento de 
'a.plique âs dikr.:.~.tei; {amil:·u - 1·ellgio- · Maritain ·e o en.sina1.1rnto te;u,1al _de 
SM." Leão, XIII na lmmor~I:i Dei." Não o 

Pode ser que a tradução portuguesa negamos. A prbt.f.i,·l!- propoâçil.o é a 
tenha pecado por . falta de . ela.reza ou d.> liberalismo e _ essa te cncclltra ipsis 
seja. Isso defeito do nosso idioma. Va- verbls no trecho ctori "Direl:oR do ·ho• 
mos ao 6lrlg!naI ew busca. de maior luz. · mem" citado no or!i;lnal. ruo -d,nlfi• 
· Iru;iste Ma~lta.ir- 11a. Igualdade de. di• ca, nem mal:; nem mél!>;\:"I, · Que -i1C1uve 
reitos para todos· 06 credos l"ellgiosos e urua evolução no_ pen.sarnent'"> <1t' ~"'"ir 
Isso e.m razãc. do "estado de evolução e taiu. Al!ás as expre~6e., . IW!dlUJ pêlo 
de conclencla de si mesmu, a que· che- filosofo excluem a. ideia, de 'l,D"•n gipt• 
garam a.s sociedade.~ modernas." Oiça- . pies tolera.nela. Fala com efeito ·em r;ma 
mos suas mesinas palá\·i'as. É, 1miSo,s.si- igual "descrhninaçâ:o social e 11olitlc<1-", 
vet justlflcâ-Ja:;: "Et dll11s l'état d'évo- afirma que. "se ~ornot. necessarlo · que 
Jutl.on et de con.scie:· ci de sol. auqueJ no plano temporal: o prlncipfo de -igu11,l-
sont parvenues lec soc1étés modernes, d.ade .dos Jlreltos se apllque ~ cíiteren-
une dlscrimlnatlon .sociale OU polltlque- tes familias," Diz mais q11é a. sus·. "~OU• 

em fa.veur de l'Egllse, /~u · l'octrol de velle "cl:rét-!enté" deve asségurar "sÓbre 
privilêges temporels A ses mlriistre5 ou a base da. i11:uàlrlad~ dos dlrf.'lf-0.t .as li• 
à. ses fideles, cu -urie i>0llUque. de cté- bêrdades "prr,r~·:as das dlvo:rsas ram!Ms 
ricall.sme, · seralent préci.,én- ·nt _de nautre religiosas." · · 
à compromettre, 1101{' à. - à.ider,. cette A Igualdade dos direitos exclue evi-
m1ssion spirltuelle. _Aussí blen la corrup- ,dentemente a. con1icáo de coisa ape-
tion de la rellglo11 par l'intérleur, à. la- nas tolerada. l'o!et·R--se o erro, po1·(jue 
quele travaillent aujourd'hul lei, dieta- só a verdade .tem ciu·eltoo. Sel'ia me;. 
tures de tYP!! totalita.µ-e-clerica.J. ést-elle noscabar ·os -111•r::.l~ ·e ctct,,;;· Ú:tcl•c• 
pire que la persécution. Par ià mêmé tua.Is do ma.:or filosofo· cat<.Íiko de to• 
que la. société -polltictu.,· -a di!Iér-.:ncié dos os tem1n· .,p:itar-111. ums _t;i.J i-011-
pllll! parfaitemente 111- ~pMrc propre _llt .fu~·iio _ de ldelq.s, F<i:lP.rlamos e.ssl..!i1 es-
soo Qbjet -tem.iJ(lrel. e~-, t·11.,:,:;cr.,ble de tait cu;;a.1' o« (lyros ,!,, r,i.m-'ln:i.!., 'ou cl'l. J°an• 
_dans sou·_ blen • C'lmr>twn t>.mpor<•! des sên:u, conr1011~Alld'> ~i::~s . P-';~OS1,,?et 
t10mmes ·appartenant à clPs fa·.:,Ules re- he1·e~kf',<; com <1Hi\B.:<; __ encrlt::s no t2mpa 
llgeuses dll tére11i'"-s, · U e1t · devú1u coéces- em qu~ pn:-feM1a1·am a. -~t 04 tf'doxia., 
~a.ira ,qr_;e Slll" ie plan te-mportJ° lt- prin- t'.;:ida sr_:ul f:aum•)G tê'o SvTilente - UlllB 
cipe de !'égitWé Óf'S droltf s'ilppl!Ql.le à comp~r,çoo p~ra cluc1~:i.i- no= pew• -
ces différentes. tamulu." "Intro,luire mento. _ . · 
dânll l!I sÓclétê po:'tlque un blen com- tt.ererímo-n~ à. evolução _ dó pebsa,. 
mum part1culler, qul ~ra1t te blen mento de MM!tain. su~s pi·lmeira.s obras 
commun temporet des fidêlés _ d'une rc:li- forani: anãlises :;cer1;11iirui: '' Du · réitn1e 
glon, fut-ce de ia vraie rellglon, e~ qiil temporel et de· ta. Liberté" e~tabejcce_ as 
rêclàmêralt pou. eux ·une situa.tlon prl-
vUégih ,diUl.s· 1'.lli~P, -~\~ in.trs1du!re un · (Conclue ·1)11 ~,a. ~~gina).:. 
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PROBLEMAS, 

CATHEDRA P ET R 1 

Mortificação 
,., Vimos· como Pio XII, na Encíclica 
/'l\Iystici Corporis Christi" arrazou as 
'teorias que afil·marn se antropocen-

. ~rismo, subjetivismo, etc, o esforço 
positivo do homem, nó sentido de com· 
.bater os vicios e pecados e de adqui
f1·ir as virtudes. O Papa recomendou 
ardorosamente este esforço, e chamou 
<taxativamente de "quietismo", uma 
heresia como todos sabem, as doutri
mas contraria!!. Isto é importante, por· 
1que o neo-quietismo estava querendo, 
;-pura e aimplesmeilte, transformar 
\ista nossa peregrinação neste mundo 

· ':numa especie . de festança pseudo
. :mistica. Já havia até os· que condena-· 

' rvam os retiros durante o· cal'nava!, 
'~firmando que os moços cato!icos 
'deviam levar "o Cristo" aos fandan, 
'gos indecentes de Momo; outros acha, 
~vam que era mister levar "o Cristo" 
aos cassinos... Compreende-se a 
'\sedução facil de semelhantes idéias. 
·Elas prometem o Céu depois ,ie 
franquearem os prazeres da tel'l'a, 
''.Aliás, o Intento de consorciar o go
zo do mundo com a salvação eterna 
é velho como o .Cristianismo. 

:1· A Santa Sé, porem, sempre vigi
lante e zelosa, veiu mais uma vez dl'~· 
fazer estas ilusões .funestas, e, não 
'só defendeu os direitos da ascese 
;trãdiciona! da Igreja, como inculcou 
'aos fieis o espiilto de mortificação, 
(de penitencia, de expiação. Logo de 
:inicio, adverte-nos o Pontífice de que 
·os fieis, membros de Jesus Cristo, 
~'se gloriam de uma _.Cabeça de espi
nhos". E acrescenta: "Isto mesmo é 
já prova evldente.·de que a verdad1:l
ra. gloria e grandeza não nasceiu se 
não da dor; por Isso, nós qúando 
~ompartilhamos dos sofrimentos de 
_Cristo, devemos alegrar-nos, para que 
llamhem na revelação ·da su.a gloria 
~ubilemos e exultemos". 
1 Isto posto, e dépois de tecidas as 
altas considerações · teologicas, que 
:formam o corpo da Enclc!ira, Pio ~ll 
conclue com as seguintes consequen
icias praticas:· Sigamos de boa von, 

· tade as ·sanguinolentas pisa_das de 
nosso Rei, como exige- a necessidade 
de assegurarmos a nossa salvaçà0: 

/'Se fomos enxertados_ nele péla se-
n1elhança da sua morte, se-lo-emos 

11rcsta111 o seu auxilio para o mesmo 
fim. Não ba quem não veja que a ação 
de todos estes é nas presentes cil'• 
cunstancias d.i grande peso e de su
ma importancia''. ·observe-se qlte, 
mais uma vez, Pio XII emprega a 
palavra "colaboração", para fugir ao 
equivoco criado - aliás gratuitamen· 
te - em torno-da palavra "participa
cão". Note-se ainda que o Papa tala 
nos membros da .A. C., "que colabo, 
ram com os Bispos e Sacerdotes no 
apostolado" (não só com os Bispos, 
mas tambe111 com os Sacerdotes), e 
nos demais leigos que, trabalhando 
em pias associações, "prestam o seu 
auxilio para o mesmo fim", O Papa 
desfa~ as barreiras que se qµizeram 
levantar entre a A. C. e as Associa· 
ções Auxiliares: ambas· trabalham 
para o mesmo fim,· cabendo à A e. 
a primazia propria aos estados maio• 
res e às tropas de elite, nada mais, 
nada menos. 

Ora, como é que este fim, comum 
à A. U. e às Associações Auxiliares, 
deve ser alcani;ado? O Papa o indi· 
cou: o modo 111a1s eficaz e funda
mental de o atingir consiste em com· 
plelar o que falta à paixão de Jesus 
Cristo Acontece, entretanto, que o 
ueo·qvletismo proçurou enroscar-se 
dti preferencla na A. C;, pregando um 
mal entendido liturgismo, que deve· 
ria ser o fundamento espiritual ·dos 
apostolas leigos. Pio XII, entretanto-, 
afirmou que, para assegurar. a pro
pria salvação e promove_r um eficien· 
te apostolado, é nec'?ssario que o 
fiel coinplete o que faltá à paixfio 
de Jesus Cristo, E o Papa, expõe as 
razões: as graças int'initas que o 
Salvador nos conquisto4, são aplica. 
das po1 partes, dependendo, em gran•, 
de parte de nossas ·boas obras a-maio1 
ou menor abundancia de sua dispe!l· 
saçào. E diz o Pontífice: "Será esta 
chuva (de graças),-.abnndantissima 
se não contentes de oferecer a Deu~ 
fe1·vorosas preces, sobretudo, parlici
pa11d9 devotamente e, quanto possí
vel, todos os. dias, do sacrifício euca-
1·istico" .. , Note·se. pois. a participa, 
ção ao sacrifício euca.rigtico é O pri· 
meiro grau: mas nõs não devemos 
ficar contentes .com_ este prhneiro 

grau, se ·quizermos uma ·-abúndantis
sima chuva de graças, que converta 
o mundo. Que mais devemos fazer? 
Continua Pio . XII:· ... "procurar
mos... aliviar os sofrimentos. de 
tantos indigentes, se preferirmos us 
bens eternos às coisas caducas des, 
te mundo", enfim praticando a-quetas 
boas obras que já. vimos enumeradas, 
culminando com a mortificação vo, 
lunta_ria. São estas boas obras que 
tornam nossa oração,. publica ou Pri· 
vada, agradavel aos olhos de Dells, 
são elas que tornam fecunda a nos· 
sa participação ao sacrlfic:o euca· 
1·istico, dando-lhe a maravilhosa· eCi· 
cacia •sohre. o· Coração de Jesus que 
faz abrir· em . jonos a. Conte das grn· 
ças. Por Isso ensina· o Santo Padt e 
à todos os que sofrem "o oferecimen
to quotidiano de si mesmos a Peus, 
como · usam fazer os membros do 
Apostolado da· Oração, pia associa· 
çâo, que nõs aqui encarecidamente 
recomendamos, . como sumamente 
aceita ao . Senhor". Deve-se recordar 
que Pio XI já havia colocado o Apos: 
tolado da Oração no ambito da A, e .. 
Isto deve· ser uma preciosa orienta· 
ção áos apostoloa leigos, que querem 
pautar sua ativ.idade de acordo. com 
os desejos ·da Santa Sé. 

E Pio XII ainda insiste·: "Mas, sé 
em todo " tempo· devemos unir ós 
nossos. sofrimentos com os do· divino 
Redentor para. a salvação ·das. \l,lmas, 
multo mais hoje em dia, VeneraV.els 
Irmãos, quando o. imenso incendio 
da guerra abraza quasl todo -o mun, 
do e causa tantas n1Órtes, tantas des· 
graças, tanto~ trabalhos.: hoje de_ mo·· 
do especial é dever de todos fugir dos 

-vicios·; das · seduções do seculo ,-das 
paixões,desenfreadas da ca1•ne, é não 
mE:.,nos da vaidade e futilidade das 
coisas terrenas, que ilada aprovei• 
ta1u à vida crist~. nada para ganhar 
o céu. Ao contrario; · gravemos bem 
no espirita aquelas gra vlssililas- pa, 
lavras do .N.osso lniortal Predecessor 
Leão l\lagno, quand·o atlrmava •' que 
pelo- batismo -nos torn~mos carne do 
Crucificado, e a ·belisslma oraçã'o, de -
Santo Ambrosfo: "Leva-me' , 6 Cria-

. to, na tua Cruz, a -qual é a' salvação 
dos enantes, o unieo desca.nço dos 
cansados, untca vida dos. mortais". 

Eis . ai a doutrlila tradicional da 
Igreja, imutave! como.a prop·1·!a Igre
ja. Não ha oµtro' caminho ·:de salva, 
ção. Não ba outro meio de- conver, 
ter os pecadora~, afervorar ·os tibh)S, 
santific'ar os fervorosos. e ·estabele· 
cer· o triunfo da Igreja · de Jesus 
C'risto. :'.-tamhem pela da ressurreição• e "~e 

-morremos com ele, com ·ele vivere· 
'.l'llos". Exige-o igualmente a caridade 
i;1ierdadeira e efetiva· para com a [gre· 
'·ja e para com as alnlas, (]Ue ela COI!• 

·:tinuamente gera a Cristo: Com efei
_ito, ail,da que o Salvador; pelos seus 
):rueis tormentos e morte do!orosts, 
.~ima, mereceu à sua lgreja um ts
·~ouro infinito de graças; contudo f-8 

::ia.s graças, por disposição' 4~ . Provi, 
)Iencia divina, são-nos comunicadas 
'por partes; e a. sua maior ou menor 
ahundancia depende não pouco tam

-~em das nossas· boas obras, com que 
dnipetramos da bondade divina· e 
~traímos sobre os proxlmos .a chuva 
;dos dons. celestes. 8e1·á esta . chuva 
abuudantissima, se não contenté~ de 
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· oferecer a Deus fervorosas preces, s•>
:J:>retudo participando devotamente e, 
<1uanto passivei( todos os dias, E.o 
.isacriticio eucarístico, procurarmo~ 
~om ohras de · miserlcordia cristil, 
aliviar os sofrimentos de tantos in
digentes, s.: preferfrmos os bens eter· 
nos às coisas caducas deste num
do; se refrearmos este corpo mo?
'1.al com voluntaria . mortificação ne· 
;;ando-lhe todo o illcito e lmponôo
abe fadigas e austeridades; se rece
bermos coin humildade, como da m>io 
ôe Deus, os trabalhos e dores desta 
-11resente vida. li: assim que, segun
do o Apostoi'o, "completaremos o. que 
falta à paixão de Cristo na nossa car, 
ne, por a~or do seu Corpo, que é a 
Jgreja". 

Esta passagem da Encicl!ca tem 
um valor excepcional para os mem· 
jbros da A.C., pois constítue um ver, 
dadeiro programa · de V'ida para c,s 
(IUe se dedicarem ao apostolado lei· 
go_ Só uma vez se referiu Pio XII à 
.A. C,, na presente Enciclica, mas pa
:ra fazer notar que .. não sõ ao Clero 
e aos que se consagram ao · serviço 

.:de Deus na vida religiosa, mas aos 
demais · 9,embros do Uorpo M istico 
de Jesus Cristo, cada um na sua es
:fera, incun1be a obrigação de traba
lhar intensa e diligentemente na edi
:ficação e increriienlo do 'mesmo Uor
l)O. Notem-no de modo particular -
como aliás já o fazem tão louvavel' 
:mente - os que militam nas r!!eiras 
da Ação Católica e colaboram ·com 
os Bispos e Sacerdotes no_ :.JpostoJa
do, e os que em pias associações 

• ANTIGAMENTE A 

A cnnhecirla e autorizada revisla 
italiana "Cil•i!'tá Cattolica", resu
miu, esquematicamente, a rloutrinii 
contida no rlocumcnto, dirigido ao 
Cardeal He:rtram. a dei artigos·;-que 
podiam figurar como os dez -manda· 

- mentas ,la Ac:ãn Clltolic~·. 
Esta maneira <le apre~éntar o do· 

cumento toma-o mais cl'11ro- e faci
lita os comentarios e esclareeimen· 
tos inrlispensaveis, e, por isso. va· 
mos transladar para aquí na -inte• 
gra o referi(]o esquema. 

1) A A<:ão Catolica é, na sua cs· 
seneia, tão antign como a propria 
Igreja: a sua oportunidade afigurn
se porém, maior· no noRso -tempo, j~ 
pela rsrms~e;r, crel'ente rle sacerdnt~s. 
,iá pelo auníento d:is alma~ que recia
ma m o co11cu rso dos leigos. 

2) Por isso mésmo, é uma ação 
niio individual somente, ma~ coleti
va e rnm o bení eo11111m, parti~i
panrlo nela todas as classes da so· 
cier!ark 

3 l 11: em tu rio arlcren te e dr ren
de da hierarquia ec<lesiastir·a; por 
con.s~guinte, .. a~iio rle ordem cspiritu1tl 
e niío polití.:;a, no sentido vulgar ~ 
corrente da pala V',(t. 

4) 11:, todavia, uma açiío social, 
i,-to é, compreensi·111 de todos os bens 
não só individuai• e pa1·ticnl11res, 
nias nnivl'rsais e puhliros,.e por isi<o,. 
tambem <los politicos, no mais alto 

Emporio. P a d a r i a e 
Confeitaria ParatifÍ 

Gênero~ 1limentrios pães e bis• 
Muln, ~e toda~ as qualid1trlei. -
/\pro11ta -se ·e1wum"""ª·' para ca• 
samr.nlo> hati1.ado:r; "~oirél"''' etc 

AV~Ntl)A UKlliAOl,;afW 
LUIZ ANTONIO N.o 1197 

F'ON !;;: l-0553 

SIFILIS 

ERA· UM· MAL SECRETO!-
e suas YítimM, sueuml,iam caladas à som hra de falsos preconceitos. 
Hoje, todos ~abcm que a impureza do sangue é facilmente contagiavel 
e heredi la 1·ia. · 

'fer-se sangue impmo _niío é vex:i to rio. Lamentavrl é não se 
tratar a Sífilis e deixa-la transmitir-se aos dcs1,cnrlent<'s, dando 
naseimento a uma gera~iio dH filhos fracos, raquíticos,- disformes, 
paraliticos e sem imunidade às molestias infecciosas das quais se 
tornam presas foceis. 

A merfk.ina morlerna dispõe hoje i!e urn valioso auxiliar para o 
tralamenlo- ria Si filis: o depurador iodo- ~rgl'ta, 

"§afen~a& 
n qttal é recomendado às futuras mães n µ,.:-tir do q1rnrto m~$ ilo 
gestaçiío, 11:araniindo lhPs ~rande~ pi•ohahilirln<lrs de feliz exilo du
raiilc o parto e b,ias condições de sande aos recc111-11:is1•irlos.' 
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significa<lo,. enquanto a . política se 
liga com a· moral e constitua_ uma 
parte do hem publico, neces~a1·ia à 

.vida e ordenamento da sociedade. 
5) É. por conséquencia, uma a:1,:ão 

universa I e concoi-de, h.iio .só _en• 
quanto extensa a_ fodos os ciitolicós; 
mas a toda á sua ~ida e fol'ma~ão ' 
religiosa e clvil, prfvarla _e puhliea. 

6) Diversa, por tanto, consoante 
a diferem';11 de irlaíle: e de sexo, dos 
ternpos e dos •lugares, prcvalecen,To 
nos jove113 ·o tl'ahillho de pl'epai·iH;iio, 
nos adultos' o de pratica e dire<;íio. 

7) É, pois, uma ação· sabiamente 
distribuitiva, e coordenadora, e não 
àbsó'1-vente das outra~ obrai< ou' as
sociações, se,iam estas esp~cifi<·a
mente religio~as, r,ivís, economicas, ou 
outras ~emelhantes. 

8) . ·É, uma l!ção preparadora e 
nuo infüitoria da devida participa· 
çiio dos catolicos na vida publica em 
todas as suas manifestações leg;if.i
mas, emhol'a se1ja extranha e supe
rior aos partidos. · 

!)) É, além disso, promofo;·a do 
'Vcrrfarleiro hem e p1·Qgresso dos po· 
vos. _por todos os meios legítimos e 
obras salut.ares, mesmo 'na ordem 
material e cil'il,· p,.ec,isameote por: 
que é uma aGão predominantemente 
espiritual e religiosa-, s11,i'eita ~s se·. 
guras normag ou direção da liierar
quia edesiastica . 

10) Finalment<>, por tudo o que 
fica <lito é a~ão merecedor11 de todÓ8 
os fuvo1·eR d(l~ antoridniles,- não só 
d11s· eclesiastiras. mlls tamhÍ>m civfs 
e favMcei<la por esta~, será ele imen
sa vantagem para os povos, e não 
mct\M riivil do que religiosa. 

Depois de ter l'f>sumirlo por esta 
forma a suhsta,wia do , notavel do· 
cumento que "assume um alti~simo 
signifioodo na Ação Catolica de to
do b mundo", a "Civiltá" faz 110· 
tár que as· características que n-ele 
são clarlas a mcsm11 Ação a rlifei-en
ciam, essenrialmente; ·de·_ qualquer 
otltl'a atividade social, .que, embora 
legitima e vanta,iosa, · se restrin,ja
aos confins dos interesses materiais 
e humanos. · 

E u~a outra· conclusão ,_ diz a 
.mesma revista - ·se torna desde 10: 
go evirlente, e está já expressnmente 
proclamada pelo - Santo Pac!re, na 
sua alncu<;âo de 23 de Maio de 1923: 
"'quanto sé fizer ou deixav de fazer 
em favor ou contra a A<;ão Catoliea, 
é feito ou deixado de fazer em favor 
ou contra os in~iolaveis direitos das 
almas e· da Igreja". 

r·ANAGRAN . 
·(\· ~~-J~_~t::!VCi~ M~rce de (eUJ hor• 

6, .-:: mnnios espectRI!! 
• l'anal?ran rejuve• 
? , . nescl! · a mulhet. 

J'anae:ran i o re• 
/ m~tlln lndl<'.adr, em 

todos 01< casos de ~batimento. 
rttl?fl' precn,,ei; '""""lhPrhn!'.nto 
prPmiítt1ro rAh.,lr>• t,rim..,,, an
tes do !Pmfl" ~:m toda, IIS 

drogarias; 

LEGIONAlUO 

Uatoliea A Ação Católica: 8.rasilei_ra é 
a milicia maxima dd apostolado 
leigo instituída por ato coletivo 
do episc.opado brasileiro apro .. · 

) vado pela Santa Sé. 

R E A L ,1 Z A Ç .O E S IDEAIS 
. ~~ ...._ __________ ....., __________ ,_ 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA . .,. . 

Contra o neo•paganismo -d~s praias ' e,_·pi$cinas 
No louva vel proposito de por Uln freio 

à Imoralidade que campeia. em nossas 
praias e na.s pl.sclna.s publ!ca.s e partl
cuiare3, iniciou o jornal "A Cruz", que 
se publica no Rio de Janeiro, em seus 
dois· ultlmos numeros, uma aeric de ar
tigos, dos quai.s, pela sua importancia e 
oportunidude, transcrevemos abaixo al
guns trechos: 

PELA l\lORALIDADE NAS PRAIAS 

"Desde o ultimo quartel do seculo pas-. 
sado que se começou atentando- melhor 
na saude. O . homem passou a tomar 
maiores cuidados com " seu corpo, des
de a. cr!ança no berço ,até . ao anci~o 
à beira-.umulo. _Iniciou-se uma nova 
epoca, a- dos soros e banhos de sol, da 
ginastlca raciona.!, dos desportos, até 
,chegarmos, nos tempos dé agora,. ao lm~ 
perio das vitaminas. Já então se que
ria desprestigiar a Igreja, àcusando-a 
de Indiferente à higiene, aos exercicios 
físicos e .IO bom funcionamento dos 
orgãos. 'O agnosticismo invel!ltoU num 
nov culto e monopolizou-o. ,_ _ 

Vimós então quanto o "foot-ball"em
polgou a. mocidade, e como as corridas 
de cavalos, a na,ação, o alplnls_mo' e o 
teni.s se espa,llla.,am, surgiu um ·rrenesl 
do musculo · contro;m1d6:-se a uma. óu
tra. especie de irencsi: o das almas bem 
formadas. 1\ \!Olsa se dilatou, ganhoú 
formas, alastrou 1,Óu10 .epidemia, a.. pon
to tal, que hoje, em ce1'tas regiões da 
Europa, _atingiu afase lncrlvel ·do mis
ticismo, na polltlca de s;mgue e de raça, 

. que constitue Q substrato ao· governo 
nazista. · · · 

Sliniozinhos ridlculos, rldiculos Imita
dores. do que acuda ao bestunto de qual
quer fáLso jr,ofeta, logo enxergamos na 
·no.vldade qual Juer c_olsa de edificante 
para. a paspalhice tndigenà, Na. França, 
na . Inglaterra, nos Estados Unidos;•. o 
novo culto do' corpo elet.-iwu as massa.s, 
e vimos então os campo:; '·coalhads de. 

. jovens em exerclcios espt,taculares · e as 
praias chumbadas· de Jovens semi-nuas, 
numa. deprimente exibição a· que será 
necessario por um ·µa.radeil·o. 

No que diz respe,;;o· a .nós;. ·bra.-,i!ciros·, 
· o banho de · mar passou a ser prctex~ 
to para. acicates ao Instinto. o banho 
de mar, que deveria. ser higiênico e me- · 
dicinal, não passa de atentados à mo- ·· 
destl.l\ cristã." · 

Depois de mostrar qué a Igreja não 
é contraria à ·pratica moderada dos es
_portes, acaut"1ando, porem ·as almas, 
pa.ra. . que a luxulia. e a lubricidade, a 
ba.ixa concupiscenci não venham desvir
tuar, sob qualquer pretexto, as altas 
fin;i,lidades do corpo humano, que é · um 
-instrumento, não: Úm ·nm, por mais 
que rios uigàm, ·diz o atticullsta: 

.., 
Mas, .nossos . leitores entendem bem, 

sem que se torn~_ necessarlo entrarmos 
em certas_ minudênçiaa_ desnecessarias: 
ha ba.nhos e h~ banhos, Oá de hoje não 
prejudicam ape_nas a r,.orai_ e a dignida
de de quem se bal!lha, mas tambem os 
assistentes, os transeutes,' podem ser ali 
testemunhas de cenas desagradaveis e 
escandalizar-se em muita açií.Ô e atl-
tude-1. . . 

Os- banhos modernos, como, se obser• 
vam em Copacaba.na.;' por exemplo, 'ha
vera alguem que· a.til·me, em sã. conclen
cia, que nascer~111 · elo amor à agua, à. 
luz, ao sol e ao ·ar?. ?Vamos_ ser claroi; 
e sem nietas-medidaS: · o banho'- publico 
· de hoje,. em · p1'0mLscuidade de sexos, 
deve sua ex!sterícta. a· um relaxado CÓn• 
de motivos baixos e· li~rtinos, ficou 
deturpado o v~rdadelro sentido do ba
nho'*. 

O QUE VEIII FAZENDO A JUVENTU• 
DE FEMJN;N&, CATOLICA DE SÃO 
PAULO EM PROL .DA MORALISAÇAO 

DAS PR(•IAS E PISOÍNAS 

Em Sã.o Paulo, a ·Juventude Fem1-· 
nina. Cato~ca. vem ,desenvolvepdo íden~
tlcos esforços pela. "niora,llzação -das 
praias e piscinas; e organisou um pia; 
no · de ação que compreende uma. cam
panha. ·de ferias a. beirá~ma,r, aliando. o 
descanso . ao apostolado: Abriu para isso 
Inscrições em sua séde .e na séde da Fe
de'ra.çã:o· Ma.r!,ana Feminina. Organiza
dos os grupos de, _moças, elas iriam: àa , 
praias usando para. o bll.nho .o iipe de 
"ma.illot" que I!-· Autoridade .Arquidioce•_ 
sana. da. A ... e. · aprovou: t ·o "mamot ,; 
di.stinto;• nos tipos-' A, B, é e _o conre
ciol!lados-pelll' Ca.se. Figuelroa-e que con
vem às jovens·. catollcu-' que, desejam 
aliar ' à I modest!a. cristã'. º' tino gosto. 
Para ó pas.séto e eKcÚí·sões pelas -praias, 
di.stribui a Juventude. Feminina um fo
lheto com -modelos -e1p padrões moder
nos e -motivos '1rá,ll!,nos .. -

Ao !niclar-~e . essa. · campanha, trato1.1 
á. Juvent'ude de- Órgànizar mt casa · Fi-
gueirôa uma vitrine;onde pudessem ser 
vistos oo .. mailloté recomendados. Da 
decoração da .. ·v1irine encárregou-se a. 
proprta. Juventude. 

Simultaneamente, pelo radio, eram 
apresentados' por, elementos da Juven
tude "sketches·" alusivo.,, à campanha 
de níoralizaçã.o -das praias. 

· A juventude expedju éircli:laÍes para 
jornais ·de todos : os pontos . do. Brasil, 
dtvu1gando- esta . cámpanha- e· o figUr'ino 
-contendo _os ,modelos.' ' 

Esta campanha teve · otima reprer
cusão, · sé11c1o . 'prova.. d!SSQ- 'a:; inumeras 
.carta:; :de ,aplausos _adesão qu~ a JU\'en
túde · vem- re~bendo. Além disí;o, a. pro

.-pria. CaBa; Flgneir6a recebeu varíos te
Jégrama.s de felicit_açõêS e pedidos. 

".O que ·se vê, porem, nas.'·nossas, 
pra.làa, ;obretudo nessa .. epoco,: · do : ano: 

. que, vai d,e.· novembro a ma.rço, quando 
o. 11-mb!enté f .epido .JU o ,calor · exces- -~-i Ci:ONSAGiÁQJ\,~A,'.,ii'é;,F,;,J'ô ~J1'1~-
sivo; atirige·as 1,1·a.!as _de espantoso. ""i''-00LA~9~--~9.;AÇJAO.D~.,MA~I,!\ 

.Em ·afrontoso. desrespeito· à .moral_ e ,._ -
. , à .rionestlda~e de nossas_ familias; hé,, , ·· Íjq ult!Ínfe'.~i§pi~~o~"f:!.( ~eh1b1J;, 4ia 

indivíduos qui, -perambulam pelas ruas_ .. 23, - a Juventude.· Estú(lantina cafouca 
_centraia. pelas p,aças e ja1·dins e até , ,f~ffi!nin~~:r..iü.~ld!i. .~1· C?,l~~io_- das Co
em veículos coleti,os num revoltante .negas ele Sto, ;Agostfi:ího, para suà pri•_ 
nuélismo. A coi.sa es•.â' tomando aspcc~ \ .. melra MSembleh. 'íie:it1, - prestou aktuo
toil mo11struooos' e nos rebaixando à ca.- ,,~ s:i.~)1om~na,~e~, ,f «iltlita '~urita Arqul• 
tegorla. de gente · semi-barbara. Para - , ,dioce~anà. da.' Aç'ão -Cil.to11ca. - . 
honra do Brasil, urge uma provlden• Alunas . de 16 '·cÔlêgÍÔ.s, ré'ligioscs e 
eia da policia de costumes, a cuja ai• . ieigoil, depois do Recolhimento, que d_u-
çada_ compete coi~ir esse.-, deplora veis rou toda· a. manhã, apr1,sentaram ao ~éu 
excessos." _ RevmJ. A.5slstenté, Padre Geraldo de 

Continuando a mesma campanha Proença. Sigalld, S. ,V. O., às Revelas.· 
salutar, publica a "Cruz". no numero A.5si.stentes da J .. E;. e.· li'. ·e à junta Ar-
seguinte ·um outro artigo muito.· opoi·- quidiócesarui da· Ação '.Catollca, os i-e-. 
tuno sobre os banhos êlll . que ha pro- Jatorios das suas á.tividades }l!cl.stas; 
:riíiscuidade de sexos, que transcrevemos no ano. de 1.943. · · 
abaixo: Expressivo modo de homena.geàr os 

·supeliores: mostrar -com ratos como· se 
Jlles cump1·ia. a -vontade e os desejos, 
numa real obediência.. 

CONDENAÇÃO DOS BANHOS 
MIX:TOS 

"Convem \'Oltemos ao assaunto; num, 
esforço de Informação e· formação. São 
altâ.mente nocivos os banhos ·em p10-
misculdade .,e sex ,s, principalmente 
entre a. juventude, Ultimamente; como 
s ·· não já não bastassem ao trabalho 
desmoralizador os .banhos · nas .. praias, 
irlventaram-se os banho.;; . nas pi.scinas 
publicas e particulares. São·· raros os 
hotels· de p1 imeh·a ordem· que não ofe
reçam essas piscil,as de grande enver
garuda. ao ar livre. 

Já· em 1935 os Bispos ·alemães ha· 
viam declarado: "Em banhos, de praia 
(mar ou rio), deve-se exigir absoluta iie
paraçíio dos sexos, que1' 110 proprio· ba
nho, -quer nos vestiarlos, cuja Instala
ção deve ser Imposta à..s auto1·ldades lo
cais, devem se urgir- igualmente decoro= roupas de 1Janh9' e constante vigl
lancia.. O mesmo se deve requerer para, 
os banhos de ar e ·sol. seja pll,ra adul
tos e crianças". No ano seguinte, ou 
seja 1926, os 131.spos a.ustriacos toma-
ram iguais medidaB. , 

Vem agora a pelo declara1·-que â. den
cla. meMca. Introduziu nos· ultimo:; ahos, 
com maior lnsiswncia, oa chamados ba
nhos de ar e de sol. o wl (ixa o calcio 
Nesses banhos ie ar e sol, ocol'l'em a.s 
mesmas cenas repugr ,ntes do nudismo 
afrontoso e da promiscuidade ,perígosà. 

Ora., convem desde já afirmar que· a. 
Igreja. em ab.soluto não condena, em si, 
nem banhos de· sol, nem de ar, nem de 
agua. de mar ou _ r_lo ou lago. Ao .con
trario, Joúva-:0s. Só nos tempo:; dos ce
sares é que cis banhos se tornaram lo~ 
gradouros de liberdade desmedidas s
bretudo em consequencit . dos banhos em 
promiscuidade doa sexos. Seguudo Quin
tiliano. já uma. senhora que. se banlias
se em compa1,hla d~ homens perdia O 

seu bom nome. Santo · Ambrosio icha.va 
intoleravel que uma criança de' c~rtci 
c1-esciment-0 se banhasse .com outraB; 
Leis ecloolasticas e sínodo~ vedam aos. 
crl.stãoo os banhos com mulheres. Os 
proprlos pagãos sensatos viam nisso um 
"gra.ve escandalo ". · 
1 A Igreja, po1 em, jamais Igualou o bom 
e· o mau uso do banho. Se qutzermós t·e· 
·montar aos primeiros tempvs. podemos 
·moomo a.tentar no proprio Salvador, 
quand<> desceu ' às torrentef do -Jordão 
para razer· do precioso elemento da 
agua o significativo simbo!o, o mLstlc:o 
portador da graça. de ma:s alta e- cele~ jil __ _:. 

' .\ 

Apresentando o 'relatorio d0!5. seub 
t1·aba.Jhos, a J. E. c. F. mostrou--·como 
_aprendeu bem a ouvi1 e ·a amar o San
to Padre, mostrou .-cólho vive a devoção . 
à Nosia. Senhora, como ama o que lhe 
é ·ca.ro. -

Ence1Tà.ndo a. a~mbleta, com o Hino 
do Papa, fora::1 as Jeclstas ~ra a Ca· 
pela do Colegio · renovar seu compró· 
mlsse. · 

Um dia bem fervoroso. 
F ,la. man,hã, e.s pregações. o silencio, 

as orações . do Re~oll'l!mento.-
A tarde, a, a.pre:ientação dos 'traba- . 

]µos .e a renc.vac;:ão- generosa do com- · 
promisso. .. . 

A Benção, o fecho- de-ouro, a consa
gração da J': E. C. F. ap Coração Ima
culado de Maria. . 

Soldados em ordem, de bat:alha., em 
"defesa da. Ação Cato!ica.", wsando a 
expressão do Revm<.1. Sr. · Asaistente, a 
J E· e.' 'P., Q'l'àt~lmá. ao coração de 
Nossa S13nhora, bendú: a graça. de . ter 
sido· tão·, bem g-1J,ada, ter tido chefes 
tão ortodoxos e 'seguros.- · 

FOLHINHAS· DA JUVENTUDE FEMI• 
NINA OATOLICA PA}F · 19(4 

Já, se acha à ve::ida na. séde da Ju
ventude a artist!ca_· tolhtnllb p1·eparada 
para 1944. Tra~a.-.,e de um t_rabalho de 
fino go~to artistico, n,uito proprlo para 
presente de .,a.tal 1:, Ano .Bom. O pre
ço é de cinco cr\lt.elros ,e actitamos pe-
didos pelo correio. · 

''Em defesa da AçãoUatolica" 
Continuam a· sucêder-se as: manifes

tações cle aplauso por motivo da publi
cação do livro do ,dr. f>linio :~6rréa 
de Oliveira, "Em Defesa da Ação Ca-
tolica" · 

De S. Excia. Revma, o Sr. D. Atiéo 
Eusebio. da-Rocha. Arcebispo de Curi
tiba, · recebeu o autor o cartão que 
abaixo · trariscrevemos: 

"Ao Exmo. Amo. Sr.,Dr.- Plinio Cor
rêa de Oliveira t Atico Eitsebio· da 
Rocha. Arcebispo de . Curitibf! !.in
ceramenti, agrad·ece o exem;>lar dà 
magnifica e -oportunissima '1h~a '·Em 
Defesa da Açã<, C'atolica", cuja lei
tura bem esclarece os ,espiritós que 
não 5ão. escravos ._ de lamE-ntaúds pre-
con~eitos; 1 · · ·. , 

Ex corde,. envia a benção pedida. 
·. Cu.ri~.i~.1"'.l2·J.~~'-',, 

A CtN·rt '.M·O,D ERNA 
, _. . ·• .. ,\. . .,._. . , 

A' .MAIQR· ORG_A?JI~,A9Ã9. l'LASTIOA DO BR.ÀSIL 

Modele seu corpo com às CINTAS .E MODELADOHES da. 

,A 
a creadora: 0 da p_t~stiea perfeita 

Eii.1 seu estalwlccimento da avenida Ipiranga; A CINTA l\IOD~HNA 
ap.l'!!SelÍta t11m!Jem elégantissimÓs mll.nteaux, tâilleurs, vestidos; holsas, 
luvas, meias e dntos, a:·~reços bem razoaveis. Na A ClN'rA MOlJimNA ·. 

'V, ~- pe>de!á t1~ar ·o SEU CREDITO! 
Filiais cm São Paulo: Rua São Bento, 78 - Tel.: 2-7880 

Vendas à prazo e a dinheiro: Av. lpiranga, 582. 
'fel.: 4-6674_ - At1tiga P1:a. da Republiclõ 

Associaç,ões Auxiliares 

Federacão das CongregaçõeS Marianas 
A Federação recebeu da· CoUP.:r~gl'l

ção de Nossa Senhm'a da Saúde, do 
, Asilo. CoLmia Santo AngeJo; a carta 
que parcialmente- transcrevemos: 

"A Diretoria da Congregação No~sa 
Senhora da Saude, do Asilo Colonia 
S11nto Angelo, vem <rnlicitar ao bon
doso coração de V, Revma. e de to
dos os congregados, o seguinte: isola
dos do mundo, para o bem da eoleti
vidade, são, em constante ~ofrimento 
morá! e íisico. em numero de 48 con- · 
gregados e noviços, · jovens estes que 
antes de serem_ escolhidos por Deus 
para sofrerem, cheios de vJda e entu
siasmo,, lutavam nara elevar bem al
to o , nome de Maria Santissima. es·~ 
ses mesmos jovens estavam ao làdo 
do -Qt!nemeri_to e imortal Padre já fa .. 
lecido ..;.. Cursino de Moura - · -hoje . 
sua_ unica ' onsolação 'é orar 'sempre 
com· mais fervor, sim porque do· mun
do ,iada -mais lhes resta a não ser es
tar bem proximos de Maria · Sàntis-. ',, .. -suna .... 

Magnifico exemplo de fé e de· re
signação· · no sofrimento dess,es jo
vens afastados do mundo por• uma 
doença fisica e que se aproveitam de 
seu -recolhimento for~do para se ; 
acrisolarem na. devoção a Maria San
tíssima e assim, m~lhgr atingir o ideal 
hull)-ano da santificação e salvação .. 
Esses jovens doentes, ao envez 
de . revoltádós. perfeitamente confor-

.-mados com os desígnios de Deus, pros
tam·~se e!ll adoráção a esse mesmo 
Deus, e servcrn·~se de sua doençr. para 
glorifica-Lo, santificando-se. - E no 
isolamentc de Santo Angelo passam 
as horas rezando. rezando por si pro
prios p_ara· ;que tenham · forças · para 
pérseverar até o fim, nesses santos pro
positos, ·rezando por nós ouiros · que 
muitas vezes nos el:!quecemos _qé _ agra7 . 
decer a Deus o incomensuravel- favor 
qué- nos fez concedendo~nos a saude 
e esquecendo às vezes aqueles 

· infelizes · menoz favorecidos do· que 
nós, .rezando pelo mundo para que a 
paz reine duradoura e ' justa e para 
que·· todos --os povos vi~am 'irmanados 
sob a Cruz de Nosso :Senhor. 

Congregádos de· São Paulo, contem
·plemo~ estes nossos irmãos de ·santo 
Angelo e' tomemos a firme. resolução 
de, .bem empregàr nosso tempo,' divi-
· dindo-o_ .entre a oração, a· pratica 'da 
cáridade'' e · o trabalho, visando sem

.pre, ·em· tudo; a maior gloria de Deus 
e de Nossa Senlíora. 

-_-·0-

Â C"mgregaçãa Mariana de ::;erra 
N_egra realizou. de 3 a 8 do. corrente, 
uma mu.ifo interessante "Semana Ma
riana". Durante todc.s estes dias de-

' -se1:ivolveu-se excelente programa. que 
culminou no dia do encerramento, 
quando foi solenemente comemorada 
a festa da Imaculada Conceição. · 

---0-
A Cong1·eg!!,ção Mariana de Vila D. 

Pedro I completa hoje·õ anos de exis.
tencia, Para comemo•·ar a data foi 
organizado cuidadoso programa _ que se 
abrirá às 7 horas com Missa e Comu• 
nhão geral. No p~riodo da' manhã se
rão realizadas varias provas atleticas, e 
à tarde, diversas partídás de futebol 
entre · as Congregações, A. noite, ás 
19,30 horas, havs.rá benção com o San
tissimo Sacra;;nento " em seguida ·ses
são litero-music:: ! no salão paroquial. 
Ao . registrar um tal acontecimento .. a 
Federação apresenta seus vivos cum
primentos ao R. P. diretor, . ao 
presidente e todos os Co_ngregados, · 
fazendo votos de .:ontinuo progres~o 
e de felicidade "ad muitos annos" 

-0-

Reccbemos o n,o 45 do semanario C'B• 

tolico "A lmprensr" editado pelos 
Revmos. F adre:; da Pia So-ciefü,de de 
São Paulo. Muito agradecidos. 

-O-
Recebemos atencioso oficio da. Con. 

gregação Mariana de Bebedouro, co
municando-nos a eleição e posse da 
nova Diretoria. Nossos pa~abens e 
votos de exito !los novos diretores, 
Revmo. Mons. . Aristides da Silveira 
Leite, M. D. diretor; João Cirilo Pa
rei.la, presidente; dr. Antonio Egídio 
de Carvalho e Maud Flagoso, assisten
tes; Jorgt: Patah e ,'iorberto. Dias de 
Castro Ni>to, secretarias; Jpsé, Pache
co de Melo, tesoJreiro; José Ferreira 
Portugal, mestr, de · noviços; José ', de 

-Souza Lirr.a, Ricdrdo de Tolédo, João 
· Miranda, Elzio Faccio. João Bailão e 
'Roque Garcia, c0nselheiroiio · 

' -_O--
\ Federação do::; CoQgregações · Ma

, rianas ,.do Rio de J3neiro, realizou, 1io 

J~E0MUNDO · 

, é:lia 21 de nove_mbro passàdo, uma 
grande concPntração maria1)a exti·aor
dinaria. em · hnmenai:i;em ao -Exmo. e 
Revriío. Sr. D. Jaime de Barros Ca
mara: Arcehifno Met·opolitano. do Rio 
de Janeiro. Rei:(istramos com prazer 
este _acontecimento ao qual . da · Fe
deração de São Paulo se associa. 

-0-
A Congregação Mariana · de Bela 

Vista · partiçipou à ~ederação a elei
ção da -'diretoria quê ,egej'á os sem 
destinos: no decurso do. ano vindou
ro. Aqradecidos, cumorimentamos os 
neos diretores desejando, exito- em to
das iniciativas pará a maior gloria de 
Deus e honra de Maria Santis-

. sima, A no:va diretoria é a seguinte: 
Presidente, sr. Caetano Toschi : as-

- si~tente, Manoel Lucas; mestre de. no
viços, Sebastião Teixeira de Carvalho;· 
1.o e-:~.o. sécretarios. srs. Afonso Ca

. pelano Neto ·e Joaquim de Oliveira;
. 1.o ·e -2.o ·tesoureiros, .srs .. Antonio. P. 

da Silva -e Armando Capelano: conse
lheiros,. srs. J.oã·. Saneia, Luiz G: Sa
les, · Robertó Boccomino · e RÓberto Di
chirico. 

·n; Congr~ação _ M~rianà de Vil .. 
Ipojuca, a Federação re·cebet, atencio- · 
so oficio comunicando que ·boje, dia 
12, !1averà recep~ãó de novos candidii
~os e posse da diretoria, que nomeada 
pelo ReVIno. Padre diretor .. '.irigirá a 
Congregação no ano de 1944. 

. A Federação felicita· os .nóvcs can• 
. didatas e cumprimenta os neos. dire
tores, desejando· 1 todos· féliciC:ades. 

A nova · · - :_ :·ia está assim consti'
tuida: Pi·esid-?nte, Augusto de -Matos; 
assistente, Arlindo romazine; mestre 
de noviços. <;1 · i.stião Ramos; secreta
rio,. João G. Jardim;tesoureirci, Jos·é 
Matos Lourenço; . conselheiros, João 
Pasechny, Raimundo Paseêhny; Joa
quim de. Matos, Valeria Cardoso· e Se-.. 
rafim . Pereira; _ bibliotccario, PaschoaJ 
Cavalheri. .. , 

'·-···-.-O--

A Congr~ftação Mariana de Mogí 
Guassú levou· a efeito no dia 8, gran
diosa concentração mariana,, que é a 
segunda que se realiza nesta progres
sista cidade paulista. Todo o povo da 

· cid_ade·• participou· desta para-ela de · fé, 
organizada pelos Congregados 'Maria
nos, quê decorreu num ambiente de 
viva animação e da ' qual se espera 

-muitos . frutos, Parabens ao Revmo. · 
Padre Antonio Lopes. dedicado dire--. 
tor da Congregação,· ao. sr. Luiz Chia
relli, · esforçado prPsidente e a · todos 
co;igregados e que · continuem . a 
trabalhar_ para que em breve cohsiga
mos realizar um dos sul(estivos lemas 
que icluiram no convite à população: 
"O exercito mariano do Brasil é-o s·e'• 
gundo do mundo: precisamos coloca
lo em primeira plana". 

Precisa de impressos? _ 
Oficinas gráficas do 
l.l<XilUNAH.lü S. A. 
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EVAN (j E LHO 

Trad i ç ão 
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO 

(S._ João, 1, 19-28 

l'iaqúe1e tempo, enviaram os judeus de Jerusalem sacerdotes e 1evita's a 
João para ~rguntar-lhe: "Tú quem és?" E ele confessou e não negou, mas 
confessou abertamente que "não sou eu o Cristo". - E lhe perguntaram: 
"Então que? its Elias?" - c disse: "Não sou". - "És profeta?" - E respo11-
deu: "Não": - Disseram-lhe então: "Quem és, para.que respondamos àqueles 
que .nos enviaram. ·Que dizes de ti mesmo?" - Disse; "Eu sou a voz: do que 
clama no -deserto: Endireitarei o caminho do Senho.r, como disse o profeta 
laaias", É lhe perguntaram, dizendo: "Então porque batizas se não ,ês Cristo, 
nem Elias, nem profeta?" - Respondeu-lhes: "Eu batizo em áQua. No meio 
de vós 'esteve quem vós não conheceis. Ele é que· virá depois de· mim, que 
é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandãl'as'-', 
- Estas cousas se passaram na Betania, alem do ~ordâo, onde João batizava, · 

COl\I~N'I'ARIG 

O ap;trecimento de João Batista 
constituiu um ;, caso., religioso na l'a-
1estfna. Uma doutrin·a diferente, je
juns. e penitências, e mais uma ceri
mônia religiosa - o Batismo - des
conhecida das antigas pmificações 
,los· judeus, e alem disso. uma multi
dão que corria de toda a parte da Ju
d&ia, atraída por sua pregação e aus
teridades: Tud'o isso impression:iu 
tort~meu,te os judeus, de mane:ra 

. que seus maiorais se viram na con-
tingência de abandouar a primeira 
atitude de. displicência com relação 
ao que se passava às margeús · elo 
Jordão, e encarar o "caso" de t'rente. 

Chefes religiosos entre os judens, 
os ·sacerdotes e os levitas tinham na
turalmente · todos os me:os necessá
rios para ajuizar com exatidão sob<'e 
o Batista --e sua .mensagem. Bastar
lhes-ia· perscrutar as E,:;crit uras que 
nelas encouu;ariam toda a documeu
tacão necessaria para esclarec·er de 
manetra insofismavel o fato do a:i:i
rccimento de João Batfrta, bem co
mo a legitimidade de sua obrn. 
Quando em outra ocasião, se opuse
ram os fudeus ao Divino Salvad,>r, 
este foi o argumento que lhes propós 
:Nossó Senhor Jesus Cristo. para ta.
par-lhes a boca; .. Perscrutai as 8:; 
crituras, elas diio testemunho de 
mim". - Com o Batista, o caso ('l'H 

identico. Um melhor estudo elas Su. 
gradas Escrituras pouJHll'ia aos J ,;
deus o trabalho de env!ar a S. Joúo 
seus emissarios, al'i111 de ouvir-lhe o 
testemunho, Aliús, tião João narla 

• mais fez do que reconlar-llles o L0s
temunho de Isaías que falava na sua 
pessoa e sua oura. 

" . 
'l'udo isto, porque Deus na sua l'ro

Vidência térn meios orclinti.rios parn 
fazer conhecida sua vontade e sua 
revelação. Não se util za do mllagre 
a não ser em casos em que haja l'(:al 
necessidade ou: suma conveniência. 
Entre os judeus, a maneira que cons
tituía a Prnvidênc:a ordiuária ·de 
:!\'osso Senhor, no tempo em que a.pa· 
receu João Batista, eram a,; f<;scritu· 
ras que, completas quanto ao Anl_i
go Testamento. davam testemunho de 
todas as 'circunstancias que auten
ticarill.m a vinda do 8alvatlor. Deviam 
portanto os judeus estudar as !!:serie 
turas para se elucidar neste ponto, 
o ponto capital para os mesmos. E rn 
antes da vinda de Jesus Cristo, e ,!e· 
pois· da mesma erraram muito. toi 
porque esqueceram esta diretriz, e r.m 
cast:go de sua vaidade que desejou 
resolver as questões religiosas com 
argumentos puramente racionais. 

Fato identico se dá com relação ao 
Catolicismo. Tambem hoje tem a Pro· 
vidência seus meios ordinários para 
elucidar as dúvidas dos doutores e 
dos fiéis em questões religiosas. ~ 
hoje tambem, como no Antigo Testa
mento, a Via comum e ordinária é a 
Tradição. De manéira que se alguma 
aparecer, aíguma doutrina ou pr:i.ti~a 
que aparente novidade, ·esquisitice, 
cu . cousa que o valha, é facil sabei 
se é fruto do Espírito Santo que vi
vifica a Igreja, ou se procede do es-
11irito 'das trevas que tenta rlestrn•r 
a obra do Espírito Santo por todos 
os modos ao seu alcance. Se a no\ i
clade só o for na aparência, mas ua 

realhlade estiver dentro da Tradição 
,,da Igreja_ não se opuser àquilo que 
entre o povo fiel sempre e em to•Ja 
parte foi 'tido e · hav:do como cató-
1 ico, mas pelo con trãrio rnuha forti
ficar esta convieção, a novidade é 
boa, é c.:atólica. Em caso. contrário 
deve ser combatida com todas .as 
energias. porque cotistitue um inimi
go insidioso que pretende aluir o edt.
ficio <la vida da graça em ilós. 

Este trabalho· de \!ÍVestigar a Tra-· 
dição, de que se incumbem os llouto
res e teólogos na Igreja é orientado, 
e purificado ·pelas decisões da Santa 
Sê, que definem as questões religiosa,s 
1iara todo o sempre, declarando aq;ii
lo que está de conformidade com a 
Tradi<;ão, e aquilo que a ela se opõe 
e constitue érrn. ou corrente perigosa 
entre os [iéis. Qe maneira c1ue as de·. 
cisões da San ta Sé, ~ todas, as anti
gas como as modernas. "- são a (/Jn· 
te imedlata a que devemos recorr,~r 
para conhecer o que é exato e.ó que 
é falso em matéria religiosa. Qual
.quer outra medida que tomemos qua 
se afaste desta's indicadas é agi'r ~O· -
mo os judeus. que por isso mesmo 
merecei-am o prémio de seu orgulho: 
foram i-egeitados. 

Por isso já se vê que toda a novi
dade que apareça baseando-se no des-. 
prezo de deci~ões pontifícias porque 
ant:gris, ou em nome de evolução da 
humanidade, llo estado, o_u couscJ. que 
o va.lha que pede reforma err dilci· 
sões doutrinárias cla Santa Sé, 1 • por 
estes motivos traz semelhautt 1ovi
dude consigo o sêlo de conde1 ~iio: 
procede do "inimico hom:ue" .ter
namente menliroso. 
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JACQUES MARITAIN E 
(Conclusão da 3,a página) Porque é pois que se· alterou nestes ui, 

condições da nova cristandade: autori• times anos'? Tudo, no ·"Primauté du 
tarla, pluralista, pel'sonalista. Ai i:ome- Splrituel" é ouro "de filio quilate. Há 
çam os desvios doutrinario.'5 de Mari- ainda· colàas mai:; belas. Maritaln canta 
tain, Que tomam :naior vulto no "Hu- as grandezas . dessa "era a.cral" que 
manisme Intégral" para degenerarem ora ele repudia ·at:im de substitui-la por . 

,no que: acabamJs de ver em "Les droit.s ·sua nova· cristandade: "Rendons gràces 
·de l'homme ". à saint Gregoire VII, à Innocent III, 

. Prossigamoll a no.si;a analise. Escreve à Boniface VIII, d'avolr <ionné · â. ce 
-Maritaln: "Não. é concedendo à Igre- monde malheureux le plus ·rort témoig· 

· ja'- 11111 tratamento especial e proeura·n-. nage des. drolts et de la pui.:,s,ance de 
de> , ligar-se e.'-: ela por vantàgens · ~mpo- l'Esprit ! Canossa demeurera. toujoúrs 

· i-ais. pagas ao preço de sua liberdade, la êcinsolátion des coeurs libres.''. ~ão , 
que o Estado a ajudaria melhor em sua podemos furtar-nos ao prazer de deli· 

._i11ÍSlião espiritual; mas . é pedindo-lhe ciar o leitor catolico com outra passa-
!Jlals, - pedindo (dei'nandant) a. seus gem magnifica: "Nau:; devons affirmer 
Pa.d1'es que se dirijam ao povo e, que se comme _une· vérité supérieure à toutcs 
imiscuam ·em sua vida para difundir les ·v\cissjtudes du temps lw ·sµprématie 
·entre ele o fermento do Evangelho, e de l'Eglise sur le monde et sur to'W! les 
para· abrir o.s tesouros da_ liturgia aos pouvoirs terrestres. Sous peine d'un dé· 
operari~s e as suas festas. - pedindo sordre radical dans l'unlvcrs, il faut qu' 
a· suas ordens religiosas que cooperem elle gulcle les peuples vers la. fin · der• 
nas obras de _assistencia social e de edu- nlere de la. v!e humaine, qul est aussl 
cação da comunidade élyil, a seus lei- celle des Eta~. et pour cela qu'elle 
gos e as suas organizações juvenis que dirige, au titre des intérêts sp!rituels qul 
ajudem o traba.lho moral da nacão - e lui sont confiés, les gouvcmements et 
desenvolvam na vida social o sen;o da les nat!ons, courbe ·deva.nt Dieu· Ja nu-
liberdade e da .. fraternidade." (edição que ft\roce des pouvolrs de chalr. A .cet-
francesa, pgs. 41-42). ts conditio.n ceux-ci seront stables: car 

'Pode-se concebei- maior irreve~encia "il n 'ôte pas lés, royaumes mcirtels, i! 
da. parte de um leigo catolico'! É a es• lc3 confirme, Celuf q\ll donne Is, royau-

,sa. ·posição mesquinha que reduz ele a me du ciel." Le .c'<1pe est l'Autorité vi• 
Igreja de Jesus crlsto? vant. Au sommet de l',humanlté, nous 

A lgr~ja. ouviu há vinte .seculos o. voyons en lui l'emp1·eirite du visage du 
mandato do Mestre divino e não preci:;a Chrliit, Si· cette autorité n'est pas obêie 
que o ·Estado :e menos ainda _que O .Es- des peuples chrétiens, qu'elle, aU:torlté 
tado lai_co venha lembrar-1he O seu de• tiendra? L'éconorr,ie du monde_ se dé· 
ver· sagrado. fait. _Et .si ellé est obéie, elle inet au e 

- · coeur. même des hommes cet sprit d' 
Na. encicllca "Div_ lni Rcdemptoris" · ani.our qui falt l'unité." (!)gs. 122-12~). 

lembra Pio XI que a missão· do Esta- ..... ln · - d ..,~ d I f · 
do .é ajudar a Igreja em sua obra de -""'>a pag a mun ª""' e uz az v1-

- restáuração social: "Temos exposto, brar o coração· de wn filho da Igreja. 
Venera. veis Irmãos, a função positiva:, :f: pena que planos tão grandiosos se-
de . ordem doutrinaria e ao mem-io tem- jam desfeitos pela .ndva cristandade, na 
po pratjca.; que · assume a Ignja pela. qual aparec;e a Igreja ao lado das he-
me.sma missão que lhe confiou .Cristo reslas e dM'relígiões· pagãs a receber o 
de ·edificar a sociedade cristã e, em nos- mesmo quinhão de direitos; com a se-
sos dias, de combater O comunismo e de vera advertencta.. de só tra.ta.r da.<i coi-
opor-se. a seus esforços; e temos ape- sas qúe não são deste muncio. 
làdo a 'todas e a cada. uma das· classes Lan1entamos - sincéramenie os des-
socla,i:;. A esta mes empresa .espiri- mand0.'1 · dout1·!11arlos. desse esplrito de 
tua! . da Igreja. o Estado .cristão deve ·.escol, de.ssa alma de apostolo a quem a 
tambem p1sitlvamente contribuir, aju- paixão . politica de.svlou .. da. senda · lu~ 
dando em tal- fun,ão a Igreja cóm os m_lnosa dqs erislnaínçntGs da. Igreja. 11: 
meios que lhe são proprios, os quais, muito cedo 'ainda. pa:rit Julgarmos as 
'!linda · que sejàm meios externos, não coisas' da. catollca Espanha. O espectro 
.deixam de fi.sar, em primeiro lugar, o· de: uma,autentica ·cristandade; fundada 
bem das_ almas." sobré o sangue· .de ta.ntos martires, cu-

De maneira que segundo a dQutrina ja memoria conspurcou Marltain, levou 
de Pio Xl; e de seus predecessores _deve o· filosofo cle Meudon · a a.rquitetar sua 
o E~tado ajudar a Igreja., ao passo que nova cidade .sobre no'vll$ biises, a ideali-
para Mar!taln a Igreja é slmples auxl• zar, um arremedo de .cristandade que 
Jiar do Estada e. tão negligente - que é não. ê essa por éle enaltecida nas pas-
necessario que -o Estado venha iembra.r- sagenij acima citadas. · 
lh~ o seu- dever!: A Igreja já não é Não- podemos findar este trabalho.sem 
Mestra, mas hu:nilde dii;clputa,, já. não desfazer outro argumento ·de alguns. di.s-
é' Domina, mas simples anc!lla.... IS8o cipulos de Marita.J.n .. Escreveu um defos: 
tudo diz bem com os .caracteres da . "Pára qúe não sejámos de novo enga-
cristandade laíca de· Maritaln. A Igreja nados,' ,coloquemo-nos rio in.stante his-
ajudar "o trabalho · moral da riàçáo 2" torico em · que m.undo e$â. O libera-
Que inversão de papeis- é esse?-.Não en- lisma está morto; "O libe1·alismo não é 
contra, pelo contrario, a, Igreja O ina.lor só um erro em si: ele está acabado, li-
obstaculo para « sua ação. moralizado- q11ldado pelos fatoo", c,omo àisi;e Mari-
ra nos Estados laicizados dos nóssos tain; Qúem o resurge, pàrá de novo Ji-
dias? O Estadc a equipara às seitas· di.s- quidá-lo, .faz, inconcientemente. o jJgo 
sidentes que a wmbatem ferozmenté, e dos que nos querem·atastar.- a nós ca-
sc-gundo as exigenclas de Marltain, de- t-01icos·· ,,.- da. recónstrução c)o _mundo." 
veria ·equipar;;,-1a. as- pNprias religlóes Quem escreveu ta.Is palávras,_ em . ou-
pagãs (isso significa. a igualdade ·de di• tro artigo foi- ainda mais 1onge. Afir-
reitos) e agora ve,. _ esse mesmo Estado mou <í.iie falai-, hoje em Hlforalismo é in-
atéu, para.· o qual J~us Cristo, Buda e dice-· certo de '.{!Uin,ta:-colunlsmo, pois o 
Mahoíné são· uma só e mesma. CÓ!sa, . mundo · está sof:rendo precisamente a, 
exigir da Ig, .jc. assim·. desprestigiada, crise da liberdadé, · 
p1;ivada de seus dheitos que o ajude na O hómei,i confunde a,! liberdade com 
ohrn da restauração· sociàl? liberalismo; esquecido de' que foi o li• 

Cerremos os olhos à, ,esse quadro tris- berallsmo que desterrou a,· ilberdadê- (lo 
· tissimo parâ: :c_ontemplai"Ôutl·o'ma!S' con:.· mundo .. A pechá. de agénte da quinta, 
soÍador. Me:í-ltain:'não' pensoÜ'si!nlpre 'álfi ,; coluna não passa.- de sedlça im~rti- · 
sim- Houve <1111 t~ropo em que. J?le. co111- nencia.. Ano.:; atr8.ll! quando Iniciamos 
pmindeu 111~1,hor ,,;,_n,~ão .. ~i. ~g't~jf .~ -nó "Correio da Manhã" uma .mie de 
soube defendçr ~m.ialll!lraia.:~~w, _sa,-.,, artigos cóntra o na.zismo, sô·111ttrrompí
crosa11tos direitos. Em 1927, Jogo a.pós di .. 'pela intransigencia dos, representantes
ª condena;ão da_ Action frin-éaisc; pu~· · · ch'.'·Alemanha em· nosso pais, chegavam
bliéou o talentosoesci-itor'.i1111a· das ;tias ··µós dezenas de cartas· insultuosas. To-
obras em que se respira a mais pura dM nos acollnavam de comunista.· dis· • 
ortodoxia e um profundo senso ca.tolicó: · · ·l:âr~do. Começamos rriai.s tarde a com-
Referimo-nos ao "Primauté du Spiri~_ bater o 'bol~hevlsmo. e aquele que o ge-
tuel''. Relendo essa obra magnifica,, Ma- tóu - o liberalismo - e logo nos prc-
ritain já não se rcconhecei·ia. a si mes- · sentearam com o titulo de ,agente da 
mo. Aconselh!.mos a .nossos 'jovens Jei- quintr. coluna. . 
tores que desejam haurir em fonte se, A paixão d~regra.cla. serve-se de todos 
gur.a. um pleno conhecimenu;, do ~ro- os meios ·para ati11gir os seus fins. 
blema d.as relaçoos enti·e a Ig1·eja e o · Os que combat.em pela vtrdade .não 
Estado, a leitura. dessas paginas' dita- podem · deb;ar de atrair os rancores dos 
das por um espírito privilegiado que que preferem o ·e1·ro, . 
então j)ossula no mais alto grau o que ·) texto de Marit.a.in, acima citado, 
s~ chama •• se11t!J.·e c)lm Ecclesiâ". Nes... ê extraido de '5Ua obra: "Ou rêgime 
sa obrà incomparavel não hã s,mbras temporel et de· la.· Liberté." No tão ce• 
nem pontos negros, ma..., tudo são ja-c- lebrado "Primauté- du Spir1tuei" n fi-
tos de luz. losofo pensava de. maneira diferente. 

Respiguemos algumas passagens: ,"ce 
dt·Jit de la. cité de Dieu su1· la cité tera 
rcstre el!e-mêm~ le postule en vertu d' 
une exigeuce · interne. Elle est Ol'doiinée 
en effet 'â. un bieu -ommun· temporel qui 
n'f'st pas seulerr.ent d'ordre. matériel, 
mais aussi et pt·!ncipa.lemente d'ordre 
moral: la. vie humaipement bonne, (vie 
vcrtueuse) ..;e la. multitude sassemblée 
en IUl1 corp,s socia.l: conununicatio in 
benti vivendo," (pg. 25). 

Nos Direitos do _homem neg·a Mari
tain este direito da cidade de Deus ou 
da Igreja, sobre a cidade terrestre ou o 
Estado, pois, segundo. ele, "tornou-se 
necessa1·io que no plano temporal o 
principio de igualdade dos direitos se 
aplique as diferen,;cs familias religio
sas." Mai:; e'xpliclto ainda se torna Ma• 
ritain em outra pagina luminosa: " ... 
la citê n'.est p~.s vmiment servie si Dieu 
n 'est pas i>remier servi. La rêgle de con
duite de la. vie individueUe et sociale 
ne pouvant pas faire arnstraction de l' 
ordre surnaturé• et, à proprement par• 
ler, une sagesse politique complête res• 
sortissa,nt à la. théolcgie, le prince. pour 
bien e,xeroor son office, doit être · lui
même instrult dans cette sclence, et 
consulter ceux qui eu out le dépôt." 
"Mais L 'ordre des ageuts concsporid à 
l'ordre des fins. SI la fin du gouverne
ment ten·estre est subordonnée à la fin 
du governament spirltue1, :1 f_aut que 

. celui-cl ait pouvoir sur celul-là, qu'il 
pulsse le diriger par ses conseils, et, si 
cela est exlgé par l'int,rêt des âmes, 
!ui commande1 par ses ordres. 

C'est ainsi que l'Eglise a droit d'au· 
torité sur le polltique ou le temporel 
lui-même. non en raison des choses po
lltlque~, ma.is en. raison du spiritueJ qul 

. s'y trouve eng·agé." fps. 26-27). 
Essa. doutrina pregada. por Marltain 

em I 927, e que ê alias a doutrina da 
Igreja; não se a.data a sua "Nouvelle 
chréUenté '; seria absurdo preknde1·. 
que "a, !g1·eja. catolica reivindique jun• 
tó · às sociedades modernru; os privilegio~ 

N:> paragrafo VII dos aditamentos de 
seu 1ivro, sob o titulo "Sur le Ubéralis
me", em mai~ . de vilite ·pagh1as subs
t· nciosas e de impecaveJ ortodoxia. es
tuda Maritaln. os documentos pontlfl
cios referentes ao liberalismo. Fala do 
libera.aismo como de um erro suma
mente nefasto, atua.J e de gravissimll.'l 
consequencias r. l ordem politica, mo1~al 
e religiosa. 

Haja. vista esta pagina: "Ncus l' 
avons dlt souvent, les idêes homicicles 
qui l .forment 1e monde i.ssu -de la Ré
forme et de la Révolutioii, et y altê
rent Jes developpements normaux con
tinuant par a;illeurs, sont Ies formes 
cadavêriques de la corruptlon du m<Jn
de chrétien, prog1·esi;ivemelit détruit par 
la revendication d'indépendence abso
lue (asélté) des polltlques et des philo
sophes, des rois et des peuples de l' 
áge modeme. Violà .cinq cents ans que 
notre mort a. c~mmencé. ?! parait inu
tile de refaire cette expêrience. La 
rcstauratloir de· l'ordre sera lntégralc
ment chrétien~ ou el!e ne sera pas.'' 
(p!. 116) 

Naquele tempo julgava Mat'itain que 
a restauração da ordem ou seria inte
gralmente cristã. ou não paS&\ria de um 
sonl10. Mais .• dià.nte: ''C'est p-om· Je. 
bien des natio.1S et des 11:ta.ts, non pour 
son blen à ene: que l'Eglise les aidait 
jadis à conduire ·leur oi>uvre tempor~l
le -d'une façon conforme aux e:-.igcnces 
d. la. fin surnatuielle. L'apostasie des 
natÍons s'a,p ligue à la délivrer de plus 
en pius de ce soin. Comprenons bien 
ce qu'une telle apostasie signifie poui 
L monde. , , 

Qu'elle sorte de bienfait recevait-11 
autrefois de L'ordre qui le ,soumettait 
tant bien qtle · mal à. l'Eglise et à se.s 
!ois sp!rituelles." (pg.' 123). 

-e A R .a o G E N I o T E R A· p I A que usurru1a em uma c1vmzação cio· ti
po sacra! como a, da Idade Média" 

Creou o liberalismo no mundo atual 
uma. situação -desesp,..ado1·a que· a.na11-
ca de Marltaln este brado· apocalípti
co: "Aujourd'h1,i le diable a tellement 
tout comblné ians le régÍ!lle de la vie 
terrestre. que le mon<te ne _ sera bién
tôt plus. habltable qu'aux saints. Les. 
autres y tralneront le desespoir, ou de- ' 
\'ront tomber plus bas que l'homme", 
(pg, 124) 

Nas docnç11R nrteriais' rw1·ifoi-icas: trombo-ang•.;.:te oblilera11f P, ú1oléstia (Droiti. de l'itOmm<' pgs 4Q·41 >· lsso se 
de Raynaud. et,:. (Caimhras, l'xlrernida<lcs frias. g-an\'-"'llll,; Píll ini•Jió, opõe a.o "estado de evolução e de con-

. ci(;ncia. de si mesmas. a que chegaram 
fom1igamentos, dores na, pcl"nas) - Drs. ~I.---'110 DEG .NI e PUJILIO as sociedades modernas." (idem) 
DIAS - lhrn ~larc-oni, 1:31 •r 7.° anJar _ - Salas 710 • 715· Entretanto. 11:\ mesma, obra que tol 

das ~ ~s 6 da. ta_r~~ """' Fone: 4-5064 objeto de r1~sos louvores. escreveu Ma-. 
t @QILWJMI 71 a .,,. ____ --ID!i!!:. ··~~ 92~1·1n~ 9~.~~·· 1 -

!>Ião é só Maritaln que nos premune 
contra os erro.s do liberalismo. Pio XI 
em ·sua enclc\ica "Quas primas", de 11 
do dezembro cl~ 19Z5, ~~Í.!n · J.?.~11151!, P 
~~- ---- - ---

S-UA OBRA 
"A peste dos nossos dias é o chamá• 

do laicismo, com seus erÍ'os e seus: im
pios incentlrns; e vós· sabeis, v'enera
Vels Irmãos, que tal impiedade não ama
dureceu em· um só dia, senão que há 
muito tempo se · incubava 11as vísceras 
da sociedade. começou-se ·por negar o 
imperio de Cristo sobre toctoc os povos; 
negou-se à Igreja o direito, que deriva 
do direito de C1isto, de ensinar as na
ções, isto é, de promulgar leis, de go• 
verriar os povos para cond uzl-los a, eter• 
na felicidade. Pouco a pouco a.· rellgião 
c1·istã foi Igualada com as outras reli
giões falsas e indecorosamente rebaixa
ela ao nlve) ·destas; portanto, submete~ 
ram-na. ao poder civil°; foi eliminada 
ao arbitrio dos prlncipes e dos magis
t-rados; foram ainda mais longe: houve 
alguns que tentaram substituir a relt
gião de Cristo por certo sentlmentJ re
ligioso natural; não faltaram Estados 
que imaginaram poder viver sem Deus o 
puseram sua religião na irreligião e no 
desprezo do mesmo Deus." 

Grifamos algumas palavra.,; que por 
c':lrto trarão à. lembraça. · ,·o leitor umas 
tantas passagens dos "DiJ:eitos do ho
mem". A doutrina da· Igreja ·é sem-

. pre .a. mesma. Ela não se adat.a aos 
tempos modernos. "li: imutavel"; como 
disse muito bem Maritain naqueles tem-

. pcs a.ureos em que saiu de sua. pena 
brilhante o "Prima\Íté du Spirituel". 
Hoje as sociedades modernas evolui
rnm e toniaram "conclencia de si _mes
mas", Não podem por esse motivo acei
tar a tutela da Igreja. Já se foi a· era 
sa.cra!.; todos aguardam ansiosamente 
a. "nova cristandade" que não será mais 

· a obra da Igreja.. 
O liberalismo ou o sistematico · repu

dio da Igreja e de sua ação civilizado
ra. levou o mundo a esse caos horroro.so 
em que se debate. Justo e merecido cas
tigo . de Deus! Os erros do llberaus-
1110 iÍJ.ficionarnm muitos espíritos e ain
da hoje não são raros os proprlos cato
licos que têm urna mentalida.cle liberaL 

O mesn10 dlsclpulo de MaritaiJ1 que 
-afirmou ser coisa repreensível combà
ter hoje o liberalismo, assim se referiu 
r. obrn de incompll.ravel valor de bom 
Pau)· Benoit. "Ainda há pouco, vimos 
·apresentado.:; como "erros modernos" 
transcri!,ães de um livro de grande va
lor historico e de igual valor doutrina~ 
rio, Tr_ata-se, porem. da conhecida "La 
cltê antichrétienne du XIX. Siêcle" de 
Dom Paul Benoit. 4 primeira parte 
tem, não há duvida, o titulo de ''Les 
errcurs Modernes"; sua quarta edlçiio, 
refundida. e aumentada, é de "Delhom-

. me et BrigÚlet edlteurs" que a trouxe
ram à luz em 1894... Depoi.:l di,sso, hou
vé, .pelo menos, duas guenas que envol
veram- o .mundo. A "cidade" ainda é 
Bnticristã, mas já 1ião é "a cidade an
ticrmtã . do seculo dezenove"... Estamos 
em pleno seculó XX. E como é compli
cado o seculo xx ! " 

A essa. insensata ·observação. respon-
. demos com Máritaln: "Cettc doctrine 

<:st .immuable." Dom Paul Benoit não 
:tez outi·a coi5a srnãó coméntar os en
bmamentos dos ultimos pontífices no 
tocante ao pemicioso erro do liberalis
·mo, a quem Pio XI chaina" a peste 
dos nossos di.ll.s ", 

Podemos .retorquir o argumento do 
autvr de semelhante desproposito: 

O Syllabus e a enciclica "Quanta 
cura·• .sa,iram à luz e.n 1864 ;. a encic,!ica 
"Immortale Dei" saiu â. luz em novem
bro de l885_, a . "Libertas" em junho éle 
138~, muito·· antes da publicação do li
vrJ · de Dom Benoit. Estamos em pleno 
secú!o XX .. E como . ê complicado o se
culo .XX! Não ·seria melhor dizer?: E 
como. é compllca.da a doutrina da Igre
ja que nã'l se acomoda com as exi• 
gcncias. dos tempos modernos! 

Mais um argumento pa.ra provarmos 
que o liberalismo não está morto mas 
vivo e bem vivo. ' 

Encerramos este longo trabalho com 
a esperança de ter prestado um peque
no serviço a caus·a da Igreja. Muitos de
puseram seus preconceitos liberais ante 
o:; lurninJsos docur,.entos dos grandes 
Pontifices _que com tanta V·:lemencia, têm 
combatido erros t_ão funestos: ·Leigos 
ilustrado,:,, sacerdotes e religiosos e até 
Bispos eminentes congratularam-se co
nosco pela publicação do primeiro ar
tigo e a1guns nos . asseguraram que foi 
com imensa satisfação· que se sentimm 
desagravados do verdadeiro cscandalo 
que lhes havia; causado· a leitura do 
livro de Maritaln: "Lcs droits de l' 
hommc." 

DamCJ'-nos_ · por bem pagos do nosso 
trabalho. Pouco se nos dw do j uizo dos 
homens. Deus. 0onhece nossas Intenções. 
O grito de alarma já foi ouvido por to
do o país. Outras· vozes autorizadas se 
fa.rão ouvir por ·s.ua vez. Só· nos curva
mos diant.e de Jesus Cri:;to e de sua 
Igreja. Errare humano, ,cst. Só a. ver
dade de Deus permar.ece eternamente. 

1 

SCIENTIFICAMENTE. 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada secaativa Sdo Sebastldo 
combate ,cientiHcamente todo • 
qualquer afleccào cutanea como 
seiam: feridos êm geral. Ulceras. 
Chagas antigas Eciemas Erys1pela 
frieiras. Rachas nos pés e no, se1c,:;, 
Espinhas Hemc,noides. Queimadu
ra•. Erupcõea. Picodas de mosqullO<I 
e insecto. venenosos. 

r ~ -!!~, .. ~~!~~.r.t~.~ 
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HARMONIUNS 
DAS MELHORES MARCAS 

AINDA TEMOS GRANDE ESTOQUB, 
DESDE O PORTA'fIL COM 'fRANS
POSITOH, .ATÉ AO IlARMONIUM-

óIWÃO 
Sonoridade perfeita. • Grande resistencia. 

Peçam iriforma1,ões e c'atálogos à 

CASA MANON 
Rua Bôa Vista, 162 -· Caixa Postal, 568 · 

- SÃO PAULO 
· Em sua correspÕndê~cía cite este jornal • 

-Uma E·ntrevista com ·o Pa~re Sar~á y Salvani 
J. de Azeredo Santos 

Entre os que se opuzeram ã.s ·atuais 
ccntroversias em, torno d.o liberalis· 
mo, por achar que, just\l,inente agora, 
atinge ele a senectudci e se precipita 
i10 passado, houve qÚem, demonstran
do uma completa miopia e usando de 
uma liugtiagem d!gna da delic_adéza 
dos que vivem em "ambientes fo1·
tissimos" insinuasse ser a denuncia 
desses . eiros modernistas unia nova 
modalidade, talvez inconciente, de 
quinta-colunismo. 

A verdade, porem, ê que o li)lerali~· 
mo não é privilegio do;, cha1nados ye
gimes democraticos. Em nossa croni· 
ca anterior, mostramos que -os -·prin
cipias liberais estão na base da pro· 
pria estrutura do totalitarismo moder-
no. , 

Hoje. em abono de nossa· tes.e, va,. 
mos citar a opinião do Padre Sardá 
--:,· Salvaui sobre o assunto. Estão eni 
moda as eutt'evistas conc·edidas atra
vés de livros, l<Jntrevistemos; portan
to, Ô livro "O liberalismo é pecado". 
já que não podemos conversar pe~
soalmente com o autor, morto ha al
gumas: dezenas Íle anos .•. 

_;__ "Acha o .senhor que p·ode haver 
alguma coisa que, não pi.recendo · li· 
beralismo, vem a sê-lo efetivamente?" 

- "Como não?. Suponha-se uma 
mona1,quia absoluta, ou um governo 
dos chamados conservadores de ho-· 
je, o mais conservador· que seja pos·., 
sivel imaginai·; e suponha-se que tal 
monarquia absoluta ou tal governo 
co1iservador tem estabelecida a sua 
col)st!tuiçao e baseada ·a sua legi:s 
Iaçiio, não .sobre os principios do tli· 
reito católico, nem sobre a indiscuti
bilidade da Fé, não sobre a rigorosa 
observancia do respeito aos diréitos 
ela Igrefa, mas sobre o principio ou 

' ela vontade livre elo rei, o uda vonta
de livre da maioria' conservadorà ..• 
Tal monarquia e governo conserva• 
dor são perfeitamente liberais e anti
católicos·• 

- "Ma~. Padre · Sardá, ·e no caso· 
de so tratar de um ditador que &S· 

cra:'l'iza todo seu povo e que tem rai
va de ouvir a palavra liberdade?" 

- ,; De qualquer maneira, anda 
aquela política · informada pelo cri· 
terio livre-pensador, e por conse
guinte liberal. Que tenha· ou uão te· 
nha., para seus· fins, agrilhoada ·a1 im
prensa., que açoute por qualquer na
da o pafs; que veja com cara de fer
ro os seus vassalos, pouco impona; 
poderá não ser Jivrn, aquele misero 
pais, mas serã perfeitamente !:bera!. . 
'l'ais foram os antigos lmperios ,asia• 
ticos; tais varias monarquias moder
nas; tal o imperio alemão· de hoje, 
como o sonhava Bisma.rk; tal a prc 
sente monarquia espanhola, cuja 
constitu:ção declara inviolavíll o mo
narca, porem não declara inviolavel 
a Deus" (0 livro .:entrevistado" foi 
esc1,·ito antes da republica ele ,\zafü1J. 

- "De modo _que?" 
- "De modo que estamo sdiante de 

alguma cousa que, parecendo .não·._siir 
" liberalismo, 0 é não obstante, e do 

mais refinado e desâstroso, por isso 
mesmo que dão tem -essas ap;.tren• 
cias". 

- '' Mas usam agora uma lingua· 
gem esoterica, falam. e'iu "soluçiio 
pluralista.", em "-estatfo de concien• 
eia de si mesmas a 4ue chegaram as 
sociedades modernas", em "principio 
de igualdade dos direitos" a ser- apJi· 
cado a ·'diferentes Ia111ilias ·religio· 
sas". _Não será tambem isso libiira• 
ltsn10?" 

- "Este assunto se acha devida, 
mente explicado em outro trecho do 
meu livro.· Querendo, posso concé, 
der-lhe outra entrevista sobre ete. 
Por hoje concluamos por observar · 
com que delicadeza se ha .de proceder 
quando se trata de tais questões. Él 
preciso antes· de, tudo definir os ter
mos do debate e evitar o equívoco. 
que é o que mais.favorece O erro" 

Estava termina.da a entrevista. · 

Não é nova, portanto. nem original 
a tese que vinlrnmós sustentando._ 
Com o seu laicismo oficial, pronrnl· 
gando. depois de um período de per, 
seguir;ão religiosa, uma constituição 
em que é reconhecida "a lil>eÍ-dade 
de praticar os cultos religiosos e a 
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ele propaganda anti-religiosa", a. 
Russia sovietica, que ademais, separa, 
a escola da Igreja, é tão liberal qua!1· 
to a . Republica da. Liberia... Man• 
tendo que o fim essencial da educa, 
ç-ão ê cultivar a: natureza e inflamar 
o · espirito da rnça, e submetendo a 
Igreja às leis rácistas. obrigando-a a 
adaptar-se . a elas, o nazismo mostrn• 
se digno continuad.or elos nossos avó~ 
liberais, que expulsàram o catecismo 
das' escolas, substituindo-o por uma 
indigesta "educação moral e cívica·•, 
e que não aceitavam as leis da Igre· 
ja sem submete-las ao exequatur'' •.• 

Não são, po1'em, somente os regi
mes totalitarios qu·e nos tempos 
atuais adotam uma feição talvez in· 
conciente de liberalismo. Infelizmeu
te mesmo em certos ambientes cato• 
li~os, a tendencia liberal está tão ar, 
raigada que se torna necessario um 
constante estado de alarma de nossa 
inteligencia para que a cada passo 
não caiamos em suas framas. 

'l'ómemos, para concretizar, o se
tor imprensa. 

No jornalismo, ó assedio liberal 4! 
tremendo. Um jornal católico, para 
ser, como o desejava Pio XI, um ver
dadeiro porta-vo~ da Igreja, deve por 
exemplo, reslstir à tentação de publi· 
car cartas à redação e artigos da e:,
clusiva responsabilidade dé seus· au• 
tores, sem tomar posição sobre 011 
assuntos tratados e sem esclarecer 
os leitores, se se trata de um do
cumento qúe expõe doutriuas, .quando 
não em .completa contradição com· a 
doutrina da Igreja, pelo menos nebu, 
Josas e confusas. Esta atitude, cen
sura vel nos jomais leigos e liberais. 
é um verdadeiro crime em um jornaÍ 
católico. 

Outro tanto, e sem sair do jorna• 
lismo, podemos dizer dos pendorn~ 
de certos criticcis Jiterarios, que Hl 
crêm católicos, mas que agem nos 
moldes do mais perfeito figurino li· 
beral. Baseados exclusivamente 110 • 
criterio literarlo, ou da arte pela :1r
te, elogiam por exemplo um livro .<le 
e~critor tido e havido como auti-ca• 
tólico e obsceno, esquecidos do que 
diz o .cardeal IVlerry de.! Val u_a car• 
ta-prefacio do lndice dos livros proi• 
bidos, publicado durante o PontHi• 
cado de. Pio XI, segundo a qual, "o 
valor !iterario ou cientifico, mesmo se 
for real, não pode certamente legiti. 
mar a difusão de um livro contrario 
à religião e aos bons costumes, pr· 
que então, pelo contrario, ·é que. hEl 

torna necessaria uma medida de re• 
pressão tanto mais eficaz quanto as 
malhas cio eno sejam mais tenues e 
mais sedutores os atrativos do mal". 

Apezar das disposições em contra· 
rio da lnstrnção "Inter mala'.'. acham 
que o cinismo e amoralidade de ai• · 
guns tipos do livro elogiado não cáu. 

, sai-ã<> d
0

ano aos "espíritos lin~pos•1 
que, isentos do pecado original em 
virtude dos meritos · do ;i.utor, não 
se deixarão fascinar pela Voluptuo; 
sidade e.esse livros imundos. 

Por estes dois unicos exemplob, 
vemos que, apezar de haver. 
quem considere morto o liberalismo, 
ele anda bem vivo e patente aos nos• 
sos olhos, n(l. imprensa chamada neu• 
tra e até em alguma que se julga ca• 
tolica. E a nossa analise do erros li• 
berais da sociedade de hoje iria lon• 
ge, se nos enveredassemos pelo setor 
da vida fanliliar, pelo setor das pra
tica.s . religiosas, etc. Bastam porem 
os exemplos que ai ficam para mos, 
trar a ab_soluta necessidade de, ao 
combatermos os erros totalitarios, 
em seus variado'\ aspectos, não cah, 
mos no velho erro liberal. Lembre, · 
mo-nos q\le aos sectarios da Comuna, 
:Pio IX chamou_ demonios, em uma 
ocasião solen!ssima, e aos do catoli· 
cismo liberal chamou peiores do que, 
aqueles demonios. 

A razão é simples: Se são demonios 
os adeptot do socialismo totalitario, 
pe;ores ainda são os católicos libe, 
rais ou modernistas que procuram 
preparar os espirltos, dentro da lgre, 
ja, para a aceitação de princípios que 
em :;;eu desenvolvimento logico aca 

. barão por acorrentar os seus l;mãoi 
ao carro de Cesar. Nos nazistas e co, 
munistas temos· inimigos declarados. 
que· ati,.cam de [rente. Nos catolico:i' 
liberais temr..s, o inimigo interno· 
traiçoeiro, sempre disposto a diluir ~ 
veneno doutrinaria para enfraquecer 
a 1·esistenc!a. católica aos erros mo, 
dernos. Se a expressão já não ~sti, 
vesse tão gasta e deturpada diria: 
mos que são es~es os verÚdeirog 
quinta-colunas. Lembrando-nos po, 
rem do que disse C:iesterton ao t:a, 
lar do destino de certas palavras 
preferimos ficar com a expressão d~ 
Pio IK Os catolicos liberais são peí• 
ores que demonios .•• 
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TELEGRAMAS DO RIO 
. . . 

N' O T A S E C O N O M 1 ·e A S 
:tJ_- DISTRIBUIÇÃO E OS PREÇOS fJO 
l,ÀL PASSAltAll" PARA - o RESl'Et;, 

' . TIVO 'INSTITÚ'ro ' 
RIO. (ASAP!l.I,;::;°S) ._ - O con1ando.n

'te. AmaraL P~ixóto •. cl)efe <lo Servi· 
to de ·abastecimento _da coórdena~a" 
na l\IobitlPa~ão Economica, ass1nou at_o 
:vassãnáó a-i> rrístituto do · Sal o con • 
trote da ·distribuição re-distribu1~ao 
• J)reç'os.- deljse_ •p;roqí.ito. 

Tendo em :.vista a ex1stencia de sal 
j&m a.bundanc)a _ PªI'-ª o cons_4_11)0 _ do 
pa!s e,.l!,fi_m _de 'evitar a exploraçào 
em torno···do re!erldo produto, resoJ
·:veu qu1, :"o -lnstítu:to Nacional· do :,:ai 
:regul"àrá o ·esc~ainerito dO produto 
ll'los-··ce1itros:"'·prociutores. para os con
sumldore~. e.stao·e,h•c~ndp , normas ,o
bre <ls·, embarques dos, centros prO• 
ídutor"es, .be1n--cotno.-uos portos- de des· 
-tiiloi normas essas que deverão se1· 
ooiervadas . peía. Comissão de· Man-
ÍÍha Meréante, · 

As medidas em apreco vl~am asse
g-urar o abàstecimento de carne·, ver
de para os, g·randes centros popuio• 
SOS. 

VI,NDAS UE - PRF,DIOS ANULADAS 
PELO ;_PUESIUEN'J'E 

RIO, (ASAPHESS) , .... O Presidente 
da He1Jublica anulou as vendai, de 
predios feitas Pe"la -firma 'l'eodor Wll• 
!e e peló se"u gerente. Os pred1os 
se encontram· em São Paulo . e são 
avaljad_os ·em 7' milhões e. 480 mil cru. 
zeiro~. "sendo.'"vend!dos"" a:penàs ·vor t 
n1ilhões. 
O ·'GOVEitNO • AOQUIRlRA 'l'ODO' O 

,. 'l'JUGO fiA UCHO 
RIO, (ASAPHl!lSS) - O ministro 

da Agricultura env~ou um telegrama 
ao Interventor l•'ederal do Hio Gran
de do Sul, comunicando que o gover-
no- adquirirá, pela cotação of1ó1al, 
todo o trigo gaucho, sendo à safra 
avaliada em s:; milhões de ,cru·zeiros. 
COOROENAl,ÃO DOS; 'l'rtANSJ'Ofi'l'l!lS 

NO ES'l'ADO 
RIO,. (ASA,PHESS) ...... o ministro 

João Albertó, _da Coordenação ·da Mo
bilizaç;ão Economica· assinou a se• 
guite portaria: 

Considerando' a nécesstêlade de _uni• 

antigo Servl,;o de Prioridade de 
Transportes Ferroviarlos do:: mesmo 
Estado. 

7.o) - Essa portaria, entrará em 
vigor na data de sua publicação, ti· 
cando revogada a portaria n.o 113 de 
2'! de julho de 1943, que criou o Ser
viço de Prioridade de Transporte 
li'errovtario em São l:'aulo, o qual tica 
extinto. 
UOORDENAUOR UE 'l'llANSPOll'l'ES 

EM SAO PAULO 
' RIO, 1 ASAl-'HE:::iS) - !Jot ato de 
quinta-feira ultima, o. Coordenador da 

-Mobilização Economica resolveu de
. slgnar· o - ténent11-coron·e1 Marinho 
Lutz- para chefé do Serviço da Coor-

-- denação Econom1c·a .de prioridade Oe 
transporte ferrovlarlo em São Paulo. 
AltRECAOACl."'-0 _ DE UIPOSTO DE 

RI~NDA!ô 
Rio. (ASAPHBSS) -- o Imposto de 

Rendas, arrecadou até o mês de ou tu· 
bro findo, ·a quantia de -1 bilhão -e 
200 m!lhoes de cruzeiros; •!OU milhões 
a m_ais· daquele arrecadado eíu Igual 
periodo no a1\o passado. 

Para ;19_44, espera-se. pois, .uma ar
recadação de 2 bilhões de cruzeiros. 
DELEGAD<t DO TESOURO NACIO• 

NAL · E~I NOVA YORI.: 
RIO, (ASAPRESSJ 'l'omou pos-

s~, perante o mtn1st1 o tntertno da 
Justiça, do cargo de delegado do 'J:e• 
souro Nacional em Nova :tork, o u. 
Homero Estelita, antigo direfor•s;e
ra l do 'l'esouro Nac!onal, 

Estiveram presentes a solenidade 
autoridades civis e m!lttares. 

PARA EXECU(.;AO DO ESQUElllA 
SOUZA COSTA SOURE PAGAMI:lN1'0 

' DA UIVIDA EXTEHNA 
RIO, CASAPRJ<JSS> -. SegÚtram 

para Miami, pelo "cllper" da 1-'analr, 
o sr. Caudionor de souza Lemos, con
tador ger:tl da Republica, e o sr_. _Jo• 
libel de Lima Barreto, alto funcio· 
nario do_ Conselho '.recnico de .li;co
nomia e· ~'inanças. que vão aos l!Jsta
dos -Unidos nesignados pelo mtnlsti·o 
da, Fazenda, atim de ali, tratar de 
questões rela.clonadas com -a exe
·cução do "esquema Souza Costa", so. 
bre o pagamento da divida externa 
do Brasil. 
. UIO, (ASAPI-U]S:::i) - Seguiu. de 

avião, com destino a Londres, .o sr. 
Osca_r Bormann, qqe_ vai iniciar __ a 
ei<"ecução do ·estjué'mà Souza Costa, 
sobr,. o acordo da divida externa._ Ju1_,. 
to aos credo_res \gleses. Com o sr. 
Oscar Bormann. partiu_ o .sr. _Edwin 
Cox, tecnico ,do Conselho de .tJco-
uomia " ~'inanças. . 

SAFRA DE TRIGO l\"O ttIÓ 
GRANDE 

Rlú. (ASAP!ÜtiSS) - A proxlma 
safra de trigo do l'lio Grande do Sl 
é calculada 'ein 115 mil . toneladas, i10 
vai or de 85 milhões - de cru~eiros. 

'DI& o. ato.- do .1nterve11tor Amarai 
[E>eixo~o qu·e a. Comi~são d_e Marinha 
?,lerca:nte ·teril. em_ mira que, para o 
iabastec.hnénto'·· nÍir1r1al :-do UIStrllo 
Io'ederai, São Paulo, -Pa:raná, santa· ca_ 
ta.rii1,:i, Rio_ G,r_a:nde· · do ou!, ~Unas, 
GOIAi .,·e - ··Mato· ·Grosso, se _ -toq1a. 
impre:scin_divel ·- qu., sejain transvor
tados· -ménsalmente·, do nordeste pelo 
Plenos .ao.óou -toné1ad11s de sai,.· 
· Ao "ln13"t1tüi'o càbe -_.-egular-· não -sô 

a, dist"rib'uiçào' d·e·:;-,i'al -nas· praças do 
l)lstrifo-.- Feuex,àJ, N itêÍ-6\- e A11g-ra du~ 
;[iels; mas _também o _.-escoamento ºº 
que -de.va_.:sa)r d_efisas vracas para as 
,iue s!'jiml por .. ~las aba9te9lda~. _ 

ficar no Estado de São Paulo os',ser
vtços de .Coordet;1aç;ão e prioridade 

· dos transportes terrestres: 
Considerando,, q1Je .. para a eflclen • 

_eia <lps 't~a-nsportes' devem eles_,_ ~er 
-utilizados c.olll plena utilização de 
tqdos ,,s recursos das jestradas de fer
ro num esfor<;o conjuntÓ. e harmonl· 

N:O T I.C IAS MILITA R.E··s 

·As comissões de abastecimento aos 
:E;stadcís. · dé.' São P.auii;,.- e Paraná re
gulàrãÓ-;dé acordo i:om o ln•lliutn 
a,,- <lisfriÍ>ui<;âo'.: do. 0sal. 11as, pra~as de· 
Sautos/:sto -.Paulo, Antonina e . .Par"· 
·na·gllâ, ·\b~q.1 ·, coitlo -·o.~ Jesêo~mênto . do 
que: de,ya;_:s_áu; de_s~as _-1m,.ças para as 
que sejam por elas , abaste·c1rlas. A 
dlstribiÍi1;iio. do· Sal devérá ··ser feita 
tendo -.éfo. 'vista' "uas 1rncess!dades ge
:ráis . dá \jopulaçíl,o,' as- ·es1Jecta1s <la 
ri~uaríá,- das industrias de alimen
tá.çã;o e. das que es.tivere_m a ser\"lço 
i.lii esforçó de · guei·ra; atendendQ de 

pref~re11:cia. ·as 1naiâ, i>~~t'!3~illes· .. !\o$ 
j'.:enfros·· de_.'pro·du(:ãO' e'· 'praças dlstri· 
1:>úldoras., o preço· do sal sérã. fixado 
pe.lo · Instttut!): Nacional ·do :::ia.l .. 

·u Instituto fiscalizará os preços nos 
centros .de ~ro(]ucã0: e,:n:as \)raç'!-S dlS. 

itribuidoras. .. _ _ _ · · · _ _ _ 
JlN~E~PROJE'I'O: 1u • iov A• LEI: DE 

. - ·- F.\.LE.N_C,lAS _ - . 
RIO,-,(ASAPRE:::iS)..__ ..:·oine,;ou a sfr 

~ubllcado.;no, "Dia.rio . da:.· JusUi;a" e. 
jo · será ,·.p_or' três_ meses. ·consecutivo~.,_ · 
O antesproJÍ>to · da ·'llOVa-- .-Lei de li'a• 
Ienclas;: l:tÓr de_tarnÍinaçã.o do .-Fre
eldentê- da,RepubÍica--a comissão ela-
1:>oradpra, estar_á; em."\es'\âo perm~nén
:te, afim de_ receber a_s . sugestões e 
ia;ltlcas 'dos' interessados._ 

jl5SEGURÂDO o -: 0 ABA!iTECDIEX'fO 
_ . . l.ÍA. CARNE . ' 

!tIO; :(ÀSAP.l:U)SS) ._;_; O "Corrern 
lia M'a:nh-â" publica uma noticia, se
guiido,-a -.qüal, o _s_r, Amaral .1-'eixoto, 
chefe ",do: séryiço _de., Abastécimei1to. 
:vai ad,otar. dentro em breve, medidas 
l!'es_trl_tl':as, q_ue · ating:irão __ as xarquea.. 
das do -Brllsi_J.·Ceur1•al. As provid..r,
pias .que' serão· úostas • em pratica· li
:m!tarã:ti - itara :_-as· · míÚanças" do garto 
pa·ra- xar_qu"e:_uma· determinada pcr
ceii.tàge!Il;-b~m :· interior á da ui uma , 
i;atrà .. _ ·_ __. ____ ., · _ 
· ];\a., futura , ~atra,. _aliás, .a -matança 
i:!e,·erá _·ser '"iniclàdà em- epoca mais 
*emofa'·do_· que nas 'anterio"res. 

....... 

co; . ·\.: _ 
.Considerando .que• -para 1sso as pro

Yide.ncias .ciue-.. _: se· ··vei~if.ique· necessa
rias.. devem ser:·obt'igatorias, partln• 
ilo assim - de u·m .orgão ·de caráter 

· exec·utivà, resolve: 
1.o - Crear ,na CÔordenaGão da Mo

bil iz-aí_;ão Eopti~Oltiica;" o Serv'iço de 
Coordena:ção e Prioridades de •.rrans
portes- ferroviarios e,rt São Paulo,. con1 
poderes para coordenar as ati1ild_ailes 
de diversas estradas de fer-ro de· São 
Pau·10, inclusive as-, das co111panhia_s 
ferrovi'aria s · São - Pa ulo-.Paraná e· a 
dos seus ><ervle-os · de rede rerr_ovtar1iis 
e p,irà, com exclusão ele- qualqu·er ou"
tro orgão, fixar e.: ·controlar as pTio-_ 
ridades _ Í)ara quaisquer t_rarisportes 
que- por, eles ·d'evam .ser feítos'.. 

2.o - t.::01111)ete .ao Ser.vlço: 
· a) - orga_n:i~af os esquemas, ge

rais de "priorldades a ·que-'.-' se refere 
a portaria· 103, hem:_co1_110 os planos de 
transporte e · deter.minar o imediato 

,lNSTRUÇôES PARA MATRICULA NA 
ESCOLA 'l'ECSJCA · DE A VIA(;,\O, EM 

S.\'O PAULO, 
RIO, (ASAP!tESS) . - O m1n1sfro 

· da Aei·o11autica · baixou Instruções 
para o funcióna-1nen to da EScoía 'l'ec· 
nica de A viação de São Paulo, jâ 

. i11augurada. Poderão candidatar-se 
á referida escola civis e militares 
11iaiores· dé 17 e menores _de 34 ai1os, 

. na data da inscrição. Deverão ter 
.. licen,;a dos pais ·ou tu fores se forem 

111ellores e n·ã.o for~m · reservi'stás; s;e 
··mal-ores de -18 · anos dev~ão ·anexar 

,, o pedido de inscdção a: prova de qu1•· 
tação · mtlit,ar, - ter boa conduta. côlll· 

· provac]a n,éi!iante um atestado pas-. 
sado pela _autoridade policial lO<'al, 
ser solteiro e não ser arriti10 dê !"à· 
iniÚa. -requerer inscrição· junto ao rê· 
·presentante do Ministerlo da Aei·o-
11autlca junto ã es·cola e ao coman; 
dante d"a base aerea -Jnais proxlma, 
aneirnudo os documentos comproba
•torlos. 
SEl'-ULTAl\lENTO DE AVIADOR DA 

F. A, D,_ -~JOT11''? · Ent SEJtH('O 
cumt)J"imento de um _e outros: RIO;' .(ASAPftH:SSJ · -- Hea11zou-se-

l1> -- aprec·1ar. todos os casos. _de _ o seputtametilo do aspirante_ a avia-
\)eclict'os ele ·priorid-;._d~ que lhe feirem dor, Lauro -Pireá Sâ, 'falecido em ser. 
,,ncaminhá.do.s_ peloir·-'setores o.u · co· vlço,_ sain<lo _ o corpo da· Capela de 
missões da ,Coor,cleriâçãô. da - Mo'.llil1•_ ·são João l:iatfsta, onde· se encontra\·a 
za~ã:o mcoíJOnli.ca;· ou· por qual_squ·-er , cn1·:· .critnarâ·_' fun~bre •. < _ _ · . 
entidarles_ offoia Is, ,nacionais , ou és- O . ex.tinto' gosava-- de grande estima 
trangeiras, ou !}arà..estatais .e decidir entr&:.séua cotegas, e ·pei-tencia a "des. 
a respeito em _uftiina tnst>tnclà_; , taca.da -- familia· carioca.·-": <l•"'oi decla.-

c) - recomendar ·:_a.s. estrada~ de :· rado; a,;pfrÍ11ite, recénteinente, -em 21 
Ferro- as 11rovld~nctas que· a ·era_~ cou.·; ---- rle ag"cís.to' ·ult!tno e ·servia atualmen-
iie"rem, · iSolaãâ!'l1enli,, ··ou _ em conjun° -., "te.·· eni _ '(.;i:iritíha. _ - · · 
to,. para ieat!zação dos ·trar1spwfos . l'RÓnIOVl))O A , ~.o · 'l'ENE1\"'l'E 
determinados; ., · - ··DA· F, A, B. 

<l) - .-,·ecomênrlar. ainda, á.s .,mes- Tt!O, (ASAPJ{ÉSS) - o Prc·s-!den-
mas Estradas;· as medidas. <jue _se'_ tor- te · da Hej,uhlka·: assinou decreto na 
11a.rem. precisas. 1)il~a, 0 .tne"lhoi~ apr;o- ·pa-Sta- da Aetonaut.ica pron1ovendo ·cto 
"ei"tamcnte do seu·'materlal' e "para -a posto de ·:to. tenente· da reserva de 
ràpirlez dos .transportes: :i.a: el:iss·e da: Aeronautica o .aspiran-

é>- estudar :e·_ -r"éc<;>mendar As· 11/:º ·te .,aviador -'Setglo Candido SClmoor. 
tra:.das, <1uándo· pr_e,clso, '.,~-8 ,'ias_- de .,Serglo Cauclid·o. ap-,,s~r- de mó~o. é 
encaml11hamftnto - de •'·mercadoJ·la, de ___ '. um·brilhaitt'é .. ot1cial q·tie esteve·fazen-
modo d~ réduzlt ao minlmo· os per• ,do'cuisó nos Es_tti<los Un!d_os por:_cf1i'as 
cursos . totais 'a .reàlizar: . '.' . ':vez_es 'e ,já'"tomou. 1,a:rte· sal!êntê nos 

3.o) -- -Ô'ch_~íÉi',do s~·rvli;o ser&. ·de• - - - - -
. ' . . ' • -ª· ftit_'4a111e_h to's_ de su b"111a_. r(!l"os_ (!tÍ_e 01;e_ • sigúaclo -p-elo'.'C6ordenat:lor da_ MobiJi_ 

zaÇã-o. Ec.oi __ ioni_ica_ , _· 91rvid? ___ o __ · ~ -~·liríiS-_._': · r~va_rn_ contra._ :n:-~ss~s u_n_i_dad'38,. ten .. 
- - . . ' ·do já ·af\1 itdailo · dois desses ini migoé 

trõ da_ V,ia9ão 8 ,- Obra,s Pu_l:ili~as.' .-_-. ·-_ n~_, lít __ ·o_ ra! do E __ s_tado do_ R __ io.·_ 
-··{.Q) ___ Ne11h11,1n·., t;anspq1:te_-prêfe--

ren·dal será ,afendjdo'. Jiela··, Estr/lda . ERA.' ACUSADO DA EXPLOSJi.O DO 
de' Fúro se nã:o ·ror dJt'.'erm1\\'âdo "peió ''CA~IAQUAN" ·. ·_ ' . 
serYi(;o. · · · ·· . · .,.. ·· ·. . . ·": . · R.IÓ .... ;.:,iÃsA.-·PRESS) ,.:~ _·Q.·- Uohzeuio · 

5.oJ - Deve%,as:'Estra·das de··Fei-- l>::s~eciài da·pi·Ime_ira Auditoria da Ma-
''º· fornecer· ,111Jo'r_nta<Z,iles._e dados_;q.1,ie . ririha- absolvei,. o· prlnÍeiro- · t&i1ente 
lhes · forem' lsc,ticlfa-.:fos, · consideradas · dá Armada; -'J\!a-rcilio · Claticlío Barbo-
essas solici-ta\:°ões sempre como de ·ca_ sa: Es:se oficial era· ácúsaélo de t<>r 
rater ur_geirtê: _ '· _ _ . _ · feito explodir o navio de guerra·"éaa 

6.o) ·___: Set·á. ~1itreiue· .. ao)Sêrvf!:O de ·nu~.Qua:n ", · -·. da ~Iatiiiha· .N'acion·~1, 
Coordenàri'ã,o~ e ,,·pt·f~fr"idade:·_ de· :t1·:a;11~- -quando·· csle_ ·se encontrava ·atracado 
pôdes forrovíarios·C·em São Paulo: ora no" porto d"e "Recife,. em cuja. explos~o 
criado, todo ·o acervo e o .arquivo·-do- morreram cinco marinheÚos, 

;_;~_;_ _________ ~-----~----------

CONCURSO •OE ,\OMISSA() l'ARA 
AS ESCOLAS PREPARA.'fORIAS 

01-: CÁDl-:TES, -
Tt!O, (ASAl:'HESS') - ·:,será i•éall_• 

zado no nec1fe o con'cifrso~ de .aa1111s
são para. a J~scola Prepàratoria · de 
Fortaleza, para · os candidatos res1• 
dentes nas 6.a e 7.a Hegiõeei .Mil1ta-
res.. _ - _ . _ 

Ne·sta capital· será feito o concur
so clé admissão pará a -g~c~la. -~:,repa_ 
ratoria" de Porto Alegre; para_ os can• 
didatos residentes ·no ~]spirito Sa_n. 
to, Estailo do Rio; ,Distrito l•'edéraJ, 
l\li11as Gerais, Síl,o (-'aulo; Golaz e Ma-
to Grosso. _ 
16 HORAS DFJ \'00 lb~I ~IllSl!iOES ()Jll 

G(Jf;ll,R,\, l·'OR Dli!:S 
RIO, (AS,~PHl,;SS) - O Í11in!iltro d,t 

Guerra esclareceu· que ·somente os 
-aviadores da. Força Aerea Braslle1~ 
ra, qu& fizer;e'm mensa_lmente 16 . ho
ras de võo em missões de· guerra,_ te-
1'ão.- <lirejto ao terço de ·cam'panha. 

SEGUIRAM PARA NA'l'AI, Elll 
MISS.\O 1.•!SPECIAL 

mo. (ASAPHESl-5) Seguiràm 
pa.ta Natal. pela .v.ia aerea. os: srs. 
·geueral Mascarenhas de Morais, ex· 
'comandante da 2.a Hegiào- MÜitar, -e 
coronel Emanuel Marques_ f>orto, que 
viajam en1 tniSsão :é_spec_ia1 do·. gover-
,no. . .. 

PRAZO PAn.A ·CON\'OCAÇ.\O· DE 
ASPIRAN'l'.ES" DA _lc. A •. li .. 

RJO, (ASAPRESS) - _o __ sr: .Saiga
do ~'ilho, minis iro da · Aeronà utica, 
deternllú.oll que. o· pra·zo_ J)a1 .. a,:_·cony-o
cação de aspii'áÍlles a ófi_c(al avla~_or· 
<la Reserva ·_dá. ·Aerqna_utica, seja di
latado por noventa _ dias.i 

·'-
FRACOS e 
ANtMICOS 1 

TOMEM 

-Vinho_ .creósotado 

_ Desastre. 
do 

-"SILVEIRA" 
..,__;...,.. 

GranJ~ Tónico 

na Central-. 
Brasil-

RIO, ( ASAPRESS) . __:..· O de~ástr& 
verificado -na alt.urá da Estaçáo . õe 
DeJ:netrio Ribyiro, . res'ul t.ou a .. 111_or_te 
de· três p.a,ssc1g·eit·o·s, e:· ter:e1n. fi'ca,~o 
fel'.idos e1n ('f-tado g·l'an:•, ,d<fzen~ye 
outrcs passageiros (pie fo/atl"t _-reín?
,ridos para :t Santa Ca.sa de Barra. ,elo 
Pirai. A Atlni!nistrâ~llo <la Céntr:tl; ~o 
Brasil to1nOu provldencia.s · ~o-: sen.tiÇ.o 
ele c-ustear a:::. despesas: con1 O _t.ra,_!J_~
]JO'rte ,daS vltin1as,- he1n con,o .a abertu_ 
1·a dê co111petênte · inquerito. 

Padronisação dos unifor= 
mes de colegiai~ 

RIO, (ASAPRESS) :-,- O yor_onêl 
Rui ile Almeida:, interrogado pela r,,
porlagém sobre o plano "de· pa·dronl

-zaçã.o ·dos uniformes para todos_· os 
co.leg-iO:s, pretendido. pela. CoordénR._ 
t;íto,.- déc1a·ro't1: · 

ºNada possó ·di.zet· sern _3.utorJza<;ã.o do CooÍ-den·ad_or. AdCmais nada "teni10 
a dizer ·por enquanto 11

• 

Habilitação -para -o ensino 
secundário -

_RIO, (ASAPRESS) - Â proposito 
de um concu,-sci no Colegio Pedro II, 
esclarece o Min-istr·o da Educaçiío, que 
á 'pai-tir de 1,o de J ane!ro de· 1-944; so· 
mente os licericiàdos .. ·pela. Faculdade 
Na~onal de ]'ilosoi:ia, podfrão habi,. 
Jitar-se co·mo professores do ênslno 
normal secundario. E só na fal_ta de 
"licenciados", se permitirá,. excepclo• 
nalinenle, a inscric.;ão de •1 não liceu-

. ct"ados ,,.· · 

Os. casamentos ·_no· dia da 
lm_aculada 

RIO. (AS.\PRESS) - o "Dia na 
Imac,nlada Conceição_", já tradicional 

• pelos casame·ntos. ·110 Rio, tüarca·._est.e 
ano mais u1n recorde, pois -realiZàrám· 
se nada menos· de 168 Casatnentos, .ou 
~ejan1, ::a ·â mais que no an<? passa~ 
do. 

A , constroção de 
-anti=aereos, no -

Abrigo"S 
Rio 

RIO, (ASAPRESS) ~ O coronel 
. Orozimbo il'Iartins ··Peréirá, dfretor do 
Serviço .. Nacional de Deú~_sa ·civil, eo .. 
n1unkou_ ã itnt:·•rensa qu·e a dl:r-etoria 
ela Defesa Civil vem êStudando e apro
vando plantas de edificlÓ_s que • po~
súarn abrig-os anti_saéreos. Atê_ hoje 
deram entrada· n:aquela diretoria 206 
pr_ojetos, dos qllais. · fora1i1 ,aprovados 
J.51~ e estão sendo examinados ainda 
55. . _ . •' 

A Diretoria já vistoriou 3 alirigos 
antl-aercos em construçao, o que de· 
n1onstra o descnvolvi111ento dos tra .. 
balhos da dere·sa civil na cap,ital <la 
Republica _ 

Mais urna dos_ macumbeiros 
RJO, (ASAPI{ESS) -...,.. o menor ,J.or

gf:'.. f(Iho de Dan1asío ,lOaqÚin1 r\nto .. 
nio, residente á rua -General Cami
são, SSSJ esta.Y_a n1anifestando s_inais 
de perturbação mental. A conselho .de 
un1 a1nigo, Da1nasfo proc1:,1r01,1 o 1na· 
cmnbeiro José, O qual _1'éceitou: O 011ie~ 
ninb deveria .fica.r: sentado-. enf' u-ma 
cadeira:, sob a qual seria colocada _uma 
bacia de agua fervente.: Co"mo,_ dizia o 
1nacu_n1beiro, ·co'n1 os~vapore~ da. -~g'ua 
fervente ele ficaria Curado.- A_ pres
tlrição foi cumprida á risca, A cadei • 
rá. em que colocaram o );at'oto rião 
tinha fundo e, em .dado momento,
Jor:;e caiu sobre a bacia de -.agua. 
·Em consequencia recebeu queimadu
ras de ce1·ta gravidade, sendo -lntêr." 
na<'io .no Hospital Getulio Vargas; 
após receber 'os curativos de urgen·, 
eia no F'Ó~to de Assistencia. 

En1baixador ,Arturo .Rawson 
'.RIO, "(-ASAPRESS) - Cl-iegóu ;a; esta 

capital, ·a:co1\1pariha"do _de . sua · fàmilia, 
tend·o·; iiii1 ·desembarque bast_ante- co,1"
cor.rlcl6,. ,:Q _généraf Arturo •Rawso"n, 
é_1;1baixador· . da --Argentina 'Junto. ao 
governo bra.~l!éiro. · 

No -· Rio; ,famóso: reporter 
:americano 

. nio, ÚsAPR~SS) · - Proce_dente _de 
Buenos -A!r~s. · chegou a:· est8- capital 
o fa~lios·o·. r<Íporter anierlcano John 

'Lloyd. , - . - . 

Cap-~la de' São Jorge 
:RIO, (ASAPHESS) ,....- ·Foi solene •. 

nJente -eí1Uegue -a:o · culto do"a fieis, a 
nova .-,ça:pelá. rle ,-são ·Jórge, com;trM
<la· no flanco· esquerdo do tradicional 
ten',i,10 carioca, , -

Inscritos -no Livro do 
- i :Merito~ 

RIO, -(.\S-APRESsy,-,--'" O' Chefe· do 
. G-o.·ífrno_., determinou · nue fossem es
crl.tos_ no- Lluo. do l\1er.ito; por· lla:ve-_ 
reln. .. coni:oi-rído · ·.para o engrandec.i. 

.-l;le·l)tO ,d9. pat-r_iJllOÚio nacional, O .-CÓÍ-0· · 
-nel Ben·jamim _ l<'"él'rélra Guimarães_ e 
o Pad1·e João Gualberto do _Amaral. 

·salcfó,-dê-·111ais· de 40n:i!hões·· 
apresentado _ pela -Cettt~at 

, RIO; ·cASAPRESSJ - O rélatorio 
apresentado. ao, l\füYistro da Via~áo, 
pelo major:· Napoleão A!Éincaslro Gui
ma.rã:e~. cliretor di,, Central do 13_i-as,I, 
re"vela ·que.- no exerclcio de 194:l houve 
uni"· saldo superior a ·40 milh,ões <lé 
cruz~irps. , , 

Congressos de -Higiene 
Mental 

RIO, (ASAPRESS) --. O professor 
Henrique rtoxo,reuniu totlos úS \ll·em
bros da Liga ·dé Higiene Mental. parH · 
expor os planos que .serão objeto dos 
dois grandes congressos a se reallza-
1·en1 no Rio de Janeiro· e ein D11enos 
Aires. Neles _será estudada unia legts. 
lação es1,'ecial . extensiva a toda a 
A1iiérlca,_ e que podera. servir de mo
delo -na -Europa; para Asslstencia. 
Proteçáo e. Defesa -<!e todas as vit1-
1nas 1n·entais _ da ,g\1e1-rá.., assim Como 
os que• enlouqueceram, 'psicopatas _ner
vosos e todos. enfim' que. sofrelll de 
distu~ios mentais• 'óu .t\ervosos, ·em 
,·irtu_de da confr_aglação europeia. 

Seria criado o Territorio ., 
de . Toc~ntins 

RIO; . (ASAPRESS) ,-, Apresentado 
pelo coronel avlad01- Li_slãs _Rodrigues. 
brlll1ante óficlal ·da -~". _A. _B. foi en
tregue á Comissão Censitaria Nacio
nal. que o -;fará cl,:e-g·ar ás tnãos «lo 
Preoidénte Var.i;as, Ulll -projeto crlan. 
do·, o 'l1erritori0 do ~rocantius. ·o 1rt::r.
ritorfo···.,1n.- aprec.o, ficárá 'ao norte do 
Estado de Golaz e incluirá uma fai
xa .do :Ésta.do de Maranhão. até a ci
dade de CaroHna, situada âs mar
gens ·de ·Toca11tlns, _ 

O _Instituto, BraliileÍ\'o de Geogra• fia· e Estàtis_tica, por ,sua vez proce. 
deu a -estuc1Ós sob.re . o . relevante te
ma.,, nJõstrando ao Governo, - a neces
sidad~ da c,iaGão _ d.o · Territorio de 
'l'ociuitin& O Mi. "Listas Rod_r'igue,s, fa
lando á -iinp·rei)Sa, disse que o 'l'eri-i; 
orio, 'dê acordo· con1 ·o Seu -plano, .:de~ 
verá ter •311· -mif _. qÚÍJometros (jua·_ 
dra.dós, aérescentartdo áinda · que de 
conformldadé com dadôs do Serviço 
"de Recenseaú1e11to, _ habitam nessas -ci
dades cerca· de- 200 mil t>es·soàs, .fi;sla 
será a popula~ão ·(jue·.trabàlha,râ pa- _ 
ra a·_ indépendencía economica da zo
na de_ T<?càr1tins. 
.. Continuando, dlsxe que a criação do 

reCeri'do Territorlô vira. possibilila1· 
em· muito a, a.bertura de €stradas, 
cari1pos . de "aviação, a. Instalação •1e 
escolas,. postos de , saude, e outros 
111·e1ho·ramentos, · 

Restaurados,:· voltam . ao 
serviço '. 
· do 

dois navios 
Loide 

Rio. (ASAPRÊSS) ·_: Depois de al
gu11.i reparos sofrlàos nas oficinas ·ele 
"Mocanguê; fora.111 postos em trafego. 
os .navios do Loide·. "UrCi" e ".Campos 
Sa°ies"; que ha mais de 2 '_anos se en.
contravám ,nos es_taleiros, Os dois._na
vfos desló"cam éada um, respectiva. 
me11L<il; '4" 097 · 11 4.793_ toneladas, O pri
meiro déles é càrgueiro, sendo o

1 
ou. 

tro navio · de l)assagelros,· A volta 
d~sses_. <Jois b~ rcos á . navegaç!o, re. 
present~ 1111,H g;r.flntie melhor.ia UQs 
lran.~vo1 l~s_ 1:1ari

0
timos, __ 

COMEMORt EM SUA PRÕPRIA 

CASA O NATAL DE JESOS 

* * * Com o mesmo cuidado com 
que sclcci?rtamos todos os objetos de 

Arte Sacra, oferecemos imagens e es

tampas para armar presépios: Sagra
da Família, R~is Magos, Mangedôu
ras, Rebanhos, Anjinhos, Past~res, _ 

Casinhas, Estrelas de Natal, etc .. 

a~nard&:8 
RUA 2-i DE MAIO, 70-90. SÃO PAULO 

. . '•• 

'Inauguração do al~r de_. N. 
· Senhora de Copacabana· 

RIO. (ASAPRESS) __ :...;., Inau·guroU•!8 
na presença dá-_- erribaixatr-hi da _Boli. 
v1a·· o.· altar deflnillvo .-da -ilnagem .. de 
No~sa ·Senhora de Co1>a:cabal'lil, 'ofere·. 
cida pelas damas da Bollv-la ao Brasil. 
ô- a·ltar, da igreja do mesmo. nome. 
ostentará a Imagem, até a · constru
ção da ·monumental basillca· já 1>ro-
jetáda. · · 

Promovido o -sub;chde .da 
l\1issão - Nayal amerkana 

RIO, 1 ASAPRESS)" :.....J '. Divulga-se 
que o Capitão de .l<'r_agata. Ha-rold 
Parker._ sub•chefe .da Missão Naval 
None_A nierlcana. acaba· de ser· pro- -
movldo a· _posto superior .'_na· M~rinha 
de Gu_erra dos Estados U11!d?s. 

o acordo sobre sâüde ~- e 
saneamento' 

I'UO, ( ASAPRESS) -- Foram dt\·uis 
gadas as notas diplomatlca:, ·trocad_as · 
entre o -illl11istr"o Osvaldo Aranha. e 
o Emba.ix3.<loi- J~ferson ·caf!=TY. a:'r:e-s .. 
"pl~ito·.-do programa d~. -C{'tóperação~ ~o ... 

l)re Sa:ude e sa 11eamento entre -p 
úrasll a -os Estados ·Unidos. Aceitan• 
do a proposta dos E~tados· Unidos, .o · 
Brasil, _·que· já co11correu com a. lm
portancia de 9 milhões· de cruzeiros 
para. o ·mesmo ·progran1a. cohtribu1rã, 
ai-nda, corn a 1!llportaric1a· de ·100 ml_ 
l11ões 'de cruzeiros num perlodo de 
5. ano·s." Os Estados U13\_dos,_~p~r ln· ... 
termedlo do instituto dos Assµntos 
Inter-ainericanos, ·contrl bulrãp e<>m a. 
quantia adicional de 3 111llhões- de. do~ 
lares. Após a troca das notas foi ,:f_ir
mado o contrato respectivo .9ue- re
cebeu por parte rio Bra:.ll as _asslna. 
turas do Ministro Osvaldo Aranha e 
do Mlnistr_o Gustavo Caps,néma e por 
parte dos_ Estados Unidos a do embal
xadór Jefer"son Cafery e C. C. Du
nham, v1cé~presidente · executt"vo , tio 
rnstltuio d~ Assuntos lnterAa'mérka
nos o contrato Jil. ·co1' ctrrriàdo · em 
con"Sequenc_ia. da troe~ dessas nnta,S ~ 
<intra.rã. ·e1i1 vigor a ·prlmeifo -de Ja. 
11eiro de 19H e será valldo'·até ?1 de 
dozel)l bro rle 1948, 

Nomeado -o novo membro 
do Conselho Administrativo 

-do -Estado ' 
RIO, (ASAPRÊJSS) - O Pre.slden1 .. 

da. .Republlca-·- assinou'· _decreto ~onc~
de11do exoneração ao sr, Adriano Mar-

. rey Junior,_ das funções de Membl'o 
do Coiiselho Administrativo do Esta

.do ·de .São Paulo,·e_ nomeando para.· 
:substitui-lo, o sr., Armando Prado, 

O- ,russo falava 
Brasil 

inal ·do 

RIO, (ASAPlU,,SSl - O vendedor 
a.mbulante Nicolau Ktffakoft, nat_u. 
ral de KatovJ,- na Hussia, éSlil\;a fa. 
!ando,·_ na rua,_: mal do_ Brasil e dos 
brasileiros Advertido por um_ policial, 
entrou .e111 -l11ta: _ ·corporal com· este, 

·sendo a multo -custo dominado e en-
via.do pára o: xadrez, - ·. · 

·Presidente da_· Camara· dos 
· Óepútadôs do Chile 

RIO, - (ASAPRESS) - Em viagem 
veios pa1ses sul-american()s,. chegou a 
,esta car,Úal, pr-'oi,edente ·de ·camaguei, 

."- pelo ºcliP110r 0 da "~an3-ir". ·o-·dr.· P~-
di:o Cas_tell_ Branco, -presidente da Ca• 
1nara -dos Deputados do Chile, _aco1n_ 

'pànhl'-dO do- seu assistente_ sr. _Gu1lher-
me Lago Carmo11a. · 

_ Nomeaçõês -para a :Pun~a= 
ção Brasil=Cenfra) : 

RIO,. (ASAPRESS) - ·O Presidente 
·,da Re1>t1hl!ca assinou decreto_ ·nome
ando o Ministro 'João All>erto Lins dr 
Batrds'. ·presidente da. funda.cão BraL 
sil-Central, cuja tnstitulcão· foi au
toriza<la-' pelo· Decreto-lei ó.878; · de I O 
de outubro deste .ano. · Por out~o ile
cf'eto f0tanl no·111e·ar.1os Os 111àmhr·os · tlo 

'"Conselho Dfretor··da l;'undação, o qual 
· .t:lcou ãssiri1 cônst1tÚid0: SrS. Atneri~o 
Marinho· 1.ntz; Atanagllào Pereira. 

-Braz --Dla~ de.· Aguiar; Feltnt.o Muller; 
, GodÍifi-etlo d.i Síl Y<i!- l'eles; Marlo ,de 

Almeida ~'ranco; Otaviano Alves üe
. Lim>t;· Rahnurido de Ca,st.ro; Teodoro 
· Q1:1art!ín Barbosa e Wolf Kablin. 

A EXCOMUNHÃO, DE LEON -DEGRELL,E 
'Há po~co tempo o LEGlO.NA!ÚO 

publicou uma nota a respeito da· ex
_c-omunhão do chefe nazista belga. 
Hoje, publicamos noticias mais mi
nuciosas a respeito' de tal fato. 

"~oficioso Calolico Internacional" 
de H de -No1·embro PP- ·u!)s .dá as 
s1iguintes _novas: Por haver ofendido 
gràvemente -uru ministro de Deus, 
que: se. achava no desempenho de 
suas funç:ões sacerdotais; e por ha
ver infringido em publico as taxativas, 
.disP9siçõe.s do Epit.!1 .. pado belga so- , 
bre a Coniunhão, vestindo 'uniforllJe, 
Leou Degrelle, cl1efe _do partido 
"rexista" da Belgica, de uitidà fi. 
liação nacional-socialista, foi exco
mungado pelo Bispo de sua diocese·· 
natal, !I. de Narimr. 

O -decreto, firmado por Sua· Exeia. 
l\Ions. André- l\I. Charrue, foi lido 
simultaneamente' na catedral -de- Na0 

mu·r e ua Igreja púoquial ;de ,13,~uil-
. lon, celebre aldeia das -Ardeµnes 
,belgas que Viu nascer O, piedoso che
fe da primeira Cruzada, Godofredo 
de Bouillon, e na qual teve lugar o 
fato· que mot;1vou a escomunhão do 
lider "rcxfata". 

Um mês antes de se conheeer esta 
condeua~ão da' auloridade. ec!esia·s, 
tica, entre os diai-i'ôs belgas ,ch-ega
dos _ à Capital portuguesa se encoh
tra va, um numliro do t>ays_.Rée( por
ta-YM <lo partido "rexista", em (JUC 

se -narrava "a liç:ão dada por De0 

grelle a um clerigo impe1·tinente". 
O diario, datado de 25 de Julho, co~ 
menta sarcasticamente o eséandalo 
provocado na Ig1•eja paroquial · de 
Bôuillon - pelo chefe '' rexista", do 
seguinte modo; · 

"~o domírigo "ultimo •. O ohr1·[rut

na_nt {primeirn lCl/C_Uté) · Lc1.g1_. D_e-

grel!e aasis'tia -à Missa nu1ria. Igreja 
da diocese de Nanmr. Ap6s o ser
mão,-Ô :pàrocó àá mesma, Pe. Miguel 
Poucelet,· ·distribuiu a Comunhão aos 
fieis; porém· ao passar em frente' ao 
"Oherleutnant", ajoelhado nà pri
meira .fila, passou ostensivamente de 
lado. _ _ 

"Diante· desta. atitude, o "Chefe" 
levantou-sé e increparido ú sacerdo
te exclamou "Senhor cura, peço ao 
senhor que me dê imediatameüte a 
Conmnhão !". Porém o saeerdote 
teátou, otitra · vez, iludi-lo. - Então 
Dégrelle tomou-o· pelo ombro: "Ou 
eu ou ninguem !", gritou-lhe; 'e- aque
le respondeu: "Por·ordem. do senhor 

_Bispo,· não_, posso dar-lhe a Comu
nhão; O Senhor está uniformizado". 
"lGm contiouii,:ão begrelle tomando 

. o cura pelo pescoço, forçou-o a dei
xar a ámbula sob;e· o altar e, dianfo 

_do assombro dos presentes, obrigou-o 
tamuem _ a despojar-se de seus· para· 
meu tos; depois arrastando-o. atravez 
da 111">-~e, levou~o até_ a porta donde,• 
com um vigoroso-empurrão, o· arrojou 
para fora da Igreja. ·Logo depciís 
Leem Degrel!e retomou a seu - as-
sento". · 

Na ed-itão de 28 de _Julho, "Pa.ys 
Rêel,, volta à iro1iizar sobre o sa
c1·ilego nltrage" levado· a c~bci pelo 
"Chefo". 

"() cu_ra assira. expulso do templo 
. .;.. çqmen(a .;;.. . encontrou lagrimas 
para lamentar o mau quarto de hora 
que· havia ' passado. - Derramaram 
nas úmas seis mulheres em um esta
belecimentó _ proximo à_ Igreja, -as 
quais chorá:ruirigaram durante todo 
o ·dia, com . o 'coração amargura
çlo pelas desventuras do pastor.. O 

. suce~8o, rl,,vertiu myit9 Rê P.~§§Qª~ 
~Iwcai'r1,1irns''. ____ .. __ . 
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,,J, E ,G J O. N A ft I O 

E urgente a reforma social e economica N o t í e i a s dos Estados \visit~ HOJE Os prelados renovam a sua con· 
dcna~ão à doutrina do comunismo, 
:;ub qualquer aparencia que assnrna RIO GRANDE DO SUL 

Os .Arcebispos e Bispo$ do CanarJ,; 
n·u,üdos em Quebec, reno\·aram o 
&:pelo feito a "todos os fieis e au
toridades, para que promoYam as re
formas economicas e sociais absolu
tamente prementes". 

para ludibriar o po,o. O comunis- IGREJ.\ NOSSA SJ~:'HIORA 
~Il,:t}IA:\EIUA 

mo, como toda a doutrina socialista, PORTO ALt;GRE, (ASAPRESSJ 
é materialista, e nega ,o direito de !•'oi solenemente Inaugurada a lgre. 

Ânte,·iormente, tinham feito o 
mesmo apelo, na pastoral conjunta 
mi 31 de oaio de 1942. 

propriedade. Concentrando o _poder ja de Nossa, Senhora M~d!anelra, cone• 
- . . • .., .. - .,, .. ~,.·c---.,tr.O!õa,··110 bairro da Gloria Ao ato, 

Co u: n conselheiros espirituais 
autodzados de :todos os catolirns, os 
Prelados declaram que os_,fteis ,Po
dem aprovar qualquer parfi<l? poli~ 
l·ieo que se inspüe nos pria-cip1os ca. 
tolicos. 

econom1co e ~ohtico nas ?Ia,?~ ... t1,.::: .. '.itii9 ,'.s~ i·evestiu de expressivá eloquen
Estado, entromza o comuntsll;l,O., !l.!It··.,:.• eí·~ ·,,;:!)mpareceram altas autoridades 
totalitarismo que aniquila a .Jib.e:Jid-a,,., /~cl:"'.:,la,;tlcas, civis e mtl'.tares, ale1u 

·.de e derrrada a essoa human:1-f'Z• ,··>-:: ;\d,\>', .. -.;-r-and.e numero ·de fieis. 
. ,.. . "': p · ;·,.··•:·:,/.•·<>\/,;\"OQUIIUUA l'OR 1,·uuL\S DO n10, 
, Num. rfã¼,iode:•;de eell1'1lsão, 'oomo,.(J, \i:mA'NDE I•'ADRICA uF: t:ALÇADos 
·,nJ~o •'to\Jo :'ó :catotieo ·\ic boa; Vobtà;·" .. ".' 'c'P,ORTO ALEGR!~. < ASAPRESS) --

] '' d' , ", ; ·· " J ·· 'l •,:Por s· mil hões de cruzeiros, varias , f o. e?e ou~-1~· essas ~a av1:as e~.c .~:., >orn\a.s· do Rio, calrnm de adquirir ,l!ina 
- l'eé'ída;1 dus 'Btspos Canadenses •.. · da~. maiores íal>ricas de .calçados do 

,. ' 'J,~stado, situada no município de No-~------------------...: ..... ---~-------=--,.. ·vÕ· Í·la-mburgo. 

TE A T R 9 51 ti NEM AS 
PROGRAMAS DE HOJE. 

PRIME_l~()S E}JlljlD9ftJUJ 

ALHAMBRA - Veleiro fantasma, com MUton B:.~le, - AMC. 
Esta noite bombardearemos· Calais,' com· A11a.bélia. _;_, APA: 

ART PALACIO - Ladrão que 1-quba ladrão, com Sta.i1 I,,a!Jrel,,.;... R. . 
BANDEIRANTES - Vieram dlnámltar a América, com George Sander5. - A. 
lPIRANGA - Mergulho no Ínferno,,com '.J:Yl'Ql'le· Power. ,-"- APA..·. 
METRO - o fogo sagrado. ci,.,1 Spencer Tracy. :;.; A'PA, , 

'OPERA - Marrocos, com Gary, Cooper. 
PEDRO II - Comando negro. com John Wayne, - APA. 

Minhas duas mulheres. com Bl)ster· r~eáfon:·- ;f: '. 
RlTZ - Um gosto e seis vlntens, com George Sanders. - ·D. 
SAO BENTO - Esposas em ré de guen-a, com Arthur Lake ... A. 

O ma.ior sovina do mundo, com Jack Benny. - R,.· 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

,lllfERICA - Cairo, com Jeanettt'Mac Oonald. - Af'A. 
Os .mal intencionados. com ··os, !~mâqs Ri~. ·~ AP4: 

ASTORIA - Sempre em meu coração, qom::q1J,rl_a Wªrren .. ;.....~. 
o · l1omem que nasceu duas vezes; --com Cesar Ratt. 

AVENIDA - Por conta do·. Bonifacto; com· os Irmãos, M:).rx . . ;.:.. A. 
O Santo e a mulher, côm George Sanders . ..:.. APA. 

BAB!LONIA - Encontro cm Londres, com Michele Morgan. - APA. 
· Coquetel de estrelas, com Dorothy Lamour. - R. 

BRASIL - Branca sPlvagem, com Maria Montez, - .R. 
Vivemos ás pre~sas. com L~·m Bary. - AMC, · 

BRAZ POUTEÁ.MA - O grande motim, com· Clark Gable. - .n. 
Cavaleiro dt: Nevada, com Charles Starret. - AMC. 

BROADWAY - Sete noivas. com Kathrim Grayson. - A. 
CAMBUCI - Chetmks, com Virgínia Gilmore. - APA: 

Vivemos ás pressas, com Lyn Bary. - AMO. 
CAPITOLIO - Coquetel de estrelas. com Dorothy Lamour. - & 

Um, pequeno erro, com Joan Bennet. ·- ÁPA 
CARl,OS GOMES - Major Barbara. coro Wendy Hlller. - R. 

· No velho Missouti. com Waver e Elnlry, - APA. . 
CASA VERDE - .Os filhos de Hitler, com Tim Holt; - APA, 

, ............ c111core-ae1™td01 .--eom, Blll ·Elliot: · - · ·APA: · ·. 
ClNEMUNDl - Tartan e a deusa verde, com Herman :Sri11 . ...,. A. 

·:, '·A·volta·.de Daniel Boo!,lle, com BUI Elltot. :-·;.,'l;llfC.·:· . 
·coL! SEU' - Para sempi'e e 1Jm dia. com· M'érle. óliêrón:.:.., AP N 
· · ·: · ·Vitprla . no deserto.· fihne naturaL · .... :;,t:, _., , : : · 
COLOMBO·.:... l'foite· !nesqüecivel. com Loreta ·Young. :- t.Md;· 

~egresso r.etumban~e. com Gloria Jean:'·-~A/ 
COLON · .:.:;;"Cupido hertgoso. com Arthur ,Lake. · ~· ·A. · ·· 

·· E~p!!io ·mvisivel, éioni 'John Hall . ...;; :·APA. . . 
· CR'UZE.lRO -'" ,Nblte sem lúa, com Cedflê' Rard1'vld:: - Â,~A, 
· · QUé 'pe1·nas.' c·om Jinli: Faltetiourgo.· ';..l · APA', 

,·.ESPERTA:;_ Orquideas de ,Brooklii1. com· Jl\ll!ÚY' RQgm: - ',tfA, ,., 
· ··· . Corações•{)aJpitan.tes; éQin Willfan Hold~11, -oAPA·, · '· 

'· FENJ.X' .__: :col'respondentf"l ·fei1omeóo, com •Bob Hope:- _;_:. R. 
,os,é;óntaildos ataéam de- niaélrugada, cotn Paul MunL- R. 

GLORIA - Corações palpitantes. ,com Joh1u1y ,Mac Brown. - APA 
· 'Falsos ·pa.ttlotas, com• Robert Stack. - APÁ·., · ··, ·· ,, 
HOLLYWOOD - Noite sem lua, com Sir. Cedrlc Uai;d~1ck:, 

. Meu fllho ·não· se vende, com Richard Carlsoni· .. :::11. 
-' I!JEAL, - . Pol!cla) des(\onhecldo. · com Cantll1flas.:·.- .R,. 
; · Ajuda-me a ,viver, com L!bertad Lamarque. ~1,APA.· . ,, 

, Ull.S - .Aço. da .. mesma tempera. , com Edwa:rd An1old. ,_ A. · 
A ,caça .dei tulniigo, com Bruce Bennet . .,:.. ·,t:,. 

· Herdeira desaparecida. com . William Gargan. - ·A'MC-
1,UX '-"' Coragem .de :mulher. -co1r,· Marguerite :.chapman. ;_· APA, 
· Cisne negro,. com Tlrone Power. - .D . , . . . . · 

MdDERNO -"- f>'ombra d~ uma-·dUv!da. conf'Tere:ta::wí·fght'."-.:: AP..4; ,,, 
, A caça do inimigo, com Bruce Benett. - A. . . , 

OBJtRDAN. -:-:- Ambição se:riiiít-é1o~, :com Richard Arlen, -.:.:,. .AMC. , 
Lafite o. corsarlo, com. F.L·ederlc Mai·ch, .,.... .APA. . .· . . . 

OD!WN <$aia ~ul) - 1.qr&io sim erá :v1df.çonf John PayUe. '"'."·. t,; 
.... Paraiso. perdido, com·:~'ernand Gravet' ,..;. R, .. · · · · ·- -
.(Sala. vermelpa.f. - Suei,:.corii Ty,rone PoÍiler. ·~ ·APA. . . 
. : E!lcontro em Londre~.: cQm . .Mlehele Motgáu . . ,~ .. Af'A 
OLJMPIA .;.. Canta coração; com Janet Blair. ,-,.AMC. 
.. · Chetnicks, ·com: ,Virgilpa., Gil mote, -, 4P .1·, · · .. ·. · ' , ,, •. 

. ·. PARAJZO - S,ete .,dla,s ele llcença. cpm Viclpr Matu,rc, . ...,. J?. 
, ·· Buct1a· parll< C!'!.llllão. com.- Stan Laurel, . ..., A. · 

't>ARAMOUN1' ---, .mnão:, 011). armas. COlll. ~ll:an Lad, -· ;/?, 
Lourlnha do Panamá, cóm Ann Sothem·. -·APA. 

PA.R.:iTODOS .,-,..Mal~µdro .tj.e so1=te, com. Walá.ce Bcei·y. - APA.,. 
· Noite de' pecado;,éon, .Charles Boyer.·.,.... li,, , , 

PAU/.JS1'A - Que, pernas, .com JJnx Falken.burg . .,,..,APA. 
Cisne Negro,' -'i;om Tyrone Power. - ·D.. , '. 

. ·PA.ULISTAN.O -:-. O pro~etor, com Willian Soyd~ . .,. AMC 
·.. :. Ca\7algad1;1 ·de ,melodias. com IlQnita Gl·anvlle. - R;, 

PENHA··-c-' .Oe1~ra!s dv fuiuro, ·oom F1·eddle Ba.r.tholomew. _. A. , 
•Rainha das meJoctias;. com Kt:n Murray, - A. 
··Virgem· iouc:i, com· Victor Fr><nceu. ,-, M:, · 

l'lRA1'lNlNGA.· - Dama em· perigo, com .warren W!Uanl, - AMc..·. 
, '. Quem· é o culpado, com,Bud .Abbot. - A .. : . , , . 

t:ECUtJO: (centro).· - O g~ J.l\te. impostor. com Ralph Bellamy; - R. 
O 1i·mão .do Falcão, com George Sandors. ·.~. APA. 

RECREIO .(Lapal ..... Sa1gento Imortal, com Henry-Fonda. -.,;,,.,R-. 
' Ursadas e veruadas, com Charlie Mao Carl,y, ·~. AP.t. 

REX'-'-- Sargento, York, com .Gary Cooper, ....c A'PA., · 
. Xilit'l.dro, ecim Jimmy Rogers. -- APA . .. · ·, 

RIAi,TO .._ ls½) acima·de tudo, com Tyrone'Powii?'. ~ & 
. oe· mulher 'para mulher, com Robert ·Taylor.·-, R. 

ROI AL - Punhal âssassino. ·com éhester Morrls. - AP A 
, Espiões do eixo. com John Barrymore ... - A: , 
·, R.OSARIO - Original pecado, com Je~.11 Arthur. - .D •. 

ROXl - Sempre ~m- m<1u coração, com Gloria Warren. - R 
. Glol'io61!, vitoria, com James Stepnenson . ....., APA. 

.. SANTA- CECILIA· ·- QÚem 'é o culpadô, coi}! ~ua· Abbott. - · -4.: 
. Mania musical, C<Jm Leon Erro!. - APA. . · .. · .... 

· SANTA HEtENA..;. Quarido·moáe,,o dla,·com Gene·Tterney . ..;.·APA~ 
Prisioneiro de--co11veutencla; com Bill Henry. ;.;;. :.ll." 

·. -SAN'I!O AN'l.'ONJO - Suxgirá a.,. 1.1,uro1·a., çom ~ph l'ilcll~r~son .. - .AllIC, 
...• ·. Ó trein clo,dialio, con1 Van He!.Un. - AMO. . 

sAo CAETANO ~ l''ruta cublçada, com Dlan.a aa.rrymore. 
· Moléqué ·Tlão;- cotn 'Grande othelo, - APA: · ·, ·· 

SAO CARLOS ,-.,Sempre 'LUa: com Deana Durbin. - APA. 
. Bandoleiros das pia-nicles, com Charles St.arret. - AMC .. 
sA.o GERÁ.l.,DO - Musica, lua e amor, com Johnny Oowns. - n. · 
SÂ.0 JOSÉ - De cartola~ calças tistadM, coin· Mickey Rooney. - APA, 
, .. Mãe solteira; com Mal'lelle Dietricll. - R. 

·SAO UIJZ -,_11:mboscada em alto mar, com .Pat ffBrien: - APA 
.. Bancancto:a ~ranflna. com .r.--umr J.4ke .. - A .. , . . . 

PEDEM QUE O THIGO RIOGRA:'\"• 
D1'1l'IS~J !Jl<]JA nIOlllO i\O ES'l'ADO 

PORTO ALEGHB, (ASAPRE,SS) -
O Secretar)o cta ,\gricultura, em no. 
me do Interventor I•'ederal, telegra. 
fou ao m,nistro da Agricultura, pe. 
dindo que todo o trigo produ~ido 110 
rao Gtand·e do Sul se;a 1noido 110 1n~s
mo Estado. A metlida ,visa baratear 
a Carinha, 

1

afim ele ter o povo páo 1nafs 
barato. Para ter a quantidade neces• 
saria ao consumo local é preciso. al<nn 
de toda a produção local. a importa
.ção de trinta ou <1ua·renta P?r cento 
do trig·o que se consome.. 
l'EDIIJO DO l'll.Elfl,;l'J'O D.\ CIDAUG 

liRUGliAlA UI!} U~VEilA 
PORTU ALEGHE, <ASAPRESS) -

· o· s,..-.' Agulrre Aristeg·ui, prefeito da. 
cidade uruguaia de. Hi vera, dirigiq,. 
se .ao e1nbaixador ur4guaio· no Rio ·(le 
Janeiro. apela.nela no sentielo de •Jue 
'se··cónslga /a exce~ão da lei de .estr«>I°• 
geí.ros,.,afíin de que poesam os traba
lhadores uruguaios, residentes na. re
for.ida,:" ·cidade, ex.ercer atividades re• 
.mu.11érada5 e"rn Santana elo Llvramen• 
to, e111: Igualdade de· condições co1,1 
. o,. J.>rasll"i ros. 
· , t:ul'i'l'RAHANOO .uN t•,...-wvs 

POH.TU ALJ::GRE, ( ASA.PRES;,) -
Na· loéalidade de Arroio Graude. sí .. 

. tu-,rna. nas cll visas elos munlcitiios de 
PaSso Fundo e Carasiu llo, foram apre .. 
oud.i<los 4 ca1nin.hões · conduzindo coif, 
t1·abandó clê ptÍt!;US _para a Argentin;.c.. 
J,;stão Implicados no ruiu oroso caso· 
os guardas aduaneiros Serafim Dór
lleles b'outoüra e 1-i'rancisco J1His(:U 
Bagglo, residentes em S;]o Bo1•ja. 

A 1,olicia prendeu os cumplices, ten• 
do um elos coulra.baudlstas cous.,.,41. 
do fugir. 

C:llJA.Dt:S Q,UJ,; CO!\StlRVA.Dl 
Sl,US .\O~IUS . 

.POH'l'ü AL!fü!{J!], lASAPl':ESS) 
A 11oticia cl" ciua o Conselho· Naciooal 
de-:\.;eoi;r.afla,, elellbel'ara :oonserv-ar-· 1,s 
cidad"s de Porto Ale~re e, Rfo Pat·do, 
os .seu~ · i·espccti vO~ .uomcs, foi· 1·ew~ ... 
bida com i.;rande sattsta<,;ãó ém ló,1'1:; 
as, roclas-,<lest,i, · capi,tal_. , 

ESPIRITO SANTO 
"S~l'J,;Jl.\ Vl'l'" , UE 10, IUlI,ffõll:S, 

·t:ALCUl,ADO l'ARA J•!S'f·!!l ,Al'iO 
V!TURIA, (ASAPiu,;ss) - o Gover. 

no ·do Esplrlto Santo caicula c1ue .o 
"superavit" do exei-cició finH.nceiro llo 
corrente ano· atingirá a nada 1:nenoa 
de. 10· mllhões de ct'uzeiros.· 

ESTADO DO. RIO. 
\•'ALt::CIMEN'r.O Ol) YWARIO ,Cll!ll\At, 

IJE C,\'~Il'OS · . 

CAMPOS, 1,\SAPREJ~S) '..... F1aléccu 
nesta o!elade, 1'fonsorihoi· José Seve·ri,
n.o, Vt'gàrio Geral de C<1rt1po$; e. dll~e
tor do. Orfanatô ·São 'José. · 

A ci<lade toda e'stà pos·arôsi~slm11, 
velo passamento <lo rétei,/el.o. Sàqerdo- · 
te.:·,1ue f1tleuêu · noº !·losi,lltàl ··cliC Bene
ncencla Portuguesa, elll cous<•quen. 
c1a de quéima,foras''de que foi vitima. 
ha., dias;, Gont0l'llJ<iº,ii'Olfch1Jitó;;, f.fóT1i;e;. 
n hor J·osê Se!,'e1•hw•,ti:ver-n-- liu-a·,r-· ~·<Jcs-
tes incendiadas: aó Hra:r: -inad\·ertl• 
1Jamenl'.";.'1l,n· pall-to d~,f.osfow. ace~o. 
o ·q\Jal .!atb1g:~-a ·isuw ,,·,1>aM1Ia·' ,a,t1:;,arjj·o-

· lhe (ogo., .:- :-=··· ~- ·i ~q 1 ~r•tf~ !,_::.r · 
·A ci<lad·e em· pt,:;o; ,·sení:'dlstll'i~ãh r)~ · 

classe.s ... )";estou ,,.süit, .ttVlt)\'t Jl<j.\l.J',\hit• 
g·ém a Mó11.,euiiôf J.os&:lõever1uo,.-acou}. 
panl1ando os ,seus r9&tó.s, _m,oft.ai3.: O 
com~rd.o cerroú ··;,s Kúa~) pthitd:sht'ih,
,H<lo ela Associação zJJoruerciltl; ,. vara. 
que Os çomei·chtrlos p1,1ciés5:e1n, ton.~~r 
parte no cortdv q11e conduziµ, ã. mi!:o, 
o .feret,·o, cies<l<, o J!ospit;ü. até a Ca
tedra.l, 011<le o co.rpo foi encol'llcnd,\do 
pe\o E~mo: ·sr .. Dom ·otavlaito .de .\!· 
t.uquerqué, · 

Ll~ll'l'E!I co:11 s: l'AIÍLO 
J:,i!TJ!Ht01, (ASAPÚ©SS) -·o Inter. 

ventar FccleraJ, de;,;tgnou os engenhel. 
ros Aloisio Hu-guenay, Luiz; Souza e o 
Ministro do 'l'rlbu1mJ ,de .Cont·as, ""· 
José Mato,io .. Maia, IH'-.1'.a coustituil•en1 
11p1a c9missào .de. estuclos. dos .. limites 
elos. Esta.dos de :oão Paulo e do Rio d11 
Ja.neii·o, · 

AC R E 
AS CO~IU.'\"IC,\ÇO~;s. i\O ,\ÇJlE 

RIO IJIU!\C<J, (,\SAPH.ESS), - J.!;s .. 
tão cl)ega.udo a e~ta capital,. isesuiir, 
do o--.éurso ,to. ri9 Acre, ,até Brú~ilia, 
numero8as <imbarcaçõês do S,i'i./J...P.P. 

Esta epoca do ai,o, em c1ue o 1·io 
pertllite a. na.~cs·a,çã_o, 1nÕlóuga 1 se. nU 
ma~hno,_ poi- cl'nço 'inesus.· .o a:conte
cirnento "traz enorines \.'an~agei1s para,' 
a vida ·ec.onomica d!/ Terrltorlo .. Du, 
rànte· a ·epoca da và.:;;tnte, o rio só 
1,e-rmitÔ 11, _. na \'egê\t;;âõ para. ~mba.t-ca
~õ.és .d.e pequeno calado, no mâxlrno 
d~ .. 3o· toirela<lae., ó 1ilan.o do Çloverno 
de construção de 1·odovlas é de gra.n. · 
de Interesse econ.omiéo, pois o 'l'er• 
rité,1·io · do Acre só· c.011tà ag6ra. ··c-:>m 
vias .fluviais. As obras· de construção 
das eluàs estradas rí.üe .lh;arão Rio 
B1'anco a: Abuua e Sena Maclurelra já. 
estão bastante 11,dlantadas, 

CEARA' 
:\'AUFR.\GJO .i\"A COSTA 00 rIAU1 

FO.RTALEZA, CASAPRESS) - Nau
!ra.gou em frente ·á, côsta plaulense, 

· · em cônser1ue:ncla. ·4e forte temporal ·ô 

hiate "Dobato", 4e. propriedade da 
firma maranhense Jonas Lobato O 
biate. conduzia g-r.i,nde· carregamento 
cl<> m<l,rcadorlas procedentes <le Farta-

. leia. e que Í!a destinavam a Bel.em. (J~ 

i,rejulzos sã.o avalla!los em ·cerca õe 
um mlihã.o de <;ruzelros, A. tripulação 
consegul·u., :;;ah~ar .. se. 'roda .A'.. c.arg'a 

,' rol, perdMa, . esta.ildo as mercadorii<s 
asseg"l1raclas. 

S A N. T A: C A T f;. R I N A 
ojn.u ·co,rlii,:ii;'l'AS DE CRUZ 

. . E SOUZA, ,. 
:· FLOR!ANOPOL!S,. e ,"-SAPRl;JS$)' -

O governo catarinense vai mandar 
edita·r as ol~ras completas do poeta 
Crui e Sou~a. 

il'WE~ÚIO . 
FLO!'UANOPOLIS. CASAPRESS) -

Yeritfcou•se um grande incendlo na 
cida_ile cle Câ.ça<lor,,,o qual teve ori;;e1)1 
ho <leposito do. pasta mecanlca da fir~ 
ma Priiúo •rodesco, sendo destrulelas, 
alem <lesse deposito, a tabrléa de cai
xa:, de madeiras d0. Ada1nl & Cia. 
Ltda., e a. residencla do s1·, Sebastlã;o 
lc"ag,undes, situada junto, â fabrica. Os 
populares co111iej1;l!lram circunscrever 
Ó lnce11<110; evitando a destruição do 
quarteirão. fo,r um verdadeiro millt. 
gre, nil".o foi àtlngida. a lgreja de. Nos. 
sa. · l'lelll.rora Aparecl<Ja. situada· entre 
os, .. predlos .•sinistrados Apenai lf. Fa, 
brlca ,1e Caixas de llladeiras esta~·a 
sei,;uradá. . . 

MINAS GERAIS 
ESTATlS'fJC.\ D.\ J>l\ODUÇÃQ DI!l 

AGUAS !IIINERAIS 
BELO !iORJZôNTE, (ASAPRl!l5$) 

- Segundo <)adas estatlsticós . divul
gados pelo governo mineiro, foi a se~ 
guinte, a tajjtJa. de produçll.o de aguns 
minerais no reterl<!o ~stado. Lo lu, 
gar -' .s· Lourenço,· c.om 'f,313.888 li• 
tros; ~.o )u'gat :... Ga.,.ambô, co111 •.• , 
2.258.600; 3.o lugar - Lambari, com 
1 205.184.:··e .em 4:o··iugar, càmbuqillra, 
éom 9$.576 litros, seguindo-se Mar de 
Espanha, Volta Gr11-ncle, Leopoldhia, 
Ouro· l•'lno ,,, Poços de C'!,lda~. A re
ferida estatlstlca diz respeito ao ano 
passado, .e representa : na economia. 
do Estado, uma renda de Cr$ , •.•.• 
14.ll76.541,00. 

DISTJl,A!'llA D"1 ,\t,COOl, 
Bli:1.,0 ttORlZON'.!'E, .(AS,\PRV:SS> 

- Encontra.m-,a bem adlantadl!-~ as 
obras de montagem de uma. gran<le 
âlstilarla para aic:ool na ol<Jade de 
Ponte· No.va ·e que sé· de.et.ina ,•ao apl'Q•. 
veltamento ... do ,exceuo de ,can11,s <l:i 
Zona da Mat11,, o qual eerá. iransfor _ 
madô ~m a.lcool; .A 11~hu, serâ inaú• 
s-u1·àda b1•evémente, e ,terá,· umii ·~.1.

pàc14a4e para produç/i.o . diaria óe 
22,000 litro~. sendo a prhnelra no Br!i
sll , que tr.aballiará. diretamente com 
o ~a.Ido 4a ca.na. 

G O 1 A'.S 
.... ,,,01'.{iA!llEN'l'O DO l!ÍS'J'.~00 

. PARA tD44 
COIANIA, 1 ASAPHESS) - O De11at'• 

ú.mento tlos f:jervlços P11bllcos e1ica .• 
minhou.' á. . Interventorla. J!'ed~ral a· 
proposta orçamentaria de. Oolaz. parf.l 
o ex,.rclcfo· de 19H, estirria11<10 a recei
ta .. m Cél'Ca de Cr$ ~2:000. OOQ,00. A . 
referida proposta .prevê ·um "deficit" 
de soo.o·oo cruzeiros, oi·l1.1i><fo de. i,os 
vás :dotaçõea estabelecÍ<Ja.~, .p_e!,i). g_o .. 
ve'rno co1u- riilâ~·ao ao ensl,no Tlrlmas 
rio, aúmê\1to ·de·· vencimento do fun• 
don_al\.s1no·e v~rlla~ dest!.11n4M a, çb1·aa 
publl~a:s ·aestil, C~llital. ·: 

PAR À' 
OJ!'IUA 1., Ol,"J Jll8'l'ICA (.'O)liDEXAllO 

•
0 g~l!:l\1, (;\$.\F:f{.l!:SS) ·.;:_ O Jt1hl 

"'Cortfovll Pinto. é1n sxercició ria Qul,j
• tií.' Vara, conclcnou o ,oficiar d!!· jilst.t~ 
· <;;it·, Acaclo··santos; a 7 meseil fi 15 <li.is 
'd,Vpl'lsi."o JlOJ' ter c.ltado úma i>ess.oa 

<1\l"à' nã'o era: a ,'crrladelra. Com isso 
'Íioüve· grave ·prejuízo, no 1>rocesso, em 
'que' ·1iâvlam deposto mri desembar1:11 •. 
·,1or · e' um juiz ele direito. 

MATO GROSSO 
A FALTA OE 'l'llANSl'Ol'lTES 

CUJABA, (ASAPRESS) - Til:da a 
Imprensa ·ao Esta.do, pr1nclpahnente 
os jornais de Culabâ e Corumbâ, dão 
curso âs reclamações gerais <lo .::o
merçio e _das associações· de classe, 
pedindo a atençã.o dos poderes J)ll· 
l.,l!cos para a situação da na,.vegaçl!.o 
rio rio·· éuiabá .. A em1>r;,sa CjUe faz. O 
serv!~o ele tra'Ílsporte níio: d.á. vàsão á. 
grà.nde , quantlda.de. de merci.dorlas ' 

· qlté 'é,tii,gam dlúlamente a ;port,o 1"s .. 
uera.nca. l~st~s ficam nus vag~~s. d:a 
J\oroeste, até que haja pra~a ,nos ·ª":" 
,·ios. Isto traz. um segundo. e grande . 
(>1·Cijulio, pois Inutiliza gra11M· riun,e
ro de earros , da estrada, que· tam
bem Juta com talta de mit"tértàr i-o .. 
dante. Tal fato levou a Noroeste. a. 
·não aceitar n1als despachos de nler• 
cadorlas para· Porto Esperan,;ia; · éo.: 
rumoá.. e Cula.bá.", o que. vein causar 
grandes preju!zos a. · essas' ·cidades, 
'pr~jurlléando altJcla enormemertte · t> 
seu abastecimento; ' · . 
CARTEUlAS PARA ·os ,FU?SCJONi. 

. . ll-1011 ·~lUNJCirA.JS . 
CUIABA,. (ASAPRESS) -Pe!Ô. pr.,. 

feito desta capital, foram institui.dai!/ 
as. cartelr11,s ele assentamei)tos .lndlvl. 
duais e Clchas. para. contagem do tem• 
po dos s~rvidores ínunic:ipals. As car
tol·ra~ · tem, de .aco.rdo com a . lei, o 
mesmo valor 'das· cartefras de ldentl. 
dade e são do tipo o!lclal . e nelas são 
tra.nscrltoll! toclós os dados re!er,;n
t~s à, vida funcional do·seu' port11,dor, 
assim .como oi; da(!os, nec.essa.rlos á. 
"ua identltlcacá.o. 

B A 
JtEDUZIDO O "BLA,CKOUT" 

SALVAPOR, (ASAFRESS) . .;;.. 0-. Ser• 
vl,;:i:> Regional da. Defes.a. Passlv'). au
torizóu o ·restabelecimento' é.n, part<'>, 
da !lt1Í1tinaçáo publica na orla Jlto
ranea. desta Cài>lta! . 

A L A 
l!JDUOANDAltJO PARA FlLl-lOS. Ol!l, 

HANS,ENIANOS . 
l\fACEió, (ASAPRESS) ~ Ser'â. lnaú., 

guracjo do.mingo, 11est11, capital, o !Dd1;
candarto Eunice :Weawer, destinado 
a.os filhos sadios, de leprO$OS. Esse 
pr<iventorio está. dotado dos mais mo• 
derno~ requisitos. · A 1;ua. ,eonstr1i.ção 
flco11 l'm · cerca cje 300.000 cru;etros. 

AS COOJ'ER,\TJVAS 
MAOE!ó, CASAPRESS) .:_ O ,Ioter

vé1Íwr Federal,• na ÚI tlma · reun Ião do 
Conselho de .E:xpansã.o l!:conomlca, rê• 
ferl11dó-se ~e Cooperativu, Informou, 
que ó càso estiva $8Í1do e~tudado 1,e_ 
lo Mlnisterlo .<!à As+tcúHura. · mor
mente. ·no tocanté. á.. retorl?Íl!,· .. 4e·, al
i.Uns ·dos dispositivos da. lei,, tend.o 
erh vista: o ·evld.i11.te prej1Jlzo 'que a 
.fua ado~ào Iria. trazer aos cofres, \)U· 
blicos, niio sornente do' ~1;ta<10, mas· 
~ob1·et11do; ·(la. únião._ 

PAR ANA' 
lJ~IYERHIDADE DO J'AR.-\N.-i 

CURJ'l'IDA, <ASAPRESS) - A Es
cola; de llarmacie; e Odontologia ·(]a 
Uni verslda;de rlo' .P'aranli.. vai· diplomar, 
,e.ste ano, urna .turma dé cérça de fao 
alun.o~. uma das rnalores j~· tor,nâdas 
por e\ls-e ·est'abele,,lmento õe em;ino. 
superiqr . · 

C:ONGitJsSS~ DAS ~HfSSOJtAl!l 
PARA.NAJ!;N'SES . 

PON1'A GROS.SA, <ASAI'RESS) 
Reaíj2ou~s,i 1iesta cldacJe, .o· ·congresso 
de Representantes das Etnls~iiras ra_ 
· ,··ana·ense·s,. durant~ ·ó qua), to1 · {un<là.• 
da; a Associação Proflssio,tal da~ em- . 
p1·esas de' radlo-dl-fusão no Estado do 
Paraná., 

A M A .. Z .O N A S 
·ROPO\"IA· L(GAN:no A,~'. B/\CJAS uo 

, : ·,Ail1Azo1~As ,_. ti llcf PRA r" . 
MA.N'AUS; <AS-APRB.SS) . ._. Serã.o li. 

gad;Í,s ·as· .baciae .do· Ama.~ona~ e • <lo 
Pra.ta, IÍ.tl'avéâ ele" .uma· roilovla 'l!gú, 
do.· Porto li;sperldião; rio Rio . Jauro;; 
áfluente 4o !'arag-ual- a Fontes Lacet• 
<la, j,orto á margem rlo Rio Guapor.é 
Os traÍ>alhos da grande rodovia ji 
toram · 1n1c·iados, estando á. cargo do 
Govern.o lrederal, 

CAUSAM EXTRANHESA AS . OEELARACõES 
DO EMBAIXADOR, RUSSO NO MEXICO, 'SOBRE· AS FRONTEIRAS 

DA POLONIA 
Caus<1.ram sul'p1•esa cm Washiug. 

· tou, scgi1ndo··1nroi:ma N. e., ,as obser, 
vações feitas 110 Méll:ico pelo embai, 
xador soviético, sr. Co-qstantluo 
01i"111ausky, que indicou que a UR.SS 
pretende conservar as fronteira~· que 
se. adjudicou quando .ela e a Alcma, 
nha, repartirani em 1939 o ten.ltório 
ela Polouia, . . . 

·11,m primeiro lugar, foj ·1embràdo 
que o si•. Í-)1J'man!lkY, c1uando era cn, 
viado do Sovlet nos Estados Unidos, 
·era conhecido ,em Wa'shlpgton como 
homem que sõ pronunciava uma pa· 
la na, cotn a plêna autorização de seu 
governo. Por isso, ·ç,s observadores 
da capital· '10ft(;l-americ.ana, são ile 
opinião .que, ,ao falar, o sr. Oumans
ky e:i:primiu o pensamento do Krem· 
lin. · · 

l!lm i;egundo lugar nota-se ,que o 
diplomata eo:vl-étlco escolheu para 
ralar, o, mcimento em que o sr. C9rdell 
Hull acabava de chegar aos Estados 

Unidos, depois de representar esta 
nação na Conferência de. Moscou. . 

O embaixador Oumansky ao refo· 
.rir•se àqueles que· afirmam estar os. 
Russos a 90 milhas !!,a rrcintelra tio.' 
touesa, disse: "Quisera'·. CJUe .. fosse 
ex:ato, elevemos porem recuperar ·ai11 •. 
da ·280 milhas. na mesma direção/pa 
ra chegar à t,routeira ·da Poioulil. ", 

Estas 2·80 milhas, s.\o da froutelra 
cstabe;eci<la ·pelá AletµàuJ)a, em· .1939, 

Coment.ando e$t.a· dec.laraçã,o, o: sr.·· 
William Phi\ip Simms, afírníóu: "Ás 
esperanças que se iam fotniando en· 
"tre as Nações Unidas, de QÚEi a i->o. 
lonia : se1·1a restabelecida · clesàpàrece
ra.m. depols gue o embaixad!)r russo. 
uo J\1éxicó, decfarou tiubllcáménte, 
q11e a frotelra. russo-polonesa é a· de 
1939 e não! é ·de ·193g1•. · · · ' 

Logican1e1;tte, as. declaragões . 110 
embaixador Ouiilansky provocou gran· , 
de inquietação e sobressalto em 
Washington: e . Londres.· 

A-

IV FEIRA NACIONAL OE INDUSTRIAS 
- ÁGUA SRANCA PARQUE: ANTARTIC~ 

Atrações 
Divertiinentos.' 

28 11.avilhões·. com .423 magnificos· · ·~stands" 
·A B E R J A a partir das 13 horas .. 

IV. FEIRA NACIONAL OE INDUSTRIAS 
i N G R E s s o· e r $ 1-', 5 o' ' . 

NA FEIRA Vl·SITE 
o ,;ST ÀND" DE DOM PElXlrO. 

E SABO:L~EIE UMA DELICIOSA 

SANDUICHE DE 

---'2.'i::.t~·,"" --· 

Sardinhas_ 4 .. Rl.11:>i. 
12 DE ·oEZEM BRO 

NOSSA SENHORA DE CUADELUPE, 
PADROEIRA DA AMERICA LATINA 

No ano da Redenção de 15Ú' a .Vir· 
g<JÍu Mãe de Deus apareceu a João 
Diego,· rude neofito, sobre -a colina 
de Tepeyjac no· Mei.ic.o segundo 1'8-
za.. uma ántt~a e constante J,tad'.ção. 
Falo.u·lhe de uma maneira llÍt,Jlfo ate 
tuosa . mandando-lbé que tosse ter 
cóm o Bispo e lhe pedisse. que. man-

' dasse concluir naquele lugar um sa,n . 
t11arto em sua honra. . 

Querendo verificar bem o fato, D. 
João de Zumarraga, Bispo do lugar, 
disse ao r11stico neofito que pedisse 
a Nossa Senhora um sinal. Enquánto. 
isso. João Diego iri,sistia com nlüitas 
lagrimas que se' fizessem os dese· 
Jos da Mãe de Deus; · 

Como voltasse joão à colina de 
T.epeyjac, s.ouhe que seu pai estara 
nioribundo, .Partiu -imedlatameute va· 
ra onde ele· se achava, afim de não o 
deixàr. mo.r.rer sen1 f!liC.l'amentos. ro 
éaU:1!uho; 'foi 'silrpreé11atclo ''pela' s"t(a 
já costt1n1a9a visão, que l_he 'afirmou 
:já estar o seu pai · completamente 
curado, ot"erecendci-lhe ao niesmo tem· 
po um ramàlhete de rosas frescas, 
enibora estives·sem no rigor d.o Inver· 
no, para que fossem levadas ao Bis· 
po como sinal desejado, 

Apresentou·se rnals uma. Ve;i; o rus· 
tico camponio ao _Setihor- Bispo n 
João· de zuniarraga. ·esta vez com as 
suas rosas nÚlagrosas, No moinento 
po,•em em que 'ele abrllJ o manto em 

· que elas se achavam, ,desaparecerau1 
miraculosamente, transforniando-se 
-na iu1agem q11e e!~ estava acost1;1?1ado 
a vet • . 
, llllpressiouado por essa manifesta-' 

ção tão patente.do. so!Jrenaturâ,l, pron
tificóu.Je o Bfspo íl: ,E)xecutar os ele· 
sejos que· a Virgem ·manifestara .por 
intermecllo do bumilde neófito. Uma 
vez construido o templo, · a Santa ·sé 
cvncedeu-lhe um colegio de Cone
gos, para .' au1nentar o. esplendor , do 
culto o que m111to contribuiu. para 
aume1úar a devoção. ·dos 11-iexicanOs 
pela Mãe de Deus que era nesse· ean, 
tuárlo prodiga em milagres, En1 vn,
tude desses mesmos milagres, .,o Ar· 
catiispo do Mexico, .)unwnente ccim 
o~ Bispos dessa reglão, declararam a 
'e;,;:celsa mediadora como o melhor am, 
paro contra as ca.Iamidades publicas, 
o pedirom a Bento XIV, que 1h.es con, 
cedeu, o direito de ·terem, Oficio e 
Missa sob a invocação. d.e No;;;sa Se-
gllura c:Je Ul,ladelupe, , 

Por fim os Bispos do Mexlco, e 
, muito1, , outros da, Amertca La'tlna, 

pediram a S. S. o Papa Leão Xlll 
.q11e reconhecesse Nossa .,senhora lie 
Guadalupe como protetora de· toda 

·., a A:merlca . Latina. Le,ão. ~xll! acedeu 
a· ésse pediào, · · 

na minoria porem organizada e pouco 
es~rúpulosa, . quis eli:terminar a· Igre-

. ja no Mexico. mandou 1:olocar . um 
petardo forttssimo jUrito ·ao' manto· 
em que Nossa Sênbcsra se dignou im• 
primlr a .súa lmagein, o petardo ex
ploplu, o vidro .que protegi~ o antigo 
manto elo humilde neoflto partiU·SEJ 
inteiro ·sem (JUe ele sofresse: 

Se o penhor ~e seu carinho para , 
com .os homens merece · tau t9s cui•, 
dados da Virgem Mãe .de Deus; quais 
nã,o Pevem 'ser os que Ela ·dlretamen, 
te lhes consagra? E sendo eles · tão 
g!'and~S quà!s não devem ser OS a.tos. 
de .amor que os homens· devem ter 
para com El,a? E prlilÍ::ipaJmente nps, 
ámerlcan.os e latinos, a quem: Ela se 
d.ignóÜ manifestar de modo ·tão éi.. 
pec!al? 

PUBLICAÇÔ~s· :nêclét~AS 
Da. '-~dit~ra -l>aiaila. úJJén'.sligCírO 

da Fé" •.recebemos· as segúfütcs pu~ 
l>licações :· ''AJmanílqu.e do· :Mcnsa~ 
geiro .da Jtê". de-. 1944 ;. '' Aci Deus 
Desconbecidó"·' do· ·Pe; · A.gostinho 
fünschér; tl'acluzÍdO e'anofado por Ulll 

franciscano,. e ."Bom Jesus ,.da La-. 
pa", · tle autol'ra do Pe. ·Turibío Vi• 
lanova Se.•ura. · ' . · · · ' 
' "AOONAQÚJj DO. MENSA, 
........ ,·.·· GEUi.êfDA F:é" . -
,Dirigida pelo~ franeiscànos; esta 

editora· da-nos a. conhecer interes. 
·, sa.nte almanaque. . Comô o: proprfo 

no;ne 'diz; contem artigós, fotog.ra• 
fias, calend11-rio e o qúe pode iuteres. 
sa .a todos; I<'otografiag de . varios 
lugares pitorescos. do norte do país, 
põe-nos ení contacfo mafa, estrci• 
to com ,OS ,hortistas. Ha, tawbem 
uma. ·parte .. dedicada às vóqações· sa• 
cerdotáis, . outra 0010 · homenagens 3 
diversos ,Bispos das Dioceses nol'des. 
titias. · 

. ''AO. DEUS DESCONHECIDO" 
Esta Q!'ochura com perto de ·du~ 

zentu paginas, veio trazer excelen• 
tes, meios para todos entrarem e1n 
contacto com a doutdna da Santa 
Igreja a respeito dô Divino Espiri• 
to -Santo. 

sÃo .PiWLO. - Moleque 'l'lão. com Grande Othelo. -- APA,' 
· Vitoria i10 deserto. filme natural. - A. . • · 

.sAO· PEDRO -· Branca ~elvagem, c9m Marii.:,Montcz. - R. 
os mal lntenc)onadQs. com os irmãos Ritz •. - APA. . , 

UNIVERSO. ~.Noite inesqueclvel, com I.meta yo(lJlg .. -: AMC'; 
Regresso ·retumbante. com· Gloria Jean. -" A. · . . 

VILA PRUDEN1'E - n.enegados úe Oklaoma:,.oom Bob Llnvigstone. --·AMC,. Indicador 
Quando o .presidente Cll.l!es, repre· 

sentando a minlnia ·minoria mexica-

P 
'
. . . ' 1 ro 1$'$'10118 ·, Aniversario de Congregação 

O autor é oiPe. · Agostinho .Kfos. 
cber. líói traduzida pará o \'el'• 

naculo. por um franciscano. E,nfre 
os muitos capitulas em que está di•, 
vidida a ohrn, ha alguns que mere
cem citação, por nos. parecer de· 
maior iuteresse: ''Efeitos da vida 
divina", ." Henascimento pefo Espi. 
rito Santo': ·'10· amor· conjugal uo 

, Espiritc, Sanio"~ '.'Como fa-Io 0ei meu· 
amigop ~. muitos odtros, todos uti• 
lissi mos.' : :, • · , : • 

Papai vai ,casar, com Adolplle Mcnjou. - A,l'A. 

EXPLICAÇôES DAS COTAÇôE3 

. A. _ AOEI.TAvÊL .... Filme que po,~e ser visto por todos, embora sem pro• 

·· B. _1e:i:o~lfÍll\1é qué p~de ser, ~itto p~r toclo;com prov~~ n'lorali 
. A.MC'. ;..; ACEl'l'AVEL. MENOS PARA CRIANÇ.t\$·.,... Filme que pelo eriredo 
.·.· · . , ou cenas- pode inwress1011ar ,o publico lnfantU. · , , · . ·. . .. 
BPA, - BOM,.?ARA ~DULTOS . .,.. Fil!"'e (!Ut' pode ser visto com proveito 

· · · .·inorà.i tão. ~mente ,por adultas. · · · · . · ' , · · ·. · , ·• 
íil>A . . ;.;;. ACEJTAVEL· PARA ADULTOS··- ·.!'lime que -pode eel" vta~ .t.ão 

·, sonieritepór,;adultos'emborà sem prov'.~lto:1~9r.a1. '.· ,. ·.·.- . : . · ,., 
:R. ·.,... RES'rRlTO - Filme que pelo enredo ou çenas.- deve .ser e1,trlt~eu,te . 

. · ... · réservado a .pesso~. de- solida formação· ~oral e_ --relitJt,:a; · · · ·. · <, . . · . 
D. - PESAC,.)NSELHADO - Filipe q11e 'pela QTa-Ve l~conven1en01a· do em·e(lo . 

· · . ou ·cenas,- ·deve ser evitado por ·qua:quer publico. : : , .. · , 
·l!t. - MAU - Filn::e prejudic,al para Q~al.11u~r. ouhUco. 

: l'tOTA: - E; tmporfante (]Ué o esp.(l(ltador;ofu) ~e.conte,n~ CQm a.rumples co~a· . 
· , · · : ,ção·do flhne:ou·da (leçéi"àe te~rQ, ,m~·-;Q.1,18 µrO,Uo/e,.c9nhe,cer -pelo , 

, menos· alguns. detalhes da critica. tstó justl~lctré. ·Uiria ,cot!!l;RO que . 
afirmada. sem nenhum ·,comentarlêJ,: podera ·P&recer .1.irj'ust11.: ·e 'º'". 
br"tudo com a tettu1~ de uma:anáHse:.QiI~,põe,,em.rélevo.ils'·e:e~, 

.. 
·'" 

· n1eritos '.bons e m·aus· do filme ·O fane.ctadqt·,))«.JllÇO a, pOU!)f);· e.d.llCl'\fáa 
· ·súa cóncte"!ic1a,é ábrenderá "l11l1i;ir ,tvr.if,mesmc> oa outr9~ J1lmes., 

·.q.ue. lhe forem, aµresentadps. , · ·.. · · · · ,, ·: . ., '"· . · · : '·- , · 
, o. boletüo, mi. Orient;ê,ção, Mol'al . -dos:, Espetacukls contém· u.m.a 

crltlcá. . o:te.talhada cte tnr:;< os mine~ fi(.)bl(l(is em ii). r~illo. • i!"l'. PUbli• , 
cado ·,;emanaimente; ·e t :w;inature .an11a1 c,u&to O_r$· 2Q,00, na. Ça"'." 
pital--e Oi$ 25.00 p·ari o·rnter\ôr .. fiifó',m.;;:õê~ Jl~ A~ócíàç~ ,1011. 
:·JomaUstas. católico,;; á .rua -~uu1pno Bw~uva, 1'73, 3.1, ~ncl,.r, . 
~ala, ~~? -:- .f!:one: 3~7760., 

1:.et .-. 9: · LE.G.IONARJ.O 

ADV0
1

GADOS 
Dr. Vicente M«dilo . , 

.Pt·aça. da Sá. 23 • 2.o an<iar, • Sala 245 

Dr.' Plinio Corrêa de Oliveira 
rwa. . Qulntlnt> . Boca luva, · J76 • ·1t,o 

Andar ..,.. Sa '" sz;i - . 'reJ,: 2•7376 

Joviano 
e. 

· J., N .. Cesar Leasa 
. Advug11cfo,Í '. , . . , .... 

[,,go da M lsericor,lla, ~a .... &ala, 90-$ 

·Dr. Francisco P; Reimão · 
.,. , Hêlg:ieistet· , 

Rua· São H.;nlo, i~f _, ·1.() andar 
!laia 3 - 1'.~l.:, ,~~.!64~··,.; ,S. E'AULO 

o~;·.-"~l};a,, M~i~~ : <t~ ·. ~ndiade 
!tua·. l;l,;nJamtm i.:onsta11t: ·~3 =.: i,1> a.nu, 

· , Sala 18 - . 'l'el,: ·~,l~Sfi 

o·r. ,'Ourvâl 'Prado 
.. , Médico Ocull~ta 

· n. ·s..nodM Pnui,; il:IJ'ldto, í& · 
ó h :<nd., ;· !:la IH$ 'f>l 2 • 13., ~ ·14 

(1-0sQ:. dá· Kua j,.sé 1:lr>ntfácln) , 
Cone.: u.so 4 17,30 noru 

'l'e1.:. :l-7íl'l3 . 

· .1\f'E D I C O S 

.Dr. Vic~to dé Pàwo Melilo 
tJllah:a !Itdtc,11 - 'l'a1>c,i:~lo1e 

l\lllo• X . 
Dlr\!toi- &to "S1rn~torln VIia llfascote" 
Cons.: .R. M&ro()IÍI, :Sf - , 6.o llni:tar 

· Apart.o' 63 - 'f!!>I,: '·8601 
Res.: Av; AgtJ:i l'!t•anoa 11.0 !ts 
/ 'fel,: &·5829 · 

Dr; Camargo Áitdrad1i 
Uoouçu• 4e ·lleulwr•• · ;,_ l'nrto• 

Qpsra<1011111 · . · 
Da Sen. l"ort u"uesa e da Maternidade, 

de S. Peulo · · · 
Con11.: lt, Se,nadnr ll'etJõ n.o 105 . 

'l'él,: 2•27-ll '.'- Du H à1 18' hvru, , 
Sa.bado: Uae 10· à1 t:.l horas 

lteii.:. 'àua RRfael fie. Ri>.rros. 461 
· · '.l'el.: 7-4563 

, Dr. Celestino Bourroul . 
Ítes.: L.sn s .. P~ul1>, B - '!'1111.: 2,.2.62~ 

. Cone,: ;Rua '7 /te· Abril. 23li · 

. ·, p~, , ª" H)tlfRR, 

SJ!:B t: · fROl'JOAll O 

··LE(iH>NARI"'. 
li . DIWl!!JI OB · TODOS 
o s o• :a. o , Hro s 

-------------.... -- li 

Dr. J~-M. Ca'bello Çampoa 
-111mutco, 1uu.iot.o<.Js'f4 

ltádlo~Dl111,rnll'"tfoo!Ó - IJ:111111ea . 
ttadlol61,;leo1r· a dmnlclllo 

Con11.: !'l.ua Marco111, 04 . Hll<lttlclo 
Pasteur) • ·~.o ~rnd. • 'l'el,: 4-0666 

Re:s.: Rua. Tuvl. 693 - Tel.: 6•4941 
Sãl'I .l?ll"11o 

H ô ME.O P AT l:A 
Dr. Rezende Filho 

Cons.:. R. Senador li'el~õ. 805,,,;: l.~ 
., andar - ·'•'el.: 2:083», - Pa111: 16' ·: 
· · à11 tS hQra._, .,.· · 
'n.es.i Aventdii, Dr,,, Ar11a14o, ·. ,11'1{7 

.,..;· 'l'el.: l);.~U~li .. · . 

Amador Cintra do ,frad.o 
Enaenhelro A r4ulteto 

.A j,qultetur.; rellgloea; coléa-lç•, rHI• 
· . d~nolas col~U va s ., . · 

Rua Libero Biidar6. 461 .... liillo Paul() 

:r O D O CATOl,.ICC> 
do.ve ler o 

l1J 1, J; Çi l Q li· I! R ·l. Q 1
' • 

Mariana dp ss. sacramento 
"BOM 'JESUS DA I,À.PA" 

do. Rio 
A· teri;éira obra ·que. tenios em mão~ 

cnjo titulo est& acima:, é como <liz; 
o autor . resenha bistorica a res
peito da <l e v o ç ã o · ao . Senhor 

A Cl'Jngregação Mariana de· Nossa. Bom Jtlsus da' Lapa; Segundo dizJ 
Senhora <lo SS. Sacramento, ·da\[ll_a- o Pe. ; Turibio Vi111nova Segura, 
tl'iz de Sant'Ana; do Rió'de Janeiro, autor da citada obra, U historia do 
comemora, nos dias 16 a 19 do .c01·- Bom Jesus da Lapa

1 
estava cheia.· 

reut!l, o 7,o aniveí~ârio de sua agre. de lendas e notas contráditorias, em
gação à P,rima Pi·imaria de Roma; , ·hora fmporlante essa devoção para 
.:Nos,dia,s 16, 17 e 18, às 20 horas,· os catolicós do' nordeste ilo Brasil. 

será rezado o,oficio de Nossa Senha- A. obra. .divide-se em, três partes: 
ra; às 20,15 hs. o Revmo • .Pe. Ifo, Lapa, o l\IÓngê e o Santua!'ÍO, Ka 
meu faria S. V. fará úma {'ratica du pdmeira partê. traçà-~e toda a 
retiro, e às 20,45 . hs. se1·á. feito· o \·isão hi.storiea do local, acrescen· 
eiercicio de Via Sacra'.. tando algunias· ~ista! da região' e <l.o 

No dia '19 às 8 hs. haverá !ltis~a Santilario; , · . . 
fostiva com comunhão geral, segui- . Na seguilda pÍlr-t~ 'relata~se a len~ 

. <la do .. café .e reunião' geill,l daCon- . da e a Vtlrdade bistoriea .a rcspeit.o 
grcga<;ão. . . do ,Monge "t'nndador· do Santuario, 

As 18,45, após o terço, será feita l'e. J,'raneiseo, da Soledáde. · 
a recepi;ão de no·vos . congregado:;,· Na terceira. pa.rte descreve-se o 
eandidates e aspirantes, fa7.,endo. o Santuario, sua. ":rntiguidade e be-
~t<nnão,. à segujr, <! Revníq. PI'!: Dan·'. _. le.za '\ .. a ,rom1trfa: que · cosiuma ser 
t<'l Coeq11ió, Diretor da Congcega,;ão. feita de maio a setembro. Concluin• 

Ap6~ 11. hcnçiío sQ)ene, de encr::r· ,lo a obra existe um apendice COI![ 
ramento ,las sol11,idades, li~veE4 _µ~na canticos dedicados ao Bom Jesus da 
reunião intimª'- Lar,:i.,; · · · · · ···· -· · 

/ 

'j 
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A intensa· repercussão da · Oonf erencia · de Teeran 
V~~pm · d• ,r.,gresso do p.-esidente Roe>s evelt . . Moção do povo americano . . . 
lntensifi.cado o suprimento à Russi~ ~ E ntr.,Vi$ta do Premhir Britaniéo, no Ct;slro. 

· WASH:!.NGTON, 11 (Reuters) - Foi 
oficialmente --aµunclado que, em sua 
viagem de regresso: o presidente 
:Roosevelt sobrevoou os'historlcos catn
J.)os de batalha do Norte · dá. ··Africa, 
desde El .Alamefn atê ·Tun!s •. O avião 
em que viajava· o prêst<!ente· voou a 
pequena altura sobre a·s._are!as do de
serto, afim . de· pernil tlr; a·o ch'e!e do 
governo examinar ·-bem de perto .. os 
cena.rios dos combates de que ·.resultou 
a. expulsão dos nazi.fa_sçi~tas-.. 4.a,,;\J;r_j •. 
ca. Essa viagem do presidente .Parece 
1'er precedido sua visita .a ilha ·de Mal
ta, -ainda que a. noticia oficial não te• 
n ha . sido. :bastante·-,. clara· --nesse .--sen- ' ' 
tido. 

americanos atravessam. os·. ardentes 
desertos e · as 1nontanhas neva<la,i' da 
Perslà. 

A opinião general!zada.·aqu! 'é qµe 
a' criação do comando. indépênc:Jén'te 
constitue o reconhecimento, por pa:r
te da Russia do magnifico trab:i,lho 
realiza.do pelos americanos. 

ENTREVISTA DE éHURCnILL 
.. ..\ JIUPRENSA. . _-

. CAIRO, 11 (Reuters) - (Do. êor• 
·--respondente especial ,da• ".Reutérs!') .':
Durante. uma conversa. não formal 
que manteve no salão de b'ailea aa· em-· 
ua.txada britan!ca desta · capital;. com 

· diversos correspondentes de --guerra:,'º 
primeiro ministro brita.nico,'. sr. wlns• 

VISITA A· .llfAL'l'A ... ton Churchill, prestou tributo· _esp,e •.. 
LA VALETA,. -11 (Reµters) ·-· O pre- clal á c1>mpleta e firme unidade que 

ssidente Roosevelt, que aqui cheí:OU na existe entre os povos norte-àmerica-
ultima. qu_a.rta-felra,. estava acompa~ · no, e brita.nico. , 
nhado pelo·· general Eii,~nh·o,vér,. à!mÍ· 0 "premier" brita.nico acentuou 
1·ante Leahy, chefe .do Estado Maior .tambem a signlficacll.o das hl&torlcas 
:Presidencial: general ;_ Spaatz, coman- decisões tomadas nas con!erenêia.s do 
dante das' forcas aeré.as americanas · Orlent'e Media, i~t.o é, -aquelas .ciul!.·. se 
no llfoditerraneo:- general Sni!th; che- reuniram no Cairo, entre ele, Roos\s• . 
ie do Estact:do Maior do · general Eise- l · Cl i K J Sh k · · · 
nhower; cóntra~afmiiáóte· 'Ma.e Intyré, v.e,t e· 1 \l,n_g- ·ª · e,, e,,n~- q,µal se· 
medico . do, presidente; com.andante fixou a soi-te do imperlo· nlponlco;., 

as . segulntêii,. em· qua · a unida.de de 
,.vistas,.é .a..bsoluta.:- · 

· a) .. a · solucll.o do problema balca-
_. nlc_e,'; b)·a iiuerra contra o Japão.e a 

guer-r,a . no Pacifico .em geral ;e) a 
otensi'la. ·de. bombardeio contra a Ale· 
manha.;,. d)'. a. campanha Italiana; e) 
.a gJJ'e.t;râ.. ·stibniar.t11a: f) os suj,riinen· 
,tos' no ap·õs gtiê.ri'a para a Europa. e 
pà.ra.a· Asta; .litJ a necessidade de ace_ 
lerámentci'·na. continua.cão da guerra. 
· Ffae.ra_m . p;i.tte _ln tegi-anJ_e, e .Impor• 

tante :da 'CO_nversa.· do primeiro mlnis
tt'o·' brltànl<:o com os correspondentes 
dê ·guerra, o esforco russo pa1·a a vito-

,.rlàA:omum, e.-a fid,elidacle da:-·'ru~quia 
aós seus .compromissos e amizades. 

Church!ll.-mal's urna vez- ·externou. a 
admiraGão que. tem pelo. valç,r·.do ·,i;ol• 
dado russo, t.embra.n·c:10 -o·,fracasso ·da 
ofensiva na~!sta contrà Moscou, a ll• 
bertação. de Lenlngrado, a· epopeia. vi~ 
torlosa de St;,,llngrado e a· atÚ.al. ofell· 
siva. quintupla que os russos vem des
fechando no .teatro de 'opera·~lies ·aa 
frente orienta.!_. . . . . 

Não ocultou Church!ll · sua absoluta 
confiança na· vitoria integra.l•das' Na
ções Unidas •. F'rizoú .' q1,1e'·fa ~vitoria· ~e 
avizinha., más fe~ tá.ndíeíü êjuêstão 'de 
acentuar. que iHngµem·se. deve: deixar 
encher· de . U11l ' otitnfsmo. acomodado. 
"Pôrque -' .dJs,-,é -~-- ha'.-.ainda; muitas 
coisas ·a _ fazérn~ · · 

A UCUPACAO , UE ZNAMENKA- CONSTITUE 
_.·.u:·M A G R.A N D E.·_ V rr;n-RJ:·A 

Boettig'er, ge·nro do -ptesldenté; e co- em _'.reeran, em que .ain·da R"osev~l.t_ e, 
;mandante Bryan, Pi.loto do· avião. ele, juntamente com Joseph_, S_ta.ji.n, . . . , , . . ,. ., 

Exposição d-e Natal 
,o·e ·''_'a'ctlidô co.m· 

a· .· nQssa . orientaçijo 
;de- i ven··das 

·.'" -- • .. - .....,_ -- • d- • 

Brinquedos· ê P.resentes 

bem . JIÓÇAO DO POVO AJ\lEllJCANO !ª~!i:ri:i.. ~o~~t~~~~::n~ !f;~~~:fi~:t: - As,; tropas. russas' às portas de Krivoi=Ro·g ·. . Tomadas 
se~~d~ 1:tAde!!~~!:~~!r~es~ 1~h: -:;:~ç;:;~iº~~~~~1f;r: :~·~?a1! ~~:· '"](irovka·· e· Chabanowka - As tropas :que oç4paràttl Zni" , ., . 
e após ter dirigido- 'algumas •paiavras zista: e, novamente, no Cah·o, e1n ,que ka .· Kº d ' 

/,, 

a.os ofi.c1a1s ª soldados, .e ·ao- povo ue ainda os dois responsave1s rna.ximos men .. _ .--c;onvergem para trovgra -~.·Mensagem .. de 
:Malta, o pre.sidente.; Roosêvélt. leu o P.elo: destin_os do Estados ,Un!dOs"e ·da - ,, . ·st·a· ·11·n· Os . naz1·st·as dosment'e_m·_. . . , . 
seguinte pergaminho, .que reti_ro~ de Grã,Bretanha. tomaram, com o Presl· .,, 
uma magnifica caixa de madeira: dente da Turquia; sr. Ismêt rn·onu, de• .RUA DIREITA, 162-190 · -JlAIXA ,POSTAL; l ll~ 

"lllocão do, presidente dos Es.ta<1os liberações que vieram reaf(rinar a , MQ$ÇOU,. u· (Reut.e;r~) - Todas as 
:Unidos da -Amerlca, .-ém--n<>me·•de ·todo a.lianç'a anglo-turca, corisollcfo.r a.· ani:I. _posiçõe:s germ!l,nlcas a-oest.e do Dnieper 
i:i povo americano: ' zade turco-ámericana e reconcillà.r os Inferior. ·,e$tão. agora. seriamente amea·· 

Em nome do povo dos Esta.dos Uni· pontos de vista turco-russos. na poli• çada.s,. _em -consequencia dá tomada, pe· 
dos da .·America, .'saudo.a, llha·de M,.J. · tica do sul este eurol,lell. · ló~ .ru.ssos,,do ·importante. er.~onca.meu· 
ta, seu povo e def,ensores, que em prol Nessas co·nferenc!as todas, Í,redo- to 'ferrovlario de · Zna.menka - anun-
da. causa da. liberdade, justlça e minou o esp!rlto de intensa colabora·. eia. a eml.$Sora · russa. 
decenc!a, em .. todo o- mundo, presta- cão e as conversa~ões se realizarain ZNAMENKA TOMADA PELO GAL, 
ra.m .valiosos serviço_s, muito acima do . numa atmosfera propicia., cimentando- . . KONIEV 
dever. Sob continuo foi:o aereo, llla:Ita se a união entre as nações que defÉm· -
manteve-se ·-unfda ê. !ndoma.vel, · em dem a causa da humanidàde· e. a.â. çl• ·M;OSCO\J, 11. (Reuters) - Zna.me~. 
meio do mar; brilhante luzelr.o em melo villzação contra a politica do -domitlJo que foi capturada pelas forças rll.5Sas 
á escr,avidão e fa11al de. esperança.'. em a. ferro e fogo das potencias· totà.lita· ·sob ·o' ·comàndo do general Konlev, é 
dias. melhores, que já -chegaram. r!a.s E, d• modo todo particular,, se ·uiua- .das ,mais Importantes Junções fer· 

A 'brilhànte historla da fortaleza e ev!d'enciou como andam Juntos ·e' de foviarf.a.s na. ·parte Interior• do cotovelo 
do valor humano, que Malta forjou, mãos dadas, não apenas. os soldados, do Dnleper; ·Dai se .irradiam linhas pâra 
será lida pela posteridade· com assem. mas os '.povos e os estadistas d_a Grã.-' SmyeJa e Fq,stov, no noroeste;· para Ki-
l;>ro .e gratidão, através. dos tempos. o Bretanhâ. é dos Esta.dos Unidos, _·nuc .rovgrad e· Odessa., 110 sudoeat.e; para Ni-
que se.fez nesta ilha mantem:ainda as ma ·perl:eita fusão de sentimentos:de · "kolaleV; no sul: e,: para Dniepei-~Petrovs-
mais altas tradições ·dos bravos, ho- vontade e de objetivos. Frizou,, no ·ky, no: le$te;· · . · 
mens e ·mulheres que,· desde o come- prosseguimento de sua cQnversa., o BATA,LRAS _ EM . KRIVOI-ROG. 
ço do seculo, viveram e morreram pa. chefe do governo de Londre~.-que nes- ~OSCOU,: 11 · (Reuters) - Anuncia-
;ra. defender a civilização. · sas conferencias, assim como no con- .. s~ .. CJtie eitáo sen,~o travada~ encarniça-

Em sete· 9e dêzenil:>i;o- de mil nove- ta.to permanente em :que, ·estiveram:· das b:at:albM a uma distancia. de apenas 
centos e quarenta· e três.· -- · (a) Fran- tanto tempo Roosevelt e ele, acom- 32 .qullometros de Krivol-Rog, pra, onde 
kl/n· Dela.no Roo_sevel_t; pre·s!dente dos paÍlhados de seus aux!l!ares imedfatos. as,forças russai. abrem caminho a9 lon-
Estados Unidos ·da Amerlca.". mil!tares, economicos e polltlcbs, .tra• do de estreito viJe., 
MAIOR A.DA.ST_JJ:Cl!IIENTO. A RUSSIA tar.am de tudo quanto 1>odia tnteres- :(.OCALIDADES TOMADAS 

TEERAN, 11 (Do correspondente sai· aos dois pa!ses aliados e amigos •. _ . Jro~qqt,r, .. lt,(Reuters).-'- Anuncia-
tia "Ri.uters") ~"A' decisão 'daº'cóníe; 'E o·que mais se notahllhfoú'. ...e. ·âlif.:', · ·se.· onclalfuente'. qtie· trélpas ru~ · càp• 
rencla · de Teeran, ·de· aumentar os se· Church!JJ - foi que· as lmprestões :tur9<ram:.a.s _esta<;õe.5. ferroviariai; de Ki-
a.bastectmentos pà.ra. a Russ!à pela ro- troca.das e as decisões asseritad,úi nii:o · rovkii."e. cnabano'vlci:, na dh·eção de Ki· 
dovla _que passa pE)lo -Ira.n,. tleou p:t• v_ersaram tão somente sobre .o momen- · · º" 
tenteadai na notlê'1à ·dé"qôe 'o 'com/iridõ' t6;· não- 'conlpréenàê'ra'm.'sóm'énte":a' . .,ry.vg.r..,,..« ',. .,, -. ,' : 
de servi,;;os do góifo .Pers!co -'- at.é situaçll.o da guerra _ tato atual:- CONVERGEM PARA: KIROVGRAD 
a.gora dependente ilo Q G. norte-ante• mas o mundo que sairá _da guerI'a,_-. 38 MOSCOU, 11 _ (Rr:uters) .·--:-,- Anuncia-se 
:rica.no ~- p;,.ssarâ.' a·ser,um .comando ,iecessidades que surgirão após O con- quê Os podero.sos ·· coiltingentes russos 
jndépen<l'!nte, sob a direcão do Minis- flito, as coqclusões que,será<> tiradas que·-'capturaraní o entronca-mento fer-
terlo .da Guerra.. · · · ... quando as arma~- cederem-, .Júg-ar"·io .. -roviarlo: ,ie-.Zfl!ime11Jta. e~_t11.o ,igo_1·1!, con° 

1,,az justal'l\ente um ano·que os prL trl!,balho pacifico da reconstr!lção Fo. verglrido, pelo norte, .le.5te. e úoroeste, 
melros a.nieri~nos chegara1n· ao lratl. l'ij-lll ~xamlna.dos todos ·'os j:>'tó'f!i~mas, ·pa.rà O··lmporta.rite, centro qe comunica· 
Desde· então, 'sob· a dlre~ãó _do general . estr,i.t~gicos, , e'conom!cos e pqllticos . ção de Kirovgtad.- · 
Donii:ld Coµnol!y, tem- feito tantas·'-en• ·· · -do mundo_ em guerra .e. do -apõs-gúer- .- · ·o· .P.ON'l'O MA?': .OJ;.JTlCO -l'4RA, · OS 
trega.s . q11e, em -cert_à, -0ca~lão,_ hot; ve ra.. ·' · ' ' NAZIS ' 
um. congestlonaniento •iio .ponto terml- .. V.oltàndo a mencionar. assunto's · ele .. _- 'MOSC<iU, 11. (Reúters) - Consicie-
:nal da. ferrovia russa; gu_el'ra e do momento, d!ss_e . o "pre.. ra~se ·que. a. captlll'l'I de Znamenka que-

bs a.met-lcànos, qtie trabalham con- m!er" britanlco que .os america1Ios a brou ,as: Jinhas · germanlcas no· ponto 
juntamente com os ·persas no ferrocar• os· brltanlcos, com plena comiordan• mais. critico .q.o setor _da curv;i. do Dnle-. 
ril trahslranlano; montaram'. dezena8 eia· de seus aliados, constata.rim co- pet. · , . . .. 
de ·milhares :de· ca1Úlnhõeà e· mtlha.res mo Washington e .. Londres . tem os GRANDE .CENTRO DE RESIS.TENCIA 
de aviões,··. que estão presentemente me·smos. pontos firmados; ·no tocànte · . · ··ATACADO 
combatendo .na 'frente· russa. . â.s · ·ou:tra.s questões . pr!mordta.ls · da · MOSCOU; 11 (Réuteri;) -' Informa• 

Durante · todo o dia,.· os comboios a.tualJdade, ba.sta.ndo, :como exemplo, se ~ue ,.1;1ovas· e grandes batalhas estão 
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b1 E TE · andares· 1'.epletos · de~ artigos' dos 

mais variados e .. nos . quiiis: .a . bom' gosto e a 
: - ' • • • • >, ._ ---~ • •• •• 

qualidade exerceni friurifà:írt{ predomfoio, est~c 
à disposição de V. Ex~Úi. -para: Ílie;,. .proporª · 

~ionar uma esêolha 

. Vísite;nos .. I\~rcorr~ 

intefra~e~~e .. 'sati~íator_ia. 

em fr,a.nca · liberdade . aE 

nossas exposições :•, e :verá que{ fazendo· jus, ' 

· mais uma v:ez; · ao seu· .ténia Ú-adidó11a1; os 
~ . -~- ·.--.·- ' . 

PRESENrts··MlPPIN 
•· causam' aJegri~. ai-quem ·os _:récébe; 

. . . . \ -: .· ,, .. 

exá1çarn .• ó: gcisto, de'. '~uein ·os ofe1:ece? 

. _ ·· êis'1;> . 
· ANGCO:B.RÁSILEIRA: • 
. SucessQra de, MAPPIN -STORES 

, .. ' .-. '_," . . \· -.··'. ':' . ·.·.,, ..-~, . " . ·, .. ,,., 

sendo i11iciad_as, :. pela. passe. d~- ,E:rlvq_l~ 
Rog, cidade que foi; durante dois.. meses, 
o centro. da réslstehcla alem!!.· na curva 
do Dnieper. ' · · 

MENSAGEM· DE STALIN.·. . ,. 
MOSCOU, 11 (_Reuters> -:-· Por moti

vo. da. ocupação de Zna!l1enks., .ó · ma
rechal Stàl!n, comsmdante supremo do 
Exercito RiWl30, baixou uma:'. ordem do 
dia. espe_cia1, elogia1,do ·llS unlfu!,des · que 
obtiveram essa extraord!iiarla. viíorlà., ás 
quais . passarão de agora eni dla.nte ·· a 
usa.r o nome des,sti; cidade. A captura' de 
Znamenka foi comemófada em Moscou; 
ontem a noite, com as clusicas. 12 saJ-'. 
vas de 124 :canhões: 

DESMENTIDO NAZISTA 
BERNA; .11 (Reuters) -- A. captura 

de Znamenka · pelos russos foi desmen- · 
tida. pelo comentarista, militar ,_ da -ra
dio alemã, capitão, "Sertorius; . o, qual, de-. 
clarou que "o lnimig9 ,não ·cónseguiu 
toma;r a. cidade e está- agÓra. ·."tep.tando 
avançar pelos dois . flanco.s da pôsição, 
par.a contomá-Ja". · · . ' ·· . · .· · 
DESCRIÇAO DA .. VITORIA OBTIDA 

MOSCOU, 11 (Retiters) - Uma: in
formação oficial russa descreve · da se
guinte maneira· a. capturá:. de ·,zna:menka 
peles russos. · . · . ._ · . 

"Depois de romper as posições avan~ 
çad!l,S inimlgas .em Znamenka., QS, ~n

. qués rus.sos atacaram à.sJ prllictpi!llf' 'for
ças · a.lemã-5 e cortaram stia.s, comunica-

. ções .. Ao mesmo ?mpo; _ nos,sas Unida
des desferiram ~-ontra o._ lnlniigo· ·décl
i;ivos golpes frontais. Os alemães ofere
ceram a· mais obstina.da resiilte110Ja· .111 
enterraram· tanques no ·solo, nas· cerc11,• 
nias da cidade e : nos · cruzamentos ·da~ 

. ruàs, para enfrentar n0SS0. avanç~.J·ll-~ 
zendo uso de posições preparadas, ·con• 
tra.-a.tacaram :·epetidamente, Nossos , ho-
111e11S esrii,àgàram M defesas itiitn~as, 
uma, por uma, e, tend_o.pe1~etrad(! l)a e\~ 
dadc, · ab1;lram_ ca!Uiniio raa após :rlll!-· 
Na noite de ôntem, a Junção' férroviii,rla · 
e a cidade. foram· Utn:pai; de · fórçás •inf
mlgas, téndo os . alemães. experlmerita.cto 
pesadas' perdas. Segundo da.dos a.!ni:là. ln• 

· co1npletos,. s'imiente durante o .ci.ià de 
qulnta.-feira, fora1n mortós mais. âe •• 
1.500 a.Jemães e .fôram· postos · fora. de 
açãó 23 tanques inimigos".· . . .. 
NOVO E PODEROSO AVANÇO Russo· 

NO DNIEPER• . . : . 
MOSCOU,. _! l (De Ha,rold kfug, ·•· cor

respondente . especial .· da· "ReU:ters) _.,,._ 
Os ultimes desenvolvimentos. .da. Juta- Qlle 
se desenrola .entre Krivoy~Rog · e ·.B.iev · 
dão a · impressão de que uni .novo• e. po
deroso avanço mssó • está sendo prepa-
rado para dias pi·oxi!rios. · .. ·· · 

No centro da linha Krivoy-Rog·- Cher
kass,•, atravéz do cotovelo_ do Dnlepér, 
os a.lefr1ães defrontam-se com uma nóv'a. 
e lrreslstivel irrnpção dos exercitas mo~
covitM. 

A rede ferrovia.ria que Hga as·. posi
ções russas no ln:tei·lor do cotovelo . do 
Dnieper coi..n a_;egião de K_iey, fofcóm~ 
pletamente . Isolada. Desta maneira Qs 
russos ficaram de posse dê uma gran
de area de terreno nçi. interior do · co
tovelo, . remet.e1)do . , para -. ali,, enormes 
quantidades ; de material bel!co, supri
mentos .. e reservas hwnanas. . ·. . ·, . 

Os . alemães com-. suas . eomúi:ilcaçõcs 
. ferrovlarlas cortadas, estão enviando re

forÇÓs pa.ra o · cotovelo do Dnieper, por 
vla aerea. 

A · experlenciilo de. Sta.l!ngrado e' Orei, 
conquanto ·•ão. tenha. sido · aproveita.da 
pelos alemães. - provou 'cat,jlgor!cam<m
te que a ·chegada de· reforços '.p0r. -via 
ae1·ea significa .. ·geralmente 01;- ultimo~ 
extertorcs• e prediz uina ·grande' der~ 
rota.· · · ·. · · ,:· . .,·:-· · · 

· A ·ponta de lança do. general_ Kontev, 
a.gora. ameaçando Krivoy-Róg de _ um 
poi1to dfstante apenas"2ci mllliu ·ao nor• 
te da. ala. direita dos 'defenroi'es àlemães 
.- entre Krivoy-Rog ·a 'N!kot>01' -., eistá 
~endo . continuadamente impelida para.· a 
frente, devido á lndefectlvel · pressão· 
russa ern numêrosos. )lontos. . · 

· A Iniciativa . -ainda · estâ. . f!rntemente 
com os· russos e o seu alto <\<>inalljo po-. 
de, no momento oportu1,10; . desfechar um 
gofpe coordenado; · 
. Um· outro lmporta.n:te aspecto- da.- atual 

luta. 110 ·pn!eper· ê ... que os- rilssos ,·estão 
"engarrafando'·'· bs ,atentães ·ao· longo · 
dé uma fi·ente. Je 150 ·mi:ha.s; ,11mltàrido 
dessa.forma: o póqer ,clas,tropas, teui3S 
em sua ação, contra o IJolção ·de. Ki_ev. 

:~cst~ infrutlferos . ataques, 911 ,alé· 
mães estão· pefde11do. nada. .-'menos de 
3.000 homens por dia.· Conta.rido os· fe
rido11, as perdas gerinanicas :ailcenC:enf a 
meia. divisão e1ri cada-24 'hóia.s, ' .. 
-·• Todos'··os · -cotitrà.-~fa!'Jtiês''.)/e>: dé'sin~ró
uam ante o ·"paredão"'dé·aç~.da.s troa 
pas rU!JSa.g,' determinadas 'à rtão . nfals 

. . _ceder ter1-eno •. P;i.ra _se, f~r .. wpa. Us.9n
.. , jelra. . ideia . dos" ataques. àlémãés/lirióta'

se que, só na •gião de. Cller)cassy; em 

'· 

Prossegue· .lenta mas· tenazmente p avanco .aliãdo )nà Jtalia 
Jtaliános em ação contra os nazistas ~ R;foi-ç-Qs <ló :·~ai. --l(e~~~lri,lg- A . 
situação alimentar na Italia -- Fascis tás ·deimrijd9s para.: a Alentanh~': ~
Ataques do- Regime Fascista· à Igreja:\;.,. A··d~scrição .. da_ situação ntiíitar. 

. . .. ,·' :,, . . . . . ' . ··· .. 

'Q, :G.-, .. ALJADO NO NORTE ·DA 
AFRICA, · 11 ·(Reut_ers) - Anuncla~se 
oficialmente que ·as tropas Italianas· 

, já estiveram em ação· coi1 tra. os ale· 
mães, no setor do V Exerclfo. 

' · .REFORÇOS NAZISTAS . 
· ARGEL,. 11 (Reuters) _ Anuncia.

se que· o general Kelselrihg enviou 
novos· e 1>oderosos reforços de forças 
blinda.elas p;,,ra barrar o avanço do 
V-UI Exercito na direção da estrada 
,·ital° Pescara-Roma. 

. BEVERlDGE JlJ l'..ElllBRADO ... 
NAPOLES,. 11 (Reuters) · - O mi· 

nlstro -do Trahallfo e Industria do go• 
.,·é'rn·o de Badôglío declarou, ;qÚe pre
t,mde .adotar 'na Italla. o plano social de S~!l'lJrança.. :J;le".erlcl!fe. . 

,À: ~l1'l/4Q.l0 Â.I.l~IEJ\'TAR NA 
, . l'l'AUA 
-rM:'.~L~l>, l1 'q'te4t~~s) -;_- A Si• 

t,;;Vifj.(I a.tim~n\a.r nl). .. fta.J1a. naç oc1.1pa: 
·da.· •nto, é a.lat•111an te. ma~- é seria" -
décl~róu 'º·professor ·Eplcar1110 GorM· · 
~_i~, P,!ri'i~rro''do Tfal.lalho e Comercio 
iJ'l!. ,\;!a_<!Oi!IO• .. , . · 
LIDERJJ)S l<'J,SCIS'l'AS DEPORTADOS 
•, Z~J't~CH;' 11. (Reuter~) ~ Ao qu~ 
,púiqéla ·um· joq1a)' de Genebra, dez 
exsfideres fasc!sfas· foram deportados 
para, ,,. AI-emanl!a; · 

ATAQ,UFJ A IGREJA· 
· ZURICH, ·11 (Reuters) - Os ata

riues ·cÓritra O ·vaticano e ·O. clero !ta• , 
liano estão sendo ln tensificadós pelo 
jornal ''Regime Fascista". de· Rober
to Far_lnaccl _;_ Informa o correspon. 
Ilente· em Chlasso do "Basler Nachl'i· 
tent'. 

.O AVANÇO ALIADO 
COM O V .EXERCITO NA ITALIA, 

11 (Do enviado-especial dà "Reuters") 
- Firmes·· ri1as. lentos progressos es• 
tão· sendo realizados pelo avanço ge~ 
ral al!ado. Conquanto· não se 1·.egis- .. 
trem· grandes combates em grande es
cala na frente. do V Exercito, 
alguns choques. de· considera~ão se 
,·eri{ica.ram nas montanhas, tanto de 
dia. cori10 de noite. As forças brltani. 
cas fazom patrulhamento de reconhe
ciment,:, no setor· costeiro, onde se 
percebem sinais de-que os alemães ,;âo 

. iniciar um recuo, após · terem étetúa. 
do · com· perfeicão . toda · especie · de 
destrúi,;:ões. 

Os. planos defensivos alemll.es con
ti'nuàm a ser essencialmente. os mes• 
mos. Os canhões ·foram retirados, os 
morteiros· bem situados e os ninhos 
de nietra.lhadoras, nas posições· de. de. 
fesa natural, são · os ob.staculos com 
que .se defrontam as: forças alfa.das; . 

· Nas montanhas, .a.vancos foram fel• 
"tos em · a·mbos os lados da. principal 
rodi,vla Napoles~Roma. Os "ra,ngers" 
norte~a.mer!canos e a !nfan ta.ria, ca.p• 
tur·arani' mais uma•. elevacãó· nas vi• 
ziiihancãií-·cio lado orleriúi.C eia effra~ 

. da; , varias m!Ihas ao norte de l\1ig·· 
n=~- . . 

E~sas,. foi-ga.s chesara.m ao cimo d:. 
montánha . na · noite passada, enfren~ ·. 
ta'ndo• violento fogo de morteiros e 
de· armas' ligeiras. Imedlatament• 
to1naram medida~ de pr9tec/to. Quando 
o ei<péridó contra.ataque ale111ão se, 
proc:Juz[u, estavam . bem protegidas e 
o contra,atà.ciue, foi, repelido com ele
vadas bal?(âs para os alemães, 

Nó assalto' a.o lado ocidental· da.• es •. 
trada:;. umas .. três milhas ·a . noroeste 
de Mlgn~;no, co11tfnua o lent.o a:vancó. 
Ante 0 ó'ntem · reg1sfrou•se. violento COln• 
bate,· conti:à- os alemães, em' que, não 
hôuVe . piedade~· Cincoeni:a cadave'i·es 

• ale111ã.és fo.fain. enconÚa.c:Jos na pequena. 
zoiià. de- batalha.·. Ao norte de Vena
fro, , troi,ã's . n'órtesainericanas. e111pre-

Côpstruções navais autorizadas 
nos Estados-Unidos 

. gam "bazook.Ú" :,contra os' ninl)os de 
' mêtralha.dota,r qúe •os•.- alemães: cons• 

truiram apressadamente nas .def.esas 
. naturais do . tei-renÓ .. ,., · ArrastaÍldÓ~sê. 
até bem pro:dmo·, dos,nlnhos de. me-· 
tralha.doras, os norté-a.triedcanos .dis
param as · "ba.zookas'", apoia.das, ·:em. 
seus ombros, com efeitos·· devastado-... 
res. Algumas dessa's>pequérias fo'rtl• 
fieações foram·. completàrnente de.s
truldas e os ocupantes -mortos <>Ú .-fé
ridos. Eu outros -casos os aremães 
entregaram-se A fuga, abandonando 

: as · armas. e -as :muniéões: . ' 
"Na região de Morite c,;;mino e Mori-· 

te Maggiore, continuá ,a luta. contra 
forças alemãs .. - A ald'ela. m_on'tanho
sa. de · Rocca · Davandro, cena.rio de 
vivas escaramui:as, foi conqulsí;i;a. 
no setor das elevações de·. Can'ltno 
tendo: sido c·a.t,tu1•ados; mortell'_os, -•p,e• · 
t>'a.lhado.ras_ .. e., mmucõ~s. _os pr;lslo• 

1 nelros continuam. afluindo 'para a.--re-
'· ta.guarda aJ-ia,dn. . .. 

COMENTA.RIOS NÁZiSTÁS DA' 
· srruAi,.:\.O ' 

ZURICH, 11 (Reu'tersi - O ··comên• 
tarista militar da ai;;eil_cia. "Trans~ 

. çi_ceàn", . ·capitã.o . .LudwJg,. Si;rtoríus,;:ta.~ 
làildo a. no! te · passada. através. _da .. :ra.., 
d.io , de Berlim, disse o. seguinte: 
·'. "Nà. Italla. meridl'onal o inimigo va.• 
ria. consfantem.ente; _8111· ,seus -.a'ta.ques, 
que estão· sendo .. de.se.nca.c:Jeados. em 
forma; de golpes. repentinos,• 1e·va.c:Jos a. 
efeito . c.om. ·grande 'lmpe~o. num pon~ 
to, determina.do, .enquanto que. slmul. 
t":n.eamente_ os . seus .. a.ss.alt(!S· _.dimi~' 
nuem de lnten.sidade em· outros pontos. 

i)' Inimigo móstr-a-se e;,.;fremain.en
-te tenaz, porem .apesar disso, ,OS. seuir 

-_eidtos -não são ;até agora. m.Últo· ·im• 
· portante·s. · · · · · · 

i:.u?!la · ocasião, Mol}tgomery . te\·e 
que pedir ": ass!stencla da frota. de 

. í!.lt«? · rn~, . cujos gr,i.ndes canhões. dis, 
rara.ram sobre- 'as. pra.las ·e as eleva.~ 
cões. coist111r.as. nót_adamenie. contra. ó 
pequen·ct· porto de Ortona, '·cujo. bom• 

. f>ari/e(o· pri>voco~- resposta Imediata da 
11os~a. · a.rt1ll1a ria..'.' · . · . · .. 

sertorlus. terminou seu comentário 
ràdtoíorilêo . dlzenqo .. lg-uãllneMe ·. que; . 
em•.algunij, pontos, os.a.iiados.-ci'.uzàrii.Jri· 
o .rio sangro, na.- ·metàde- do·; seíi- oiit;~ 
so, 

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

D 
. . 41111!, ,. , . -.. --, : / ... •, -,: . . ~l .·. TE:·l- .· 

~~~· .. ··.~, 
-~. , ' ,· ._., .... , ...... 

é/li· ~-- ÇA, l 
,,;BIU!VlVl! A UM~ 

.;(j;;, 

. gerações e <)~e tenha.a tradiciQnal 
dis•111__çio 'de. tocw as qN.qs joias, 

REPERCUSSM OASINf íblZt S DECtARACõES 
D-_.O G.[N I R.'A1 S 'M·u T S 
. . 

A opinião:_ dô' üeneráf-. c-_â-Jr_o ... Üx_:_s_-óbri à :·qtre."$Jijo Iiba~~sa 
- A sitwisão ~o có111is~ario: françês_ no. Libaito~ 

. ..,. ..· - _, ' . " . -: _.-: ',, ·- . :·· ... 
,ARGEL, 11 (Reuters), , ... ,(b YDé~pe- mói-Í,5trar. 'que ,nã.ó. ,tol..irrcvoga.~elmente 

che A!gerianpêº7·,reslllhln,do'.à·::opüiiíio d&tituldo de sua& funções·· · ·· 
gE,ral, aqui.sobre. o,récerite dlicurw··:VtÓº · OPlNl~O DO G~L; CATR(),t,'X ,SOUJl,E 
nunciado pelo. -marechál Smut.s, escre- O · CASO .. LIBANEZ... ; . . 
vc o.seguinte:'.· . . . ARGE:t,, 11· Reuters) ~ .. Ainincta..-se 

"A emoção ·causada. pelo· dlsclir~. dó aqui :que;; o general ca:troux;. de' regres-
marechal. Smuts , el}tre,: os ,fra.~8!l6 de . so de · Belruth, deU: a._: entender (11.lei • a. 
da govei:nó· .bdtariléQ •. :Es.sas decJ:traç-ões·· sell'. -juwo; .,o -a.nt,lgo· dt!'legado --fran~s 
tivessemos certos .. ·(le·• cniê titl--''d!sçúhso ·. na. ropital ,do'·-J.ibitno, ~r.' lieJleu,. agiu 

· não hollra.tti - os ésfoi;ços,c:d08 : ·tance- com >pr~ciplta.ção . excesslv11:,- ·ao. ofdeliil,r· 
·do goverrno brita.nfoo. Esáa.s decl.àra.- a p1·isão do primeiro m~l/;tro llba.ri.ea 
çõcs · não horam ·os ésfol'çós dos- ftaríce- ··e . outros membrõs do .governo,: de oude. 
ses, quer· .do.ir que enfrentám ,as· bá.lu surgiu a _graVlsslma · c.lsc turg_lda.. 'no 
alemãs,. na; proj)pa; · Frá.l'lçli:. · quer dós , 3,<>va.nte-. , _ ·· · · , , - - ·,· · 

4 dias .aperuu:; eles -perderam ~oo .-.ta.n- . 
WASiilNGTON, 11 (Reqters) - l"o! 

aprovada. pela., Qarna-ra. dos··· Répresen-'· 
taliteif' u1n, . projeto de, lei. autorizando a 
,c~11struçíl,o (le émbarca,ções qe desein
barque e . pàtr~l:la, pa;a a marinha de 
guerra/ num. tqtaJ•. :de 5,300.000.000 de 
dola~s., 

qtie lúta.in como· i:oldád<>s,, ombro a,olÍ'I~ · ·=··11·-~-•· -·---~--~-==:;;:::===: 
·bro, com seus: ·camaracl$ ,dits Na.41ões - - - oa • . • que~. · · ' _ __,___,_ · 

O "Ll-~GlüNARJO''· sfd..:- -
NIFICA BOA LEITURA . 

· E .FO.RMAÇAO.~. 

·i'Unida,s; ·Smuts-~m-- O direito 'de.-,pé11Sar. -. fo'._1n._11u_ .·_.a·. ·n·o.u· \'.IIÍl,e· -11- p··ar.a·--1.,1a· r· :_como.· lhe àgi'a(ja. 'Nós;0.,porem; ··seremos .. "' n u vu, 
julgados pelos- nossos· atos ,.:... ·e· !l;só é · · · .. · · · · · , 
º que interessa." . . . - - . · e:· · ·. . · ao Coo· gres·so . 
.AS . PROXIMAS · ~ID-.ÇÓES.''·i:>O' SR, ·. , ' 

-- HEU.EU · - · ' '· . , · 1'r À:Sr-tINGTôN; 11 (~uteri;) · .,;.. O! 
' ARGF.I,, 11·-·-<Rêurers) ;...,_Nãé fof':pre- l!de,res ~o· .E'art!âo': Oemoçratici;J :µo_ Ç?!l·, 

1 

PlA NOS · S'C.'H W·A·,R _Ti z·M A N N 1 ··=d~~ªh~i:~.t~~-~':ei!:tº ct~ti~ . ~=~1~e;::i~~t~~~v!1\°
1
:t;:~~ 

· . · · · ' ' ·, J rutil, t,i\ sen;iana._.-fl~.a'~à; _l)/ÍJÓI. :a .. S<>lU• SObfe Íl.S C<lnfêrencia.s que .manteve, COOl 
tnclQsJve·. t1PO'ttPártani~J:\t.o ... -- V1$1t.em nossa' ext){)Sl,:ão; sem enmpmmtsso çij.O da. cri.se 'llban,esa.,_ ,prl!~i!mfnqç,~sé,· ·oa 'si-s. ChurchilÍ, St/!,ll!ll, lno1w:.-C .. e 

·. R.na , 0,:-Jb~ê · éle,'B#l'r.,..; ~,-' ~ "• Aê~~ uranoa,. &24 - Telefone tMllllil. · · ·entretanto; .que ele ,pro.vave!merite reter;,, · Ch_ang-Ka.i~l:l!J~k1_ '. n~a. _ se~_ão _. C91:1l'P1" 
na.rã á, '.Cá,pitaLdo :.:tilb.tnó/a,fl.in. d(i 'd~~ ta -ao· _congre&W. •• . ,_ . . .! J . ,. 1 

. , 
' ·~·, (_ 
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A PAZ SOMENTE VIRÁ AO. MUNDO ·QUANDO. A. VOZ DA IGREJA FôR OUVIDA POR TODOS O BISPADO DE ATERRlD-6 
,'.Segundo informações que nos che

gam: de Pernambuco, anda acesa a 
lutâ enfre o· Dirétorio do Centro Aca
rleniic6- êl;i Faculçlade de Direito d?
quela capital,, e, o ~scritor Gilberto 
Freire;· A contenda, ~e desenvolve cm 
to1·no:';de< téma de, interesse relev:mte 
m;i,s_ · de cáraéter ·cstritmnentc tempo~ 
raJ,· O_ sr, Gilberto Ft·circ. cm violen
ta d,iatribe c_ontra a Faculdade de Di
reito, seu ·corpo docente, seus alunos, 
~ústentou ' recentemente que aquela 
1h1stre- _ casa de ensino superior está 
morta,-· A mocidade acadernica revi
dou .. em vibrnnte e bem arliculado ma
niresto que· ternos sobre nossa mesa 
de trabalho, 
-~- apoio de Gilberto Freire saiu 

a cam~o o cscl'itor .Jo~é Lins do Rego. 
e tarnl:íemrecebcu dos estudantes urna 
rcpliê:ia .. espirituosa e concludente, di
v11lgàda através da imprensa diaria. 
E' um desagravo vivo e intcligenk, 
êlos .-brios conspurcados, da Faculdade 
do .Rccífe. 

1' :- * * * 
o- LEGIONARÍO costuma abster-se 

rigot-osâmente ê!e questões 'estritamen
te lei::nporais. por mais justas e nobres 
ti,ue sejam, aliás,, as causas nelas en
volyidás.- -Queremos estar ao serviço 
exclusivo e cabal da Religião, e por 

· isto deixamos a outros o encargo d~ 
sustentarem nos demais campos o 
bom combate, Entretanto, onde quer 
que os interesses da Igreia estejam 
afeü1dos, e por mais remoto que seja 
o _ nexo 'do assunto em foco, com o 
Catolicismo, o LEGIONARIO inter
v~ claramente. decididamente, aber-
tamente. · · 

Ora, o incidente entre o sr. Gi:1)cr
t.o. Fréil.'ó.e .a. Facuklade de Direito do 

· :Ri::cüé, .se. abi'iu enquanto cóntinua a 
long<!' e• ·brilhante luta que a in
,telectualidade sadia de Pernambuco 
vêm tr_avando contra aquele escritor 
bolchevisante - os estudant<?s !em-

Recordemos e- aos 
para- que o 

aos p"vos 
:l_greia, 

-------- -·----··--··-
governantes os direitos de 
façamos triuni~r na obra 

Nosso Senhor 
de _ rec9nstri1ção 

Prosseguimos hoje , ~om a refuta- tará o domínio da· Igreja sobre o_ Es~ os ,perigos de conflitos e de sua se-
ção de algumas · objeções · que costu- tado· nas coisas temporais7 , A Igreja, lução. Jamais a Igreja• os -provocará 
mam ser feitas à doutrin.i ·càtolica so- pt'oclamando a obdgação cm que se por_ agressÕN,- e quando ela propria 
bre as relações entre - a. Igreja · é o acha· o príncipe de_ profcssor e de de- {ôr. atacada, u,a1;do do direito de de-
Estado, apesar do receio manifesta- fender a religião, 11ãó proclama igual- fc11:a, jamais o iará degenerar em. usur-
do por certos catolicos Hberais de mente sua indcpcndencia cm tudo o pação _ dos direitos do Estado. 
que, ao nós octiparmo~ ·destaG -_qucs- ·que- concerne' cxcludvamente o -bem- ·, Tratemós, porem, mais' afundo -esta, 
tõeS' de pi:jncipios; corramos o 'iJerigq · temporal? - - _ - · - questão, tão· freqüentemente· levanta:,. 
<le nos tornar ociosos, .. De .parar e·m "Mas, dirão, tóda'·auti>ridade se -in~ dá pelos· liberais; e vejarnos em -quais 
meio do caminho, enquc.nto a cara- clina naturalmente _ ao despotismo; a casos os conflito,. podem produzir-se 

Jesus Cristo e -de sua 
da -- sociedade 

anarquistas pu1·os, é a mais scgiin: 
garantia da liberdaéle' d,1 h:reja". Ou 

-~inda: ~- "A libercladc da. Igreja será 
perfeita quando tod_as as seitas tive-, 
rem a facuidàde de ataca-fa". Estará 

· garantida a existcncia da patria pela 
l_lbe:rdade dada a 'todos •de' invadiifa? 
Ficara assegurada a ~cgurariça , 'elos 
particulares pela liberdade dos la-

- drões e dos assassinos? 
\'ana p1:ossegue. · - subot·dinação do Estado à!greja no e como devem -eles ser resolvidos. "A 

Segundo o modo de p~nsar desses espiritual, trará pouco ? pouco o do- lgt'eja, diz -Leão XIÍI, i-econhece ab~r- REGIME IMPERFEITO 
incorrigíveis apologistas da capitula- mmio da · Ig1·cja sobie o Estado no tamente que o poder publico dos go- ~ PROVI_SORIO 
ção. "os catolicos devem seguir o mo- te_mporal". Esta objeção· não tem va- vemantes é inteiramente independeu- "O 1 -
vimento da rnciedade, afim de con- lor para os catolicos. Eles c1·êm na in- te na administração d'as coisas huma- s lomens, · dizem os catoli-

1 
· f J'b'l'd d • cos liperais, se . acham profunda-

servar a sua ~aderança" , Ora,. diz o _ a 1 1 1 a e da Igreja. Ora, como po- nas e negocios civis, Por oütro · laclo. 
autor cujas lições transcrevemos, não derá a lgreja, assistida pelo Espirita ela reclama para si uma autoridade mente divididos pelas crcn~as i·cligio-
f 

- d d d l s d 
1 

- sas: - o _entendimento s. ó_ pod_ .e,. e:xis-
o1 a: ora11 o os i o os· qu_ e os apos- anto, reivin icar e usurpar -inJ'usta- ivre e independente cm tudo, o que 

l 
tir no terreno da liberdade comum". 

to os os d:~rrubaram. Do mesmo mo.: mente a herança do_s príncipes?_ E se concerne a _salva"ão das almas, Quan- - · · -, > Compreendemos que em todos, os .lu-
do 'não podemos adot?r o Estádo se objetar ainda que a· infalibilidade . to aos assuntos que dependem de um • - -· 

d 
- d gares em que e_ atoli_cos, protestantés 

mo erno" ntribuindo-lhé independen- a Ig1·eja não se extende aos particu- e de outro poder, ela sustentaque o - 1 - · l - - e racionalista_· s se· _ acham. misturados, 
eia com rc ação a Igreja, "assim , co- ares e não pode defender os direitos melhor -meio de combinar o p' oder re-

cl 
o Estado dê a mesma liberdade. a to-

mo os primeiros martires não ado- o Estado contra a _inge.rcncia 'dos ligioso ·e o· poder politico con·siste na · - - b' d d · dos aqueles _que .r_espcit_erÍ'l a moral _na-
raram a estatua dê· Cesar", -Será re- _ 1_spos e o_s sacer otes; nós_ a·pe_ !are- sua união .amigavcl e na concordià - , d - tural; porque,· no fú,,do, o ente11di-
cor ando em altos b1:ados- aos povos mos -para a imponente serie de ·con- mutua". (Al,;,cução · aos péregrinos ale- mento ·: e a pàz- social não se dão, 'co~ 
e aos_ governantes cs direitos de Nos- ci_lios, reuniélos cm é_pocas _ em que o mães, 26~V-1881), -Si o Estado é ra- - -

S 
· d - mo se pretende, no teí-l'eno da líbé'r-

s_·o_ enhor Jesus Cristo e_ dé Sua Igre-' po er da Igreja sobre às reis e so- zoavcl em suas cxigencias, o acordo 
O f b 

· 
1 

- - dad_e dos erros, itto' · é,, so.bre uma _pu-
Ja, que arernc,s triunfar 11as ins- re _ os povos era recon 1çcido por to- com_ a Igreja será sempre facil, e a 

cl 
, , ,ra negação, mas no terreno da moral 

tit11ic;õcs publicas, -pl.1ra que: de novo os; remeteremos o leitor a essa mui- _expei'iencia prova e:;ta verdade. Mas --d- d · na_ tu_ ral. isto é,". sobre um cón,iunto de 
reinem a paz e a con.cordia entre os tt ao e decretos pelos quais os ele- s1 o Estado su_sfonta pretenções ina-
homcns, · rigos · se inostram de · acordo em _redi- ccitavds, o conflito será inevitavel. É pri

n
cipios e de ,;,c

rd
adcs - comumente - . - ,aceitas, e qt]e constituem- uma_ v·e11da-

Os Sumos Ponli'fi',es. Be11·t0 - x· v. ·e zer com o· _Apo.stolo Sã_o. Paulo_, que entào que ·se _torna néccssario 'aplicar d - · · " l · , · · e pi\roial. Mas d~vcmos· desejar ,que 
Pio XI mais de·t.im_a-'v".z.-_d,,clarai·ai11 ª.que_e_s .que._se -alistàm __ -na bülicia- c~se pnnc1piogeral ditaçlo pela ;ra- d d ,_ ~ , d D d · - - - • - esse · terren_o a ver ade se dilate. S('m 
após a primeira grande" gu_ erra,- _qu" e · eus e e Seu Cí·isto, não devem zao ·e que e o Ut1ico a poder por um ~ b · ·· -

1 
t t d d b I cessar e cada_ vez _ma_ í$pela aceitação 

a paz somcl1te viria ao mundo no dia cm ~raçar-se nos Negocios ·-sccu a- ermo a _ o os-,os. e ates que se c-
1·0s" (II T' 2 4) N" 't I t t 'L b sempre mais co1nple'-, 'da' ,,c1-da· d' e. em que a voz dà [grei'a fo_ sse ouvi- ç tm. , . ao, mm o · onge van am -cn r.e os· i,omens, a sa er, que w, 

d d- a - g d · · t d 'nfl't t d · d até a'plcna aceitação da·dout1·1·11a cr1·s~ 
a, Os modernistas, ,porém, _pensam e sp1rar ao overno · as- coisas em- no. caso e co I o en re 01s po e- _ 

de modo diferente e acham que à porais, a Igreja sempre delas mante- res, o poder infei'io1· deve ceder. ·Quer tã e :catolica: _É ·isto o verdadeiro pro-
Igreja é que deve acompimhar a ca- ve um afastamento llattiral, e foi sem- isto· dizer que o Estado será -condena- gresso social; e_, até lá,.-todo outro re-
ravana. pre constrangida pelos' anseios dos do a abdicar perante a Igreja? Não. gime é imperfeito· e provisorio, prati-

povos e pelos intei'csses gravíssimos Sem duvida, o Estado deverá ceder camente imposto pelo obscurecimento 
Em que pese a opinião desses no- da Religião e do Estado, -que da tem e _mum caso particular e se submeter da verdade catolica nos espídtos, de 

vadorcs continuaremos a trnbalhar · consentido cm descer da esfera -elas à sentença de um poder 1nais elevádo · modo nenhum digno _de ser proclama-
por essa volta à Igreja, un[co cami- coisas espirituais para cuidar das e depositario de uma doutrina --ínfa- do o estado normal e teoricamente ir-
nho para a -\'erdadeira paz. e harmo- cdsas do soculo. livcl_ :sobre_ a ~xtensão de seus direi-· reprecnsivel, 'O estado do mais puro 
nia social, fazendo conhecidas suas tos; mas ele permanecerá na sua .pro- ideal. . , · 

----------,,-, ,., ' 

Visto através 'de\interessantes ' dados ' 
_ historico$ e estatísticos. _ --

sua fondação, era um. pequeno a1·1;àiaI,, 
transformou~sc numa populosa cida• 
de,· hoje,_ dotada d~ grandes melhora .. 
mento·s, conta11do •com- uma nova Ca .. 
tedral; esplendido -monumento;_ e en~ 
tre ·outros -modernos edifícios · o Co .. 
legio ,dirigido pelas· Irmãs Sai:ráinén
tiná:s, Igrejàs,· hospitais .e vil_as para' 
os 'pobres'. . . 

o- LEGIQNARIO acaba .. de receber, 
um 'intercssànte l_ivro, teito sob o pil
trocinio .de Sua Excia, Reyma. o Sr. D. 
Manoel Nunes Coe!IÍO, Bispo de'_ Ater
rado, em que foram reunidos_ tü_eis __ e 
proveitosos dados historicos e: estàtis-, 
ticos _ desrn flor~sccnte Diocese súfra
ganea da ArquidiocesE: de Belo H-0ri~ 
W~L · .•, _ 

A feliz idéia . dâ publicação, desse 
livro na~ceu não soméntc do . desejo 
qe marcar a cpoca d_a constru.çã9 · da 
nova Catedral do Bispado,- mas tam
bem do. cuidado de. salvaguardar· a 
historia das atividades de s_uas · Paro-
quias, 

Para sua -confecção, -Sua -l:xcia. 
Revina, o Sr, Bispo de Aterrado en
viou· uma circular ào Rcvmo'. - Clero 
pai-oquial, solicitán_do . fosse preenchi
do um ' questionaria' 'minuc_ioso sobre 
dados historicos, geográficos e, estâ-"' 
tisticos de -.cada. Paroqufa: Nes~fa -cir-_ 
cular, recomendou Sua,Excfa. ReVJúa. 
aos Vigarios que -se ,interessas~~m pelo 
RSSUOtO, pcsquizando OS livros, 'd_e -tom
bo e do arquivo paroquial, · bem como 
se valessem da tradição' local que as 
pessoás mais antigas e idoncas 'pu-
dessem apresêntar. · -

O Bispado de Atcnado é constitui-:
d,o por uma · zona' ·do Oeste de Minas, 
d(?smembrada da Ai·quidiocesc de Ma
ríana pela Bula Pontifícia. "Rõmanus 
Pontificibus", de 8 de julho dé 19'18, 
e constituída sufragariea da Àrquidio:. 
cese de Belo Horizônté pela B_illa· "Ad 
Munus Nobis" ·de 1.o de feve1;eiro de 
1921, que crio\! . o riovo Atcebispado. 
Tem sua sede ha cidade de 'Luz, an
tiga Nossa Senhói'a da Lúz do Ater~ 
rado. Conta o ·Bispado com uma po
pulação de 280.000 almas,·- ·sendo -seu 
tcrritorio corn,tituído -de _29 Paroquias, 

A s2de do Bispado que, 11a epoca cJe 

As ,confcrendiis .vice1ltin11s, que se 
contavam ·em numero de s· aperiaii; cm 
todo o· territorio da: Diocese, cm 1920t 
hoje atingem ao · numero -consolador·
de · 100 · com 12 · conselhos particulares 
e nuU-:crosas · obras de beneficencia,., 
notadamentc os dispensarios dos po•' 
brcs. · ·. _- _, 

Ern> otimas conqii;ões está constituí .. 
da a ,Cfaa· dás Vocações e, promovidos 
e incent-ivados pelo· Conselho Central 
das - Conferencias, . florescem os retl~ 
ros _ . espirituais .da - sede - do Bis~ado 
reunindo .àntiaJmentc numeróSdS_ fjeis, 
ta1Úbem <le outras Paroquias, com 
grande _ prÓveito · espiritual. , · _ - - , , 

As -- informuçõcs relativas as·-Pa!'.O,. 
quiàs contêm dadôs interessantíssimos 
não somente do movimento cspiritµal 
e do desenvolvin1e11to das obras pias,_ 
1n'as tambem das atividàdeS dos inimí
gôs da 'nossa Fé_ Représenta csta-_par
te - um verdadeiro grilo dé · alerta; 
sendo tan,bení de se ·consiimar o cui-, 
dado com que são apontaçlos os jor
nais· catolicos em- -circulação - nas di• 
versas Paroquias,_ ficando -tambem re• 
gistados os indesejaveis, que ·, o -livro 
em cadà caso cita nominalmente, comQ 
adverfencia' àós fiéis. . ' 

Por' tudo 'isso, julgé:mos ·a publica
ção -d~sSe livro Ul11 exemplo digno -de, 
todo ,louvor e de serimitado através 

' de todo o Brasil, pàra que melhor se•' 
jam conhecidas as atividades ·da Igre
ja 'em toda Íl 'extensáe> do SOJO patrfo. , bl-am, ,até,, cm seu manifesto, que Gi

berto Freire esteve fichado sob 11,0 
13,17tí-,na policia.- e como tal, -não 
.pode d1,ixar de merecer toda a nossa 
atenção.· 

doutrinas, para ·que possam ser abra- A SEPARAÇÃO NÃO ELIMINA pria sf ' t d Ih (N. 'R. - Erram portanto os que 

i!d::i;!to:ue;a:S~~~!cotht~:~s:r:::~- os 'CONFLITOS ',PP:_::ergc1f 
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eaJtuoso'\qvuec~ indicdam com~, t;in d~sd·,~rdincipil?S; b,~,si- PORO' UE FOI PRESO-' o REITOR 
cm continuação, à_ à_nalise que. faz Do~ ç - cos · e uma sa_ socrn a e -_po 1t.Jca· a 

. Por ou_tro lado, pode-se susten.tar 0 regime da :separação das :duas so- "concepção plt.iralista", ·que concede 
As coras de G Jb t F - 1 Paul Benoit. em seu Jívro "Les er- - d d • , · , ___ -, . , , · · 1 e1: o 'reire ~ e os com ·-razão que O regiíne da· religião c1e a_ es nao _c?nseguira, em caso de ' igu~l~ade d':' _direitos às_ "diferentes ' _ 

~scutores que em,_to1110 ~ele _fo1man_l r~m·s modernes", de !êllgumas obje- prmcipcs_sobrc a rcli:z_ião? Si O Eõta- conf_hto,_ subtian· o _poder _seeHlar d_a fam1h_as rehg_10~as", Sena o mesmo _ 
como C{t,le uma e nc t I d f çocs que os "catolicos liberai:;," cos- ·-- b - d d d d OUVAIN t t l • o n e, em s1 o ar - tum:irn formular co1)tra, a sã . doútri- de Estado conduz ao dominio dos o ngaçao e ce er a autori a e mais que Julgar "s,10" o individuo obriga- DA UNIVERSIDADE DE L 
ª''!len e, e 0~1adas ~e norte a sul do d do professa a religião catolica, ele se elevada do P?der cspirit~al; po~·quc, do a ~sar mule\as por sofrer de gra-

pa1s. E cuno~o ve1-se como, po1_· vc- na as rdªçõcs entre á Igreja e o - acha submetido à Igr-cJ·a e não a do- de um lado,_ e uma max1ma umvcr- ve lesao nos membros inferiores. De- · 
zes J s d t d Estado. Os subtitulos são nossos. l ! esses e og10 v:m e se ores ) e~- .mina. o. Estado deve ser catolico, mas sa mente aceita que entre dois direi- vc-se lutar pela manutenç~o di1s rpu-
log1cos que deveriam ser os pnme1- TE ·e . -, , _ . esta maxinJa não -quer dizer' que se t~s _que se .cxcluc-m mutuamente, o .Jctas, ou antes procurar curár_a It,são ··'. ,, • · ,· - .; 
i-os. a da_r o brado de alarme c~nti:a O RACIA E REGA~ISMO deva colocar o turibulo cm suas mãos. cltr~1to superior· f.>r"V;}lcçe sobre o in-. çle n1odo a dispensa1·.o se•1 u.so? Os ca- ~onfom~c o LEGIONAr:TO Ja pu- . t_ada por .. sua conc1cnc1a, e patnotltJ°• 
:;,,,~ doutrinas qu~ por vc,zcs se um- ,,• ' . . . . A Igreja vê no Estado catolico um fcrior; [)Ol' outro hdo, mem10 aos tolicos não devem aceitar Ó erracio bhcou cm ~um:ro antc!·10r, Monsc- i~cusando ace.der =:- este peoco. 
:r:,~am -em s_eus_ !1vros. .'\ propaganda . Se:~ a , ~1 ~ªt. ~ue - o_ ~:g1mc pio te- discipulo e um ministro ao qual ,.1,. clhfs, dos _catolic~: lilnrais, R ordem principio da igualdade de direitos, nho_r van ½ ayet:bm;gh íot p~·e,;;o pelos Q,1~ndo !he -p~1guntarnm -o_nde. ~stay~ 
e, ~em duvida, uma grande arte. que 1'-': a, \el a ena ,1el!g1ao

0 

<.onduz; à inipãc •cus ensinamentos e suas <li- cspmtual e supcnor á ordc.n tempo- mas pugnai- para que ,a <lnul rina ca- naztstas. O Reitor da Umvcrs1dadc ª. hsta, 1cspondeu. com ~ma anogal';~ 
,-,.=;-.. ~--,™~"9~-~lll~~~-~~sê,!:,__ __ ;~,ºci :,c~a <:~ ... ~~. l~cg:h~1~,-- . -.,.; '"· . . • s- ,~ eln' ,.,ão • re QDl}~v~...11!.lL;~ raj; .. , - .. - , tolica s,eja accit'I por todos, de modo Catolica ~e Loúvain foi enca.rc~r~do eia, _q~e ele. proprio a ~111ha escondi-

- ~~~s:~ex!fü 11a 111c_una e ~mge- • ?~cCJs?O:ºs os"'"'tl41:1Wbs>, ~" .~dêrâê'Íà.~~:1"1j~~Íié~~nz;""''M:1ir;-"'..,.,,"""""'""~':'f"l'v..,..~¾;\."ct,,~~ "'-~~'-".ii!:'M'lí~gue ,_a:'. ~lffllmt~fflí~m:cl11!'1>-.&lº'"l.u~~.~J.\.Y,!ijç.§ss , do, e Çue nmg'!c1~~~ ~.11~;:;;-.. ~'.!,.'",. ,~. _,_, 
nu1~ad\\ (1M -~º}º pubhc?• como de e o domnuo dos l'.adres na~ _coisas p~-

05 
clerigos, dil'ão,.eill. retomo dos ser- UM PRINC1PIO AN/\RQUICO de a hc1a e profunda divisa ela Aç~,, -~lo ll'~'f!ttitó:"·CJue"~-<líi'ige a~imã:8~-. ' .. _ . -

mu1~<:>s . __ f!g~roes que, alias, P?r vc- t·arn:nte temporais; (A pala.vi-a tco- viços {!u1:: li religião rêécbebí do prh:- . ,Catolica: _ ''Instaurare omnia . · 'in 1mpos1';0Cs l11tle:ist~s, co:ntrarias a Ih Nâ?, ';ªrpaiam as rcpl~saltas. O Rc1..i 
zcs · a • propna -.propaganda fabneou. c1:ac111, csc_larcc; o -:utor cn'I nota _ ao cipe, ~crto coiidur-idos a lh~ clár áútci- Em resumo, si, para cons'~i-var !, Chrio.to" ), - bcrd~d\?. e a d1g111_d_ad~, hu~ana, tor, foi _o,chd? _cm_ St. G11les, s~cib ,ªe~· 

Pe qualquer· forma, dado que tod;i µe da pngma, e. muito frcqucntcn1cn- ., -•-d_ -_ -
1

, __ . 
0 

B'• _ . - : _, t _ _ Ir.:rcja_ e "º Esta d· · stiR indepo:mden- O Jornal clandestm•) La L1brc Bel- saçao de saootagem. Algm,1a., f-11lfl-
a . 't • . 1 d ,..,Ih t 1· d - . 1·1 11<.u e na r,,ieJa. i.po sera pro e . 1 ·1· l - --------"----=""----==-=-=-=="' . ,, t' . - nas mais tarde foi transp-v•·ta.:J,; 'V' 
F ~n.en a~ao sota ~ sr, ui erto e·,_ na mguagen.1 _ e. certos senu- 1 oc- giclo, e, recmih(!cjcl<J, curvar-se-á pé- eia eg1 :1111a na oi·t ·rn que l 1e é pro.~ g:que. ndo 1rr.1 _ Ggora. ponn;nn_re,, t' , d' , !' _ .. ' t ·'l · ·. 1 e) . -' 

rde1ret-. ~sta emt 1· ranco csacordo com l'?IS, um termo 1_n,1ur;():º com qué de- rante O cetro mal. E, poi· conseguinte, pria,. se toma necessario sepa'n1-los• , ttº.BA. , s·_-A_ ,NTA', Q'AS -'EM. P_R, E- respeito, " ,"1;Rl!S crte_ atcn1~ª od:\ cu,-, Co'ªn
1
dre,º ·de Poº1·slCd'!ae' Pesª

1
pªer?a llm)Uul_1t,ª 't:•11'peio, 

a. ou rma ca º· 1ca e portanto com as stgnam o propno rc"Ime da rcli,,iiío - · t- t ·- - - · , · · · d_ é· Ql<J_ do abwluto, podé-se i.gualme_-;1_ Ü _ tura e ,i c1v1 1zacao cato 1ca o· pais . cp · - r 1 o = 
d d 

. . , . _ _ _ 
1 

E ,., . · _ , "' o regime -pro e or -escrav1zara- o ep1s- · • · · f · , d I d d' · ·, · · -~ · f d -
ve, a eiras _trad!çoes nac1_011,a1s, me- ~ o $tado, Neste sentido, a tcocrac:ia co ado". De inoclo- que se· âcusâ 0- lia- - te exigit-, que a alma seja separnda . GA,-DA·S DOMES· T.ICAS· do" rc! L:opoldo: . _ _ . _ _ ora . ª· _sa ª----t ª~ Jen.c;?:, ';°

1
- _or,,ça 

0 

rece franco apoio a reaçao que lhe e o que defendemos co __ mo a v~r_dade Pd. - -- d, - - d ," , -·d , - -· ,. · - do_ ço_ 1.,.,0, no_ receio de qu· e a ·alnla , Pnme1ro o Prefeito de Bruxelas a aparecer ·diante dos JUIZCS, Mante~· _ . _ _ _ _ . , - , ~ · • ccr oc10 ora e esciar ommar o "' , - ' · · · · ' ' · · -f , · · · · -- f -
tem, sido oposta pela mtelectualidade e o d1re1to); o rcgah~mi)' e_ o ·uominio Estado ora de ·Ih~ sacrificar sua- indc-' invada. as atribüiçõcs do corpo <>tt 0 - , · cm segmda os professores- da Umver- _ v_essc _ !1me e paciente,; uma 1gma 
pct·nambucana. dos príncipes nas -coisas espirituais, . d ' - l\" - •d d - - - -corpo. ,mv_ a.da -as, d_a alma-', __ -que a _ fa- · .l'romovida , pela Pia União- ilo: p;,,._ sidade de :Bi·uxelas ·-- e agora.:o Rei- _ esplcn~rda · com sua batma preta e·• 

. C b ·d' _ _ _ _ . . pen encia, ,.as, na vc1 a e, essa no- , --. d ·u · · 'd - · ·d · 1 • f - -- · ·Q · t 1 
(CÔnciue I omo a su or 1!1açao .-~o _Estado a va àcu,àção é tão infundada quanto mHia _ seja separada do Estado,_ para ternato São José, realizar-sd,, 'hoje, to1: _ a _ 111".ers1 ade Cat_oltca - e i;,~u- arg: txa Pt urP.urba. r 1:1e cs~e a,fu. 

0 

na 2 ·" pagina) greJa em materia - espmtual ac<1ne-- á - - · e - -t I - . , C - assegurar a - ambos sua liberdade dé dia 19, das _17 às- _l __ S h_dra_ s,·_ ;1a_c•iieia vam, tiveram ·-·este ·gesto magnifico pro un amen e sim o 1co·, - es e-1 us-
- , . - - . t prtune!l'a .. _om e1e1 o,_? t grcJ_a _e - ao ação; que- o. marido seja separado da " Chamado pelas autoridades aleniã~ tre sacerdo'te e sabio; diante de. um 

===============~-==================== a cn a a que_ seus m1111s ros nao se ll f Ih rhs Servas do Santissimo. Sacramen· . d 1· d -- d - ]o gi·upo de va«abundos 'e, co11denado 

O
, · · ' preocupem sem necessidade: de intc- mu 1er, e os i os, dois pais, para - - - -· - paia ar uma _ tst_a os: estu antes e - _ _ . º . , , _ _ , 

'
' u-, -C--A· ·mos o APELO DO' , ,--,.-p-A·_ ·p·_.}\_, rcsses tem orais; uanto ao cuidado manter cm scguran'ça os -diréitos ele to, à Rtia Bárão cÍe Iguàpe, uma Hora prím_eiro _ano;. aos quàis 'o _ocupante __ eomo um_· c1:1mmos? -comum, por _ter 

Um. c1os acontecimentos mais glo
t·iosos, _ seniio .o. mais g-lorioso, ,lo 
Pontificado de Pio -Xll, foi sem du
vida,· a -'Consagraç:ão da Ig-reja e tfo 
m~nt1o ao Imaculado Cornçiío <lE 
lllarfa, realisada pela primeira Y<'Z, 

no dfa 31 de Outubt·o de 1!J42 atrn· 
ve1: · de mensag-em !'adiofoniea "Bg. 
NEDICITK DEmI COELl". come
moi·ativa do duplo ,lubileu das A-pa
l'ições rle Jfatima, e da Sngraçiio l~pis
éopal de· Sua Santidade, e renovaria 
sólencmente na Basílica ele Siío Pe
dro: do Vaticano, no rlia 8 de Dczrm· 
bi-o, __ fe,sta da,. Imaculada Conceiç;ãu 
<le ~fossa Senhora. 

o· unindo não soube ainda avaliar. 
em toda a sua deslumbrante magni
tude, o · extraordinario alcance rei i
gioso e social desse memol'avcl ncon
tecimei1to na Historia rla Tp:rejn, e 
nem ponderar qual e-le merece, a sua 
trai1scedental importancia, quer pa
ra o presente, quer para o fnturo dn 
Igreja e _da Humanidade, 

Pela boca autorisada e infaJivel do 
Santo P.adre, falou a voz rlo ceu; 
fe1:-se.ouvir a_·palavra divina do "do
ce C1·isto · na tena e o Princípe (ln 
Paz'' ... ; ecoou por t.odos os amhitos 
c10

1glóbo o sentido apelo do Cora~;io 
maternal de Aquela que, iiparrcenrlo 
seis vezes em -l<'atima, é e ,crá ;,cm
pre, a Oliipotencia suplicante a infrr
ced1,r ·de continuo entre a J\Iagesta
de, divina ofendida e a Humanidade 
prl'lvaricàdora. 
"''Estamos muito perto, escrevet1 re· 
centemente a -este proposito, "La 
Civiltá Cattolica", orgão oficioso do 
;và:ticano, para medir em toda a sua 
grandeza, o gesto por Deus inspira
do ao seu Vigario na tcua, e parn 
calçular a -répercusão que não dei· · 
:,;ará de · ter na vida da Igreja e na 
histoda do mundo". 

No termo da :Mensagem, continua 
a cfüida, reyista, quando pa rcceria 
dever' ;eonclúir · as suas palavras com 
-umâ··invoc_a~ão à Senhora de Fatima 
para ' 'que ctmtinuasse a dispensar 
eómo até agora a Portugal a sua ma
-ternll,l _proteção, eis que o Papa, de 
repente, volve ·o olhar ao mundo in
';ejro '>para· o consagrar ao Coraç;ão 
[maculiido de i\Iaria .. 
,, Qual' a razão deste ~esto em que 
não ·'-se pode deixar <le reconhecer 

~ -;,; fSJleg~}'-~ ~~~ g~ ~-s~i!::i19 

Santo que assiste ao Supremo Pas-
101' <las almas'/ Parece011os ·qúe _ f't' 
~sr,onde nele um pensamentó .imj)li· 
eito, não expresso cm palavras, ,11lw; 
que serve de premissa da qtt'al f!ue 
a conclusão, e é este: A mensagem 
que· a ?lliie de Jlisericordins lanro11 
desde a monl,mha de l"atima, ~ul
vou a Portugal e será ainda á $11n 

salva~ãn no futuro, ,;e nielhor e 'mais 
gernlmcnte for ouvida. 

l\fas aqu·ela mehsagcm não era só 
pn ra Portugal, era para o ~nmHlo 
inteiro, que, a<·eitando-a, encontraria 
nela a salvação; e portanto, o Viga
rio· ele Jesus Cristo, fez quanto dele_ 
depende, <Jonsagrando o njuÍ1do, :io 
Cora,ão <le Maria. Incumbe agora. 
aos povos, às dioceses, ~ familias, 
aos illclividuos secundar o desejo e o 
ato paterno do Papa'~. _ . -

011çamos o apelo de Sua Santida
de Pio XII, o Ponttfice da Paz e do 
Cora~iio de ~faria, · · 

. t'·d- pd_ q_ , . t d 1· cada um; em uma palavra,_ que cada S_anta pa_1_·a as_ ·eÍúprevadas d_om'_esti- deseiava impor o trabalho forçado - recusado trair,. os Jovens, entregues a 
no scn I o e .conser va:em o a 1- "' - · . • _ . - . - - - - - _ · · ~: seus cuidados! · · 
bcl'dadc cm face dos pnnc?-es, ser- da criação seja isolado do resto, cas pregada .pelo Revmo. Pc. l1im. un- 1~t? e faze_ los servir. aos f~ns da .po " - . . -,, -. _ 

" . - • -- • , t! ;, - , ·, que toda- dcpendencia e toda -autori- - , ht1ca alema e gúerra 1.lema - o Sr, - _ O Re1tqi: de Louv;nn fo1 condena-
- ;\;as, enfim, dizem, s1 a_IgteJa rei- dadc sejam abo]ídas, e que a paz·de do PÚ~Ól C. N; I•'- Van Wayenbcrgh deu a·resposfa di~ do a-um ano e_mciv· de-prisão: Em. 

vmd1ca coi:no decorrente de _seu poder cada' um seja garantida contra as 111_ · · geral é esta a sentença de um_ ladrão. 
tudo q~e mterc:isa a salvaçao das ai- tromissõés, pela destruicão de toda Mas, aos ,olhos do _ mundo - civilizado, 
_mas, nao pode1;a _ela; sob pret:~to ~e ordem do universo e deis laços que ·s 1' ' d h , os condenados sã,o 01' 'juizes ._, eles.e O 
~alva~uardar os 1:;iteresses espmtua1s, unem todas as 'partes. A harmonia. não er~ preciso comp1·een er os -. om·._ ens· _ regime que representam; por have-
mgcnr nas questocs de. ordem ·p;1r_a-. consiste 110 irnlamento -dos seres, mas e U __ · - , _ . _ rcm violado convenções assinadas ·pc-
mcnte temporl:_l? ~cg1strar-sc-a .º cm ma subordinàção conveniente, 0 los àlemães, segundo as quais é, cri-
co1úhto; e,_ cntao, s1 o Estacl? ab?1- corpo deve obedecer à aima: _ a. ía- . t - me forçar os jovens belgas a' tràbà-
c~r perante ela; tercmo5. a_ teocracia: mília deve procurar seus fins proprios para·- encon -r·a. rmos as solu·-· ço'"'. e_ s· lhar contra seu_ país, - Monsenhor Van 
sJ- o Estado pelo contrario,_ ~e revoltar sob a autoridade superior do Estadó; , .. \Vàyenbergh foi· sçntcnciado. FoLcer-
contra .ela e procurar domma-la, te- a esposa, 0 filho,' devem gozar de seus tamente mais, facil para os alemães 
remos o regalismo". direitos sob a chefia do pai de fami- pô:-lo, na cadeia, que tirar StaÜn-
-Já tivemos ocasião de obse_rvar que lia. Por sua vez, 

0 
Estado_ deve tra-. <Radio-Vaticano, 11 - de - Agosto, em nhões ou diS'l-lrsos. li:, préciso perscru- grado dos' rtissSs, guardar Tunis ou 

o regime _ da 1·eparação da Igreja e do balhar para O bem temporal dos cida-, francês para a França)· - · · · Sabe- tar até o fundo da alma de todos os Bizerta, ou proteger o, Ruhr co1it1·a 
Estado não torna de modo algum im- dãos em uma justa dependcncia da mos bem ciue, depois da. guena, ao ter- homens, é neccr,.;ario conhccér todos os os ráids 'da RAF. 

·- • - 1 fl't · t' J mos a aleinia de encontrar erifim, esta elcmcntM ·dM bl "D J · - 'd 18· poss1ve _ os con 1 os, os quais, em a autoridade_ espirituaL Nisto estará a - = = pro emas_. que os, per:-- · - e · qua quer mo o, os __ . meses -
- t d d · · f l' paz tão deseJ'ada ,,,;,_r t·odno, isso .. na·o turba O - - - d A - C t 1· d - · " " R · -~1s ema, re un am sempre e m ·a 1- paz, porque ·está a ordem. .,~ = . m. prmc1p10 a çao a o 1ca e pnsao .unpostos · .ao· ,ertor, apenas 

vclmente na opressão· da Igreja pelo _Concluamo_ s, -portanto e_ 
0
-m_ 

0 
graii- significará que os problemas da vida te- é a colaboração dos .leigos ao.a'postola- aumentarão a_ i:esistencia_ patl'iotisa--

E
stado rão desaparecido,. - Tomemos_ por exem- do. e· o 'r·_abalho em· equ· 1-'.,,., '.ó a co-la- d. t d t ·, ·s · d 't' 1 · - de Papa e g· rande doutor Lca·o XIII.· · " .,. ~ os es u an es, eu ever es a e aro. 

1 Pio, mn -_eútr.e_ ·-cem_ - - o prob_ iema· da bor·aç·a·o 110 m'ei·o se· algu· · · te· d D' · - f - · · · ·· ·d-
' É plenamente conforme à nature- em pre n e everao azer o max1mo, mais am a 

O DIREITO SUPERIOR' -PREVALECE 
SOBRE O INFERIOR 

Recordamos tambem que a Igreja 
e · assistida pelo Espírito Santo; Os ca
t91icos liberais se acham, como nós, 
persuadidos dessa àssistcncia, · e ela 
deve bastar par~ _os tranquilizar sobre · 

caridade e_ riStã, que será preciso ensl- a"'ir ter 1·11fluenc1·a· ob1·e· 1 · po · d'f t " · · d t 'b Ih za assim como aos designios de Deus " , . , _. g ·u s I eM que_ an cs, -para escapar o .. ra a o 
não separar um poder do outro me~ nar, defeilder. E é c!àro· que.será nc- rentes ·e sociedac"· diversas, é·evidente ·forçado: Os olhos do mundo inteiro 
nos ainda coloca-los em luta,-m;s cs- C<'~sâl'io_ defendê-lo lll _ turbilhão_ dàs que ·deve, ll.ntes · de maiS nada, conhe- focalizam.:.se, sobre_, eles. Temos con-
tabelecer entre eles uma concordi'a coleras, , dos odios, das :vio!enc!as, das cer esses grupos e. essas socít>dacks- fiança que · justificarão as _ esperancas 

h_1J'ustiç.as acumula_das dura-.11te · esta ,:, JJ1·ec'•o , t 1 · · · · d · e· d f d • g li que se ach;i em harmonia com os atri- "' = ,,er e 1cer a massa para a_ na_,ao, e e en erao· seu or u 10 
butos especiais que cada sociedade guena, Mas esse problema é muito di- ·compreender a massa. e sua honra, As autoridades academi-
tcm por sua natureza". (Immortale · ferente .:>ara. as _pessôa.s que não sofre- Todos aqueles <iue j,\ lidaram com os cas estão enfrentando · serias respoTJ-
Dei) _ ra-m tão crueln,Jente · opoi;íção e · para humildes, com os meios ~peràrfos, co- sabilidàdes. A peleja iniciada por 

aquelas que a_ sofreram. nhecem a desconfiança - legitima, re- M. Van Wayenbergh não teiminou, 
Há um perigo cio qual nem se_n1pre conheçamo-lo mais uma vez ... :- que im- O - ocupante -cada • dia exige· mais. 

_escapam os homens que se enc011tmm pede esses -,1cios humil::les e oiJerarlos Se os a I em ã e s p e n s a ni , que 
num posto de comando; esses homens d: se entregarem rap!dan~ente a alguem' às unive~idades_ belgas farão a me-
não costumam pcnctrar. na ·alma parti- que não é de seu meio e que se não nor. difere'nçà entré os estudantes que 
cular. Não possuem a compreens~o. a con~undlu com sua ti1t8éria; Existe ne- subméteram-se as sui,s imposições_ e O SANTO PADRE RECEBE Os E A 

NÃO SO~EN'.(E LIBE~DADE, !\'IAS 

_ MB .1- , ''Os :::::s~ :z::0::::~m seus 

XA-o-oRES' ' o·A'. p·o_l·O-_N, 1.A' _, E' ' BF ... IG' IC,A' ;~~;::;:ª~~ 5:1!~;1~ i:J!;l;~f:: 
- necessario_ fazer aquí uma distinção: 

-- . - - - Os catolicos reiviridican1 teorica-
Esse gesto do· Santo Padre. 'é mui• sas que habitam ao seu redor. Quan- mente para: :sua religião u mdircito 

to significativo. Lembra-nos que no -.do não as dominava, mantinha-as. ao exdus,i:vo ___ mas eles .não- exigem ·o 
momento presente: a'ssume uma:: im, menos em respeito, e ev,itava que,, se reconhecimento efet,ivo ,quando se cn-
pc.rtancia. franscenderit_al para. a rio~-_ ,desgrl(çassem- mutua.mente. -- À ,sua cohtram em um país dé advcrsarios 
sa civilização, ,n/j.o só c'ons,ervar,' mas somb1·a, viviam tão, felizes quanto -numerosos e de boa fé. Que bispo da 
üar futuro esplendor -aos paizes ca- possível, todos esses países de raç~s lnglaterra ou dos· 'Est~dos Unidos .al-
tolicos. inassimilaveis, que constituem hoje gúm dia pediu que o culto catolico 

Na guerra passacia; _ a · Alemanha um problema cad_a. um per si. seja o . unico ·protegido· nesses paises? 
protestante · e responsavel · pelas des· (N.- R. :_ Na carta apostolica Lon' -

· O pàpel da Polonia não tem um gra~as que assolaram· a. rnuropa de ginquae occani do Santo Padte Leão 
então, foi ·poupada,· enquanto que a_'fü. · menor realce biS(oriço. Colocada- en- · -XIII -ao Episcopaçlo Norte~Americaho, 
,quilou'se a Austria' cafolicai- ufa' dás: - tre ª ·Europa ocide]1téJ,_ e a· :Russia,· diz - o gri\ride ,-Pohtifice -_- qúc _ embora-
pafr.es mais' ·encàntàdor~_s·· do ·mtruâo; país acentuadamerífe asiatico : sem- seja muito <

0

':' se estimar a liberdade' 
sede· da cultura germanlca, ·11erdeira pi·e amorteceu os choques Pl:_ovoéa- ele que a Igreja· gosa nos Estados Uni-
do Sacro Imperio. · dos _pelas mentalidades opo5tas. dos,_ é um grave erro achàr que é 

Hoje, fala-se rio·pí·obleína da neu- A_Euro11a sempre cultúou a.·perso- esse o. regime que mais convern à 
tPali'zação - do- :espirita . pm3siano, Á ualiaade humana,· enquanto- os orieri- Igreja, pois o Estado deve não somen-

·unlca solução possfrel, e eficaz, se- tais ,sempre se encantaram pelo im- te dar li!Jerdade à verdadeira Igreja, 
ria deslocar o centro germanico ·ae personàlismo' confuso . e·_ ,panteisti~o mas ampara-la e protege-la). 
Berlim para Viena.- e tornar esta a do Nh·vaua. Uma explicação do comu· 
prest.,.,_!osa capital da Alemanha. nismo russo estâ· nesse impersonalis· ' OVES._ BOVES ET SERPENTES 

reação' física. da alma .que st. encheu de les, com efeito, tal cémjunto _ de recai- aqueles- que adotaram atitude mais 
amargura e de :,P')sição. _E se se en- · qucs, de desilusões, de rancoi·es, de digna, estão muito: enganados. · Niío 
contram :num posto . de· comando; se complexos de inferioridade. · que, nor- podemos nos bàs_ear neste - principio, 
não si\q multo prudent,s, não , têm mal e efctivan,e,n:.< · eles se -fecham à quáiquer qué se.iam as consequencias 
mais o olhar bastante ,atento para ·com- aproximação do mundo burgués- Por- q1:1e: ·- _,,-dec':q·u'<!lquer- :forma apenas::ten1.po-
precnder -o pcrmenor importante e a recrimina-los JJÓr isso? A falta ~tirá 'rarias -- da firme._resistencia.· · 
reação. :Jai-a :ompréender tarilbem o realmente ,sua? E se deles nOl> aproxi- '.'O ocupante está fazendo um serio 
'preconceito, . provisoriamente invencivet. ni:àmos quere11do introduzir as , palavra.5 el')ga,no -qua:ndo _, pensa que colisegoirâ 

_ na a1n1a que devem tratar. t preciso e os apoftegrrÍas,; as âcusações do mun~ seus fins ,usando violenciai Soube-
levár em considerâ.çãÔ- tudo isso'. , ctcj burguês, seus temores e suas magui- tnO'S de fonte fidedign_a que OS bispos 

; .. A admin_lstração · corre scinpre o nas de defesa. por que q•;eixamo-nos belgas iuformaram ·_ oficialmente aos 
perigo cje transformar-se .ejn . ciuadro de não sernios compreendidos/_ Cump~e- alemães, que aprovavam e apÓiáriam 
passivo, em· maquina de ccinsignar,ões. antes de mais nada hliciar' a conquista a -corajosa atitude do Reitor da Uni-
em cciltro de ficharios e gavetas, onde por baixo. e não por cima. - -versidade de Louvain. Esta .firme ati-
a _vida é' sUbstitulda- ·pela orga.nização :o cume-do. etjifici<>' d,,:ve· ser '0 prÍnci- · tude constitui uma garantia - para o 
materÍi',l, .A vida, ,não o esqueçam_os; é pio, a palavra ca_toiica _. do Evangelho,, futuro, e· õ país . iµtciro orgulha.;SI? 
sempre um feiwineno', particular que do dogma, da moral, o malii lato uni- com seu', exemplo". 
depende . dé mil circunstanciai muito vcrsalismo da. !greja, . riras para !ntro• 

_ delic.aclàs, que SÓ C01111~Cell10S Quando duz;ir tudo isto na., bases- Vivas e , na,s 

a. -elas estainos misturados de perto. almas dolorosas, prosc'ritas. exlladas 'do NOVOS BISPOS ARGENTINOS 
com· o aJ1.xi1!0. pacientemente exercido; Evangelho, para· reintrOduzir··. essf espt-
de uma longa experlencia, rito nas multidões; nas sociedades; taz-

lll certo, 'por exemplo,· que o p1·oblc- se miSt,cr conhecer o ·caminho; achar 
ma operario. tem novos significados pa- a · porta, estar ,nisturado.. pcrdjdo -né-
ra, aquete que nele se encontra • cada IM, ser um deles; conhece-tos de den-
dia, _ ~ que · a todo momento. mergulha tro. Nenhuma administração 'comprecn-

O mundo lucraria ·imenso com O mo oriental, que; sempre. repugnou 
ressnr~imen:to - da ,Austria,, oujo. es'pi· a(J : europeu propriamente dito. 

"A liberdade de .todos, dizem ainda ,nà. 111_iserla. materlál e. moral, -slgnlf!- derá isso! lll p1·eciso o gênio de um ver-
os càtolicos· liberais, é a mais segura cados 'diferentes, dos (i\le tem para a.que- dadeil'O ,.overno conduzido por homens 

O Exm9, He.-..:mo. 'l\19us. Thomaz 
Solari, Yigarío , Geral- da Arquidió• 
cese de 'Búenôs'.'Mres;.- fo1 -Úo_niea.do 
pór Sua iifa~tid~Ú o Papa Pio ,XII, 
Bispo Aul;lllàr ile 'sua lD~ln-encia 9 

rito equilibrado, fino, delicaiJ.o e -ele· Hoje, querem resolve;_ os proble-
gar.-'.e contrasta com a mentàlidade · mas europeus sem levarem em conta 
rude e pouco cintilante· do 'prussiano. essas realida_des, · mas_ só , saberf,o 

A Austria sempre -teve·'um i>apél criar·•mna Coute inesiotavelde p·ro' 
µnico na historia-·da-Europa: a:cle, ))lemas angustiosos para o mundo de 
lpauter, ~~yWbi·l<>-~'!:ª~s,::~iye1~:- amanhi.,J"'.- ------- - -- - - ""~-- -

',.,·. 

garantja da liberdade da Igreja". Es- le que -passa mais .ou menos 1·aplda- que vivem -para ser tudo para- tocjos, 
ta proposição equivale à seguinte: - mente, ou, <1.quele que· o--~studa nos 11- como o ·cura d'Ars, F'ranci.sco ~avicr, , 
"A libel'd_ade da Igreja católica' e das vros. e nos inqti::-ritos. · Vipente de ~aula, Doni Bosco. Ozanam 
sci~as pi·otcst,1ntes,; ci!;ínaticas. lllUS- , Não' bast_a C0-11$kierar' O 'que- nos \)Cr- e : tantos outros; é preciso ser, antes 

. ·sulma11as, 'budistas, ou me~mo- a liber-. 'turbá' e' am2àça'' itôsso. pequeno mµncto; ' 'de, tudo c_atolic2:1m mwiw.ãçi! nãQ icimi:\, 
~de-elo>, S!l-ºt.u-w.s: S:Qlllunis1~ ~ gQS'~-- 1'.ã2-,J:l~~-te~ti,M1,les.r~ment@, eiWP.Y• , Qí!,' mY1Hdã~-Â.. _,.,, - -- -· - -- . · ---:-

/· j 

~r,. _Ç~r,c1e,aLLuJz-,Cqp~lo/, . -_ , . 
. Súa ··sàÍítl\i(Í.de· nomeou - tamb-em,, à 
Exmo.,, Re'v1no.' - -Mdi{s .. Germinia110 

-Esorto, Vig'àr,io: Geral da. A/qllidioce• 
se de I,,a , PJata,, Bispo AUXiliª1;, -'~~ 
Jl,le~iµª ~!9.UidiQÇ~~e. ,..A· _ç· -·-- , .. 

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

,_..., 

;. 
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VESPERAL lONASIICO "O PROTESTO CA lOllGO . E ·:A .... .llBEROADE REllGIOSA" 
C · A R' B O G E 'N I O T E R A P l-A: 

,. Ka§· <locnr:a~ arlel,(ais, p(}l'Íferic-as: lrô-iíi!Jo,angeite ob,[iJeraJtl,ef;UJolé:,tja 
do HayJ1aud, etc. (Caii11b1·asf e.xtrem·ilíirrlcs ~Hi~~,, ga'ri~rei1às e1il'rn1c1:o, 
formiga'n1tintoi;; dsi,r~Ji. 'uJ~ perna,;) .. :,.J:>rs ... [~IiBLJO:.DIAS e .. l\IA!tJO. 
DEG~i' - Hua Marconi, 131 _:c,''7.° 1rnrla1· _;.·'8al8S' 71~_-7l'é;a 

Acha-se à venda no Conv1•ntc; das H1>Jigi11sas Bt>nerliti.-.. 
nas, em Sorocaba. ~stad11 ele S. l'Hulo, 11 n,iv,1 v,~~pPraJ tiene~ 
ditino. ao prPçn de r 'r:ji 2D.OO, co11tP11dn ern rH•rt Ul.{Uês E-' IatIm, 
as vesperas dt> todps 118 diaR do ano. bPin r11rnn as Complt~t.as 
do. Oficio monastico e as LaurlPN 1fas pri1wipHi:-: f P:-:tas. Per11d11s 
podem ser feitos ao endereço acima. Um,contos oar_.!'l os re-
vendedores. <li:· 

Por mais que reflita, não consigo pe'rCeber O· íriot1 ,io 

por que se publicou nas secções livrco de .vário11,Jorn:ii~· 
desta Capital um extenso arrazoado de. um sr. C, 'c>.jrqy 
Fulton, com o título acima. · 

·das•'~.'às'Õ da 'tltde''_+-,',fqhe: _4:5o64t·, :,· 

DOGMAS . . 

Plinip .,Corrêa de ··Oliveira 

f :Ê:~~:f ::::.t~:r i:~f i:;,~~:l:3 :t f ~·· ·· ,ca 1$1.,.·:111 s~p · · se M · 
, tora, nôs· a. al)raça:riamos,., Mc1s "l'rr1ta-nos, co11-r ·Jucita .,., ""· ''-",""'.r' 
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Rua ·do Semmarlo. w;; 

l'elefone 4-0931 
Caixa Postal 147-A 

Assinai uras:. · · 
l'l.no ................. .:. •. CrS '·2s.ou 
Exterior ............. ,.·., ÇrS · f.0.00 
Número avulso ·••••• •• •. Cr$, . 0.40 
Número atrazado .• •••• •.•" CtS ' l,OU 

Roci:amos aos nos~os· .• assinante~., co
municarem a mudança 'de seus t;n.deQ 
t'Ct(!5 para a <.:aixa Postal H1·A. 

Sueursal no Kio: 
'.Agencia notil'iosa $ui Â.meriéan~ 

"A~a press" 

Rua S, José n. 49 
tone;. 22-437b e· 42.s6t;:i, 

ll.nú1wi.0s1 
· Peçam tabela; sem comprom~sc. 

Nãn puhliran10~ colahoraçã·o de pe~
soai. extr111ma:;. ao no~so quadro de 
fcd;:itorc:,., . . 

O 1Yl1I0NARIO t<>m o máxim<> 
1',:azer ,nu re<'eber visita~ li~ ;'n~tala
çoes de füa redação e OÍÍ<'Jna~ m;,,s 
i:iede que não ~eiam a~ n•t'~miis !E>lta~ 
~as 2.as, 3.~ e 4,as-(eiras, p., r el\J· 
i::ênt>ias do serviço, 

COMENTANDO. ' . -·--------------
A RONDA nos FANTt\Sl'1V~S 

Graças a Deus, todo o mundo, hoje 
em dia. está unido na mesma t·epulsa 
ao nazismo. Esta folha niío podia fi
car mais satisfeitas com o fato, pois 
isto 1·eprescnta pa, u nós o fruto de 
umii campanha prolongada e ingra
ta. num tempo.' em qu.t'l havia disse
minadas por aí muitas $impatias n1ais 
ou meqos declaradas ·pelos totalita
rismos. De tudo fomos , e n t ã o 
acusadO;l, iité de comunistas. A si
tuáçiío cdads1 peJs1 nossa agudc1 oposi
ção ao hitlerismo. c;hegou · a tornar-se 
asfixiante. De repente, porem. a at
mosfera distendeu-se; iá não se sa
be, hoje, quem eran1 o·s Pal'tidario~ ou 
simpatizantes do nazismo. Só se vê 
por ai a farta messe dos aderer,tes en~ 
tusi11~tas das dmnocrnclç1s. Parece que 
uma varir,ha de condão tudo · trans
mudou trillra",ilho~,im.,nte. Ningucm 
é. ninguém era, ninguem Jamais foi 
11aii~ta o-u amigo elo mizismo, Onde 
estão as pessoaR "prudentes''. que 
achavam que afinal crn prrciso a gen
te ser equilib1•ado, ·sabe11çlo reconhe
cer a cqir.ple1<id&de. das queõ(Õcs en• 
volvid11s no totalit,irlsmo'/ 

Pe uns tempos pa1'a cá, sucederµm 
coisas · mirabolantes. Dadan arre
pende-st'l de seus pecados. rompe com 

.fetain; foge para Argel, e morre mais 
democratico do que o pt'oprio !)e 
Gaulle. · Gil'aud, velho e m;mco, atra" 
vci.fla a. Alemanha incognito, numa 
fuga surpreendente e inacredititv,~I. 
para faier public.i profissão de sua· 
fé democratica. Na Jugoslavia, ofi
ciais ·proeminentes do e,çercito "quis
ling" se convertem milagrosamente à 
democracia •. e se. penitenciam de seus 
crimes passando-~e. par;i o. exercito do 
general Tito, personagçim misteriosa. 
que 'ningu.em sabia quem era, (' 
ninguem $abe ele· onde vem, " mais 
pródigioso ''deus .ex machiria" que já 
se .. tenha visto. Na Grecia. forma-se 
um governo de resistencia, em lugar 
inacessível, talvez no alto do Olimpo, 
forro.ado ele pe1·sonalidades que e;,ta
vam no limbo. em perfeito ·estado de 
conserviição e sa:ude. E_ a gente fica Sl:lm 

, saber que piipel fazem, nisto tudo, os 
governos do rei Pedro e dó rei Jor
ge, a flutuar como balões desgarradl'ls, 
que, depois de exilados, foram pos
tos· entre párentesis. E muito menos 
a gente sabe o que fica fazendo o ge
úeral Mihailovitch, que foi o fe.rmen~ 
to. da rebelião expontanea do pôvo 
jugoslavo, antes da invenção do gene~ 
nd Tito. Por toda a parte, a ronda dos 
fantasmas, que i;iurgém 'dos destroços 
fumegantl')s da Europa. do Inferno 
ululante ,rjado pelo nazismo. tudo es
tà envolvendo, assenhore,mdo~se dos 
movimentos de . libertação, brotados 
cxponts111eam,ente· do anseio ele Iiber. 
dade dos países ocupados. 

S6 ha urna excepção: A Casa de Sa
boia. Por mais que faça, .a c,1sa rei,, 
nante da rtalia niín consegue esta!:ie~ 
leeer~se nos arraiais democraticos; Ha 
l,lma infinidade de prevenções e sus~ 
peitas contl'a ela, ·Os fc1ntasmas, po~ 
re111, prosseguem a sua rond;i. Se 
isto for até o fim;' quando a guerra 
terminar haverá três dinastias a me
no.s na Europa, e três governos (ite
res' de Moscou. Mas n6s esperamos 
que· triunfe · a causa da liberdade. 
Quando o pesadelo -aa;;ista for afast.i ~ 
cio .da terra. nada pod1m\"lmpedir que 
os pavos, farto~ de opressiio, reclamem 
sous legítimos direitos, e afastem de• 
finitívamente os fantasmas de um 
1:Írnl'\40 niort9: .. Í·e.cusiir,do o comunis
mo. como souberam repudiar o na. 
zismo.. Que os . mortos .enterrem os 
seus mortos. ·· · Um 11_ov,o Munich ha 
de ser impos:Íivel. 

-ro---------------,.,, 
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O ponto de partida das cons'deraçãcs do sr. Fulton . 
ê uma carta escrita ha muito m.iis de 'um· ano por S1.1a 
Excia. Revma., ·o sr. Dom Antônio dos. Santos Cabra1,· 
Arcebispo Metropolitano de atlo . liorizónte, ao Exmó, 
Sr, Jeffersn Caffery, embaixaclor norte-an1er-icõ\nq no .. Rí~ 
de Janeiro. Nessa carta, aquele Exmo/ Revmo .. PrelarfCI 

causa, qucl' atem do~;'.problen,as que temo$ dentro qe,. Çj.lS>\ ,, , ') ,1 i ;, A ,, • "-·~de Azeredo Sàntos 
ainda à "IÓnf!<1 man'~s" cje elen1e.ntos' extrangeiros ven!~a . . .. . . . .. . , . . , .· .. . ... 

7 DIAS EM nEVISl A 
.criar 11c1úl ~ niproblfiTHi muito mamg'r.~vc. E, sobretuiló; i; Dls~ort'~do sobl'Q i Ó riatiUra1lsma,, ~e 1 • '.~ntó pdr' êxcélêheia ela _'Caridade, ~ã,i, 
q·ve eS$C . ~qb.lêrna ,,ien/1a. sido durante, m1,1ito te.mpo .ao que .se _acha i;npregJ~;ida a .s~cic.~~ct,e,, yic~nt2, cl~ P~u)o'. O amigo ~O;, catlVQll 

.. ' . ~ . . u' ,:,..,°d'.·,-'« ' ; . · .d i-'l"r{'''j ,•<;,!'.... i fl ·· 'ê("~ ·"'W·;"t·º: ., · tíc-H'tiéa :.lnõ-d~ni'it~" ·e': '!nosttlfffd!l'.0,'lM .. l:0>-:: : : . e.,. !las:.rnemno&e1:!<l.Sanw.a.1Mo.S,·,,,G.o.JW.ta.1,é,,, 
me-nos, cnado •C: SUjiCl,a O por tn e.ro. V n O e C:O rts m:> esse espírito dissolvente ten~e a l'C• mC$ como O zebdesse grande sapto pela 

(Condu,ã<> da l,', pa~ioa) manifestava a extranheza e o pesar com: quê a ·opin:âci 

cat,ólica brasileira pre~cncia a propaganda protestari .. e . 
iiÍJjrlen;acla no Bra~il por fontes norte-ami:ricanas; e m·,)'s::· · 

.tra.: ,que ela conotituc · verclàdoiro · óbice ao dcijenvolvi· 
mé·nto normal da política da boa vis nhança, Não .sa.b~m,q 
porque só a 10 de Nov~mbro cie 194S um pçrióc!ico !'.ev.in, 
,gêlico de' orje11tação prcsbiterla ria" publléou tiio extc,11~0. · 
trabalho .,cio. sr. Fulton sôbre o aos unto. Nein 'percéberrió~ 
r,ortj11e ~f g~stou soma não pequena, com a 'pqb!iç~ç~Í!. 

i:>flcial\o'u 0flcio5Qs, · .. ~ ·; :,:·.:;·; \, . , , :·:'":· ç!~1zit;,a yfrcia,,isQbf~l1MUral:d~;iEva11-:; ~a~i~ ;da Igt"~j~;estava,;aJ,várlfs Jfgi1pi 
A Iras, entencJamo-nos.·,0 1fr_apa~so, cl;:t propaganc;i;i ,pro.- gel110 ,a uma .L.llnte~ào socl'al 1.,t:Je or-, · i;ie!I&!, fah',a; V!rf•i;de qup; piot~g~ q,cyrq 

Nesta ordem ele idéias, podç~;;c c;m~ 
prcender tacilmente a indigi~ação dos 

teÚâ'.rite :.;./ i>oi: mai11 ,,~mri• '.q~b .éssii ,~e: estej~ :wnàntlu, 'dem' l'nt'niahà,; a) \iafü!forma.rl.J 'àricla- :.,1 :sob :rír~tcxto,de,àmor cio'. ptÔ:liimÇ).,; \,,: :_. 
. ~ não no$ d.eixà <!úYlda. sõbre iil inocuidade desses esfor• çle divina em filantropia, humanitaris- ,:,,, ,;, . * , que de ha muito vêm, nos bancos aca - . 

ckmicos, presenciando com·'d~sagn1dp 
a .1ção do CC111hecido e~çriton .ao, ver 
que #Je in.,•éstju de . modo·. tão· isolito · 
contl'à a ,Faculdade· de Dfrélto· <;!e seu 
Estado. · Como ei:a natural. a , it1,;lig~ 
nac;à(l. foi unanime entre os. estud,;111-
t~. E dai a violenta rcac;Éo com- que· 
acolheram. sua atitude, ,' ·. . . " o 

, cos, O proj)le~a não .ê grave pelo perigo .de se gene.raliÚir. IPa1l:>l e '·
0
libei:alismoL.- obssrv~ ... o,.·Rwmdo. 

· •. · · . ' · ·· . . : . ·. · . · . · o e r::-· arngou · agra.nre·, . cm · um· · e 
~ gra.v11cpqrque as almas q1.1e .se perdem - (luas .9U. tr.cs fcus profundos cstudus públicados:. nr, 
que sejam·-.· valem ·o .Precfo.so· Sangue de No:,:;o Senhor "Vie Spiritue•·. '', :quo. a, peor d2s .cor-

. ~es·us'· Cr~$to, rupçõcs é aquela. c1uc ·a~aca. o que· 0de 
: · l\fa$, dlrã 0 sr. FUlio·n, sé nós protestantes tamliern melhor existe em nós, a mals· a}ta das 

. ~m seçção paga, eles se traba I ho,' M istÚios q1.1;· nolica 
·razão é fraca para ciesvenclar, 

decretarn,oi; que o Catolicismo i ·1.1m êr .. ro !l p_roi.birÍnds y!rU1des sobrenatu,·2.i.s. que.' a; alma de 
· todas as outras. Si .'não · ha. aqui no 

11 entrada dos.católiçps nos.EE. UU.? Não nos assusta. mundo nada melhor· que a.verdaçleir.a Em tüdq isto. têm 'os est11<;là11te~ a 
simpatia e o ·c-plá1íso de todó' '<> ·,Bra
~il ·verdadeiramente.. brasileiro,., 

· Depois de ter citad,;, dois parã(Jrafos da nfssiva r/o 

Exmo. O:Re-vmo; Sr, Arcebispo c!e 6elo Horizonte ·0 r,r. 

Péira · pà·rtidárlÔs do livre,exame,· lie;á uma incoerên~ia çarictacte: que nos faz amar a ·oeus 
ridícula. E quanto a extirpar o Cii'.olÍcismo c,los Ei, UV., 60bre te-das as coioas e ao ::iroximo ,'Ji: ~· ' . . . ... ' 

FLdton ··àcrcocenta que o Episcopado No,rte,Americano, ~ coJ:;p d,e rir,' tarefa igual à .de;: uma fo,mi9a cjuet·en:!o amor de Deus, nada '1.>éor, aêresé.enta o 
· ilustre do111inicano, que t. falsa c.:ui

claüe, qu2- inverte a.·. ·p1'()prla ord~ll'l do 
a!l'lo;\ ta~endJ·'nos." esquecer a bond:xde 
iti1inita de· Deus e Seus direitos 1mpl'Cll• 
ct'ÍptiveL~, · -i~ara ·· nos' fülar sobretudo·. dos 

l'{e~te ·sen1ido. · p1>derá parscev es
ti-,rn!w 'a. a1gu11s lc,itvres qúe' o LE-. 

. GIONA.RIO cont\i1u.e a coir(bater · tüo 
int,·ansigé11trmente .u. comunismó,. pre~ 
éisarP.entJ rµwndo. este inflige ici n't\ 0• 

zis,uo: · -- 'que dcl'ia ramos múità!Í · ve_; 
z·.~~ ser o iniiuigci n.o l dá hun1anid11~ 
de - as rnais auspiciosas e prômis~o ... 
n.~~ rferrótns. · · ' 

Nt~o haverá , cnntra"dic;ão · cill-í' < 11nS 
>'eiL:hil,Fmos clara e posiUvament.ci 
co111 suas vitorias na E)ur,op;i. .,.,. e· de 
fotn nos rei11bilamos · ·- ·e ao ·mesmo 
tempo em a(aNll'llÍOS com t.~nta ve·
c•mcnria o pc-n~amento cortiuni~ta 
quando reponto em outrn~ luga,·es? 

Nenhuma, se ~t011tan11os <10· que n 
LEGfONARJO s0mpre ,snsk11tou, O 
rrnzisn10 é o moior dos males. · Nem 
por isto. o comunismo - mal me.nor · 
porque ri1ais cnmhatido. niais \1díado; 
menos hi13Mrita - dcix:, de s·er tam
hem 11m mal mortal. Pstim<1ndo no 
dia de hoje, r·nrno o es:tim;imoi'. tudo 
que ponha Hitler por te~ra, já pen
Síllllos no dia de amanhã. E ne:;;~\'l 
dia de amanh~ quem terá de cair por 
terra sel'á o comunismo. O comunis
mo orecba. depois desta t:u01-ra. r.cr 
co1nbatirh p0r<PE!11idc, çlprrnlar1o. ris
cadn ria face d« terra. !fto· é inclis
cutibilis~imo para r:atolico~. E, aF" 
sin1. compreende-se a ;,t;tuc!<? de vi
~íl_«ncja l'igoro~a que a~:nnrdn10~:' e1n· 
rela:;:;ão a qualquer surto comunista 
ou socialista que se pronunci<i entre 
nó,. 

* * * 

·.i;olidãrio com. os católicos da América L'.a~ina, tamb~rn' 
cdmbat_e c,1!,1rois;lmente a propagànda proteataiité · que 

beber um cppo de água, 
· C1>ntin1.r~mo·i, 

por ;iqui se faz. L\: um belo documento, que faz: honra " 5 ~ O fr, Fulton faz dl!pots:.um elogio ao govêrno comu-
. seus siQnatãrios. O sr, Fulton v ênele '.um~ tcrrivé'I lrivç1>· n:sta do Mêxlco, ·que foi constr.anpldo a '.'prote~~a.r" oÇ[;i. 
t d:1 da jntoierãncla romana. Ra::ão a m~is, 'par1i q1.1e .. u; tra o \'dC_j,POti~m6 eiie~iflstieo''· d9~ c~.tól_lqos,. Mo~o d~li.· 
achemos··bc)o.. cado cie dizer· que e> sr. F.ulton ,i'cna" explicável toda ll 

·: ',' ·E, ·sôb~e · estes cjois fatos ·- · a atitude do Exmo. s;;,ngl!eira que o govêrno Calles derramou sôbre o Méx'co 
Revrno, :'sr, Arcebispo ele S~!o l~or:;iconte e a c!o ~pi~cJ, · c;uando 'peri;eguiu os· c.atôllcos, Gosto dos conceitos ju;;-
pado Nor\e,Americ~no - o sr. Fl!lt,rn estei11 <1s seeµint~s tos e :ievéros, Dctei;tó · as. palavras petádas. M.:s o .r. 
afirmações: · · F\llion uaou a ~xpreviiã~ "con!/~dlção -~eséaradà",,C!Uí!~flo 

1 - Os governos dii América ~ . .i'.ina ,não s.ão infensca falo1.1 di,. atitude dos católicos. americanos e brasjlciiroo, 
à propaganda prote~t:rnte; pois qu~ respeitam a llber- r1u~ q.iirem a expansão de nos:;a, Religião lá, e Mo a q11e 
daC:e d~•·pensam~nto qL1e o Clero c:itõl co q'uer tolher. rem aq1,1i, Com0 nãci admit1mos 9 livre ·exame, n&Q M 

2 ,e.;,, A América l.ati11a estã perdendo· a Fé. Para n·sto · i::6ntrac,li'çiio clescarad;Í. A contradição· deséar~da 
o sr. Fulton, ha no Src1sii qe;: t11iihÕC1l de ·espjr]t;1s, esq, estaria em que, senc/Q ,Í~J _ç1,nÜrá1·(0$: /10 livre exame: es-
téricos etc .. Acre~centa q:,ie o llúmciro de, profostantes J . tanc!o certos de nossa $cinta· f'.'f, fliessemos o l)egocinh-, 
crande. Mas n,1 realiclade \i\ tão pequeno. que o sr, F!.il• qqe ,o sr. Fulton n-0s ·propçíe; .nac!;i d'e protestantes aqui, 
le>n, qu.e teve a .coragem de estimar em 10 miihôes, os lli!clõl cJ1r.ciiltóllc011 li), hito, ··i,im, Geria -descaramento; Mas 
e:ictérlcos e :es~íritas - sé. rinifo ·- nem ilssim tem ;, fambl!m ha outr11 forma de· dçGciiramcnto. t a do sr. F1,1 .. 
'~9rag~rn ·de dar um;: eshtis\ica c!e :seus Correllg orÚI: t.Qn quàndo .elogia ;t poÍitiCi! ·reJiglosa cio CJ'ud::Üss::110 
rios. i!: q11e nem mesmo e~~gcrnndo m:.11ti:isi1110 ele t;hc- . fj()_vêrno mexicano, . e, Fnnas i!C:ma, faz O c'logi:>. i.los 
caria a uma cifra· dec(:nte. f., por Isto, limita-se a µi.:n l.'lireitos de prosélitismo d.e .tQdQe .oa 'credos, Para um p·ar, 
que é pQrqwe o mcvimento protç:;!ante está fic<lndci ''vi· tidál'io do livre" e;x!lriie, Isto .é ·tm1 eviclente descaramento. 
i::·· (S c)·, c;::e tem (!espertaclo uma campanha fi:ro.: dó G ....,; o ar, Fulton p~C)QUrâ ins·in!Jar (!LIC os católiçoij 
C:lero C.itõl(co, SiÍO .totalitáficj$, porque çontrãrto;: ~O .tjes9ovêrno d~ Ir, 

, • 3 - Mc~1110 asMm, vist.i ao micro~cópio, a facção d:$·. b~rcl~d.e, que pleiteia par;1 a propag:inda protestante, [)e:-
firlenle cios br<1tilelroll é r,~iriima. O sr, F1.1ltcn ~e iient~ )lamp$ p.iJHr ·11 jn$lnuação, J11l9uem-nos no:;sQs· prin,;i, 
em nie;io1•ia e passa,· então, a fai;er o elogio dos (jireitQs pios· e nossos atos, Aliás·, o sr. Fulton é por tlemals u,n 
rc:l:giosos c!e toda e Gualquer minoria. E conclue; ''a r·eil, · "joão r,lngllem'; pari! q111;: i;µa~ pal;ivra~ abram qualquer 
glão é h1div,dua1 e o prote~tante ti:m º.:me~mo dirêitq .. · Jlllgament9, 

· c.o c~t::.!ico, de. te'r suas convcçõcs e prqpaf!á·las". É 1.1r,1 7 .... fina.lmente, o sr, Ful.ton n~s ace~a· com mais 
çlito do· Con~º P,çã.cio, Só ha um;i diferc:nç,q i; qu~ ~ cem misslonârios protC.$tantes qu;· virão ao era&il. A 

Cons• .t.çiíçio dizia verc!:1des banais, é ~i'ste· ·é um êrro · eaees cem' mil!ll;liQnárlos, doll um oonselho: procurí:rh o~ 
banal. Ser banal nc,'~rro é ainda mais terrível do que'$er do Exército de Salvação, .. ~ informem-se sôbre o seµ pro, E' o qtle expressem em !Prmo~ mui-· ... , . . · · · · 

to felizes O sr. Etclvino Lins, set'rc~ banal na verdade. Se esse êrro é banal, em.todo.o .:aso· cês~o.pi;ir~, não'ficar con1ac;ira /l_()Chão quando eles co 
tRrio ,J;i fjr,:,ur,,r~a P11blica clr:, fü;t"- não é p:inal em· certos .setores protestante1,, Gonsultc: · o meçam a ciintarolar. ci a pr~ti.:r, e o povo ri ou ~e c/is, 
do d?. f':,,·r;;,mb•1rh. em rPccnle dis~ :;,r, F\.llto11 o~ alfarrã()ios dos mentores de $Lia seita,- f persa, IE: bom. l;:li:s viio i::ntr;ir ·pela, mesma via, 
curso, Dissl' S Exda.: "Uma coisa -é verá que os protestantes, que 1q1.1eimavam e· esqu;irtejavam· 
a· vitoria elas Naçõe,- Unidas em que 
nos ar.h~mos firme-mente emp,mhadn~,. católipos no tempo das gl!erras d(t fteligiâo, t;: depois 
6 0 desejo que alimentamos de " legislagi\o ,; liberal" dos paises pro~ei;t~11t!lS .ciue ptr1i1a. Piir,1 .~e~~gravo 'i1e ll')Ui'tos .e<1Nllcos frrit<1dos com r:i 

.. * ,:,·· * 

que o povo russo expulse de seu so:. <'~é o século,pi!ssàdo com i!S mais severas piina:; a sir:npJcs . arrazoado do sr. fulto.n - lnçongr1.1ên~'ia ~ .êrro juntor,i, 
lo o invasor alt'r,1ão: e outra. coisa é Prá,tí!:,a, ~o cu!to C<!lóllco, destoam singularme.nte do (J!.I.~/ .. ,.irr;t,11T1<.de-;fato, - aqui, fli.R .1.1ma ... répJica, que· o asi;unto 
0 d~srio que alimcmtnm. e~~ gi·u~, - ':efe· nos. diz sôlfre os diréltos çia minoria. Mas é qu·~ "ó·;· ,;em n,erec:eria,: . .. . 
pos de q11e os e,:c·rcit os rusrns for-
Cf'l11 as rarr,fo,; da Eu,•opa para a im- rirotest;intes sô §e le.mbram· des~~s dirçitos ·quà·ndo · sã~ ·· Quarifo. ao Exmo;--·· Révni'O,"''Sr,'"Dô'h\"1,t,,ntõ'nlo .,tos 

planlaçiio do 1·e~ime sovictico". As rninorla, Mas porque rem~xer n';;to' tudo; "qub 'j(é tcrrl, Santr:,~ ca'~ryfe o ili'.~é'f~Qtf'~f]SC?f1~~~- a~1f,ic~no, p 

paredes dn Europa. pela agi;1;,-sàn .bru- yel ~ ç
0
911t,~círjjs;;,imo7 C911tinuemo_s; de ,.pr'Úerêncía,, ,i Mtlgo cJo. ~P.. F!llton ,,i;e~yiu,.apenii'G .. dt ~Jogi9 i:· 1:1,otlri\, jur,. 

. tiil e ,;!)reta. A America e:o': l:CS!(') do f<!Zer .O 'í1wént~?io ~os tesouros (/e; doutrina .. e de belez;,1 to AQS · fl~l"., .. · .. ,Com ~Wt. o; .. .,,t.a.q ... u.',ç d~, .. pri;,te .. ~tar,t . .e .. ,.enfeita 
mundo·. pela campanha subretida- · · · · T "" 
mente movida pela "extinta" III ln~ liter;íri,r que o sr. Fulton enca$tQOll em·· $1.fia'" obra, . aos c:atóli<;o:,, .. p, .t.:EG~ONARIO ,çon$ider,H:ada,,a·t.1que oe 
ternacional. 4 - Acrescenta o sr, Fulton qu·e, a racioc1t1ar c1>ntro1 fOl'\t!I$ ·çomi,. es~as Lima Ct>fldeêor.açã·(S,. PeJi) c,:;,1trário, se 

Nosso desejo nun1ero ym é o csma~ as minorias, seria preciso. parseguir nos 'Estàclos" u·nidos" nos elogl;isiíi!'m; verJ/iinot nii:ii'o: 'i'1rn'a °fnsici'iosa form,i' df;l 
::'3l11ento completo, imediato. irrenrn-. OS.' católiCQS'. Depois, :;e 9PSSíi! '!L\eixa é de. que a .pro- nos desp'rçsti~! . .Ír, a ··r,;ai; ,~flda·z e m.Íquiavêllca de toda3. 
diavel, do nazismo e de todas ;,s. suas paa,1t1da prptestante vcrri ,de' :fora; os ca~ólicos noJ1r,. E, at~ noi;Le.spai:ita qu~ não. /1 .tenham ainda usado contra 
varianf("s no mundo inteiro. Nósso ··ele~ · , · · · ,,. · · 
seio de hoje, é este. O de amanhfi: america:119s .são pa1>siveis 'd:;i qu~j~a; muito miilior; Já tju~ riós, Talvei,,11 façam agor11 ... 
e~ma,~amento do coniunismo e de to- são os católicç,s vindo:;. de' oútros lugares qr:ie C\itâb'ele· 011 'Bispos estiio acima. d~ste cJespr~~tí~io. Mas não 
dos os seus disfa1·ces socialistas, M.iis ce,ram i;ua Fê nos !ã:stac/os Vriidos. . eeti(i atimc1 destu · elogio, no· mêsmo ~cntido em qu~ 
claros :ião poderemos ser. ' Não .é este o argumentçi doa católicos. Ele .,eria m;1is , certos. C)(Qrci11t11a sa!,c;m que glorlf:ca.m i1 Nossa- Senhora, 

Citado pelo seu valor um 
capelão catolico esta

dunidense 
Conforme noticias enviadas per 

N. e. o Padre r-.cnueth G1:wrge Sta,:y, 
capelflo catolico nu111 corpo de bom, 
bardeiros du Honolulú. visitou volun· 
ta1·iamente as diversas bases, anm · 
de levar a a~~istê,tcia c~piritual ,1. 

seus \1Dme11s: nas avançacias, estava 
exposto ao fogo do inimigo; celebra, 
vu serviços reli;;io~os para os ,0111• 
hateutes, em !)lena trinclle:r(l ou 110s 
re[ugios anti ,i('reo~. ::,ua devoção ,10 
déver é mercce(loro de altos e/og:os, 
e com ele, se honra tamhetn o ccirpü 
ele capelães: tal é a citaç;io qu<:i 
fez o general ~lillard li'. Harn1on, cv· 
manrlante geral elas !"orças Arniad;rn 
dos B:stados Unidos na ,:opa do· Pa· 
cjfo:o Central, 

scu:NTU'JCAMENTE 

I.S SUAS FERIDAS 
• l'omadçi seccot,vQ Stio S~l:)qJtido 
combate scie1:o-tilic--1men1~ todo • 
quolquer ·<'lecçdQ çutaneo ~orno 
•~iem, fenrlas em geral. Ulceros. 
Ch<'190S onlígas: Eczemas ~1ysÍpela 
F rie!rqs. Rachas nos pés " nos seios. 
Eápinh9s Hemc:,rroides, Q~~tmed~
ros. Erupçc-,,. Pie<' las cJe mosq!;11~ 
e· ln,eçlo• ·,.,nenosÇJs. · 

ij . !!9. .. ~~!~!!'1~~~ 

pcri1;Õso cio que o sr, Fulton pensa, Daria· aos. fndios ôçi , . f.iz<lndo o deml}nio proc:lam~r seus louvore.$, _____________________ ..,... ----------------------------""'S 
O A 'T O· L I C O S 

Comprem exclusivamente ·suas lóias .··e seus presentes,. na conhecida 
J O A L .H A R l A . . 

CASA CASTRO 
ROA 15 DE NOVE1vJBRO :t( .·· 26 OFICINAS· 

PROPRIAS 
.. 
• 

VDicoa 111111cie~eionarioi doe ·AF A ,u.: . 
da ·A11chieta) DOS . ;relogír,3 • É J;. i!: C T R A 1t 

A CIDADE ETERNl\ 
Neste · mo111ento em que os cora

çÕ<ls. de todQs os católicos estão .volta
dos para ftoma e o Vaticano, e a to
dos enche de. cuidados a situação em 
que se encontra o Soberano Pontifi,
ce, parece-nos . interessante apresen
tar aos nossos leitores, reminiscep
cias cjue lembram . a cidade eterna. 
São as saudades de Veullot, ao se 
despedir dç Roma no dia seguinte ao 
em · que se <leflniu o magno dogma da 
infalibilidade do Romanq Pontifl
ce .. Ji,stas p;iginas lembram a grande 
verc,'lde tantas vezes repetidas .. pelo 
eminente jornalista francês,. Jstó i), . 
que 9 mundo ,só,tem salvação e1Ú !to
ma, . ouvindo ao· Soberano . f'ontifice. 
Os fatos que lamentamos . nos dias de 
hoje confi!'mam esta asserção. 

ples;nente · pan, . dizer como o zuavQ 
u111a "Ave.:.Ma1•ia" ,;... Assim 'cu me 
forj.iva uma feliciçlàde;,. ~em con~ 
tar muito GO!'ll ela, , Q Concilio· ter~ 
111inou, 9u ao menos do1·mirá PPr mui
to tempo. Mas os descontentes 
pois · que infelizmente os ha! -, dor'
mirão eles, · e nos deixarão dormir? 
E o can])ií.o que aí ei;tá, com' a 111ecl1a 
acesa, que nos vai djicr, que repou:
so permitirá ele 11.0 mundo'?i 

A julgat 'pelas breves palavrás que 
entré s'i trQcàm as' p~ssóas · qqe 'fazem 
suas malas e que correm às estrà.daii 
de ferro, muitas inquietações de toda 
especie contrist11Jn , 013 corações. A 
alegrii! do triu1úw C;! a,.,a}egriá da par ... 
tida, mi$tura111~se de miineira eiç
tranha. Abençoa~se · o triunfo; · 111a:1 
lamenta-se. a ni;:çeislcliide de ter ·ç,:,m.; 
batido; Pc! . alegrj11. 1111 p,1rtida, .mil$ -ha 
tambem pezar de partir.·,- Deixamos 
vitorioso~ o campo ele . batalh.;i, dizia;. 
me um !3ispo. mas ten10~ feridqs .. Va
mos . n,ver . nossas c:asas; .e: noii~os .ir~ 
mãos e noss1>s filhos: mas n9s. noÍJ af;:i~ .. 
tam.os . da,. paj ..• earr~~,ido, de. anos e 
cerçado. de perigos, e. ,enfim· é. sem
p~e. verf]ade, que não se s.ª1 de .Ro~ 
ma cqmo, de qualquer·: nµtro. lugar .. · 

·. 

da! Em . parte nenhuma tomei tanta 
cousa que compõe meu ser ilitekc
tual · e•riloral; em pàrte nenhunia, vi 
tanto a befa realidade das cousas 'hu
manas, em· nenhum· lugar, . respirei 
tailtó e compreendi tanto! E me pa
rece enfim · que se Deus um diâ na 
·minha' mocidade, nãó me houvesse 
f-êitci a graça de me . lançar no limiar 
de· São' Pedro;· eú não feria viiíiclcí, e 
nie)hor me teria ,lii'do não viver sim
plesment!'l! 

Foi necessario afastar-me. Não· o 
fiz •sem primeiro b(')ijar a porta, ·pedhi
do'.a ·todos os Santos ·do céu: que me 

. concedessem . a gra,ça de aqui voltar 
ainda uma vez. O grande portal es ... 

· tava abert<:>, e -.> sol· em declinlo ·ilu
minavà a estátua. ele São Pedro; e és
ta majestosa i.rnagem foi a ultimá .que 
me .ipareaeu sob aquela suave clari
çb1de. Levantei ainda os olhos -pal'à ·as 
ian12Jc1:s do Papa.· e .. ; si fugindo. Eu 
VQl1 f)isse, Ro.lnll é o ·. 1 ugar · em 
qqe o coração sente·tudo quanto .poc!e 
SIJl')Ort;il! <l@ · admiração, · qe am(>r' e, de 
.,&oír.imento. 

Natar dos fifhos,de co.nv'ocados 
. ·• .l"t,;~Jiio â1;asilelra de Assistência 
. ))J'OIY)QV~t·tl., no: Pi;ôJmlo d la ~2; ·Jl9·, ~·.e, 
. cio to. <la, tei,,a Naciomil de. Iu<ltís
lifa~,, o'O~aúi.,! 491; POl)l'eS e o. tfiital 
QQi Ji)i}Ph/Jp{l ·,COI) YÓCIHJO~, en1 . BIia 
lll'.'ill.ll'ln-,: sede.,,~. partir l]aquelC'J: .dia, 
o · ~at~) c)9g., sol«;lit\lo~, em, ,todo1i o~ 
ciíia.rt.el~ ifo. fJ~ta<lo: . . . 

'' direitos :do homem." · 

Vejamos algu)l~ .. exempl(J~ desse fal• 
~oomen.to da Cl),r.idacle, ' ·,, 

Em ineiü4oi; QO B~.culo p.Í.5/iado, ~<?i 
fu,id .. da cm · Londres uma . M,soclação 
destinada. a ."promover. a unidade· .da 
c·rll,tandade'', se11d" convldl'l,dos a.·· nela 
tomal'em pa, te. ,catollcos protestan'.. 
t~~ e cismaticos. bc acordo JOl).l os, ep~ 
tatutos, o espírito de CJ11corcti;l, a ~sti. 
ma· e a . caridade mutua .. deviam lfer 'a 
ll,)ma da !tPVll- . socledàdc, mantenéio-,5'1 
a mais .completa. tolcran.Qla nos ptmtv~ 
çç-1,trovertlc!Js. '()'m . certo numeró . qe 
Ga.to)ic.os e inesmo. alguns sacerdotes· se 
ueixara01 se,;11:zir .. mas a Eiantà . Sé ie. 
va.ntou . sua voz e a.s,5inalôu .'.o veneno 
perfido que re . .:,cultav.i:· sog essas apa
ro1:icino de i iicoucillição. e .. de pa.~. 
. (Epistola .ad. o.m11es .. ·Allgliáe Í!lpll;co1>os 
lo,Dl;-l864J. 

No come.!,, desk SfCUÍo .• co11st,Í.t~J'l1q:l 
1iova mvesu..::1· pâ•crLstã, agora 11a ter_• 
rn, de Santa ;Joana d'J\rc, 'l'mtava-se· de· 
11nla sociedade concebida 110 espil•ito · de 
um crlstia,nismo não co11fessiona:,t. E;Ls 
como um de seus entusiaitai, descreve as· 
ca.racteriliticas .. essa. obra: 

"Ela deseja · ser profundamente crfs-· 
Ui sem ser co11fe.,sio11al; faz obstragão 
do dogma, como das llturglas. fi?b a 
bande.il'a em l;Juc C1'isto coloco11 o man
damento: ..;.,. An1µ1.vos uns· aos 1,outro~. 
conclama, sem afastar nmgt1tm, t~>Jo$ 
ai]uel'.'., q1w cleseja111 Lrnbalhar para o 
ti'iu11fo da ,i1i.st1ç.i e do re_ino 10 amor, 
c-:m part:cular oi; membros ela Liga cios 
Direitçs do .lon,em e os socialistas l<l-J'l.• 
listas cjn, nuo.nce Jaurcs:" 

* * .. 
·. Vemos ·qt1e desta. vc,:; a· coisa. foi ,nais 

ldnge, ~:c:ao· .ija<!oc, (l.-j..·.vélha '·llQta: '· ct, 
"çartdade ". e de .'.' ,Únor." ·. surge .tambc.n 
·llffi Crll;to ;iccitavel até aos · proprios 
tjôcia.J~ta~ , .' . _ 

1
• . 

'Ora, pn.ra dc~gosto Ci€.\i-S<?s corajosos 
1·eformado1·<'a, a. ultima propo,,ição nio
ctsrnLsta condenada . pelo clccreto "La. 
ment:J,bili ", a. .J ue se deu ') n<mie ,te 
"5yllabus de Pio X, !icou assim redigi• 
.;a; 

'' O catolicismo de 'ioje não "oàe cn:,. 
ciliar-se com a verdadeira ciêncu, a 
menos que :,e transfornw . em u111 cris
ti!Lnismo não ciogmatlco,I:;to é, em u1n 
protcstant1,<;mo !irgo e llber11l,." . 

Como ~e poda· rleprecncter; Pio X, aler
ts,çlo pelas manobrilS c!es;;e l11terconfes
siona,Jis1110 .:unesto, amplia a ,propo.st• 
çãQ condenada· por Pio IX, quanto J 
poder e devei· o Pontlflce Romano · ".se 
reconclllar e transigir com o prci{l"resso, 
o libera.lismo e· a.', civilização. moder11,t'', 
e .denuncia, a., tramas i;laqueles. que dis
fafÇPcla Ol.l alxlrta.nnnté pugnam pelo 
abaudono da· verdade revelada, trans
formando. o. crisUanls111q -e111 . Ul}1a. reli
gião larga ,,e acolheJoi'a, 'na ,qual todós 
os. !1omens po:!erão · encouti-aráse, por 
m1tw fraca~ que ·sejam ;j.'l "mensagem" 
que trazem a.. respeJc0 de Oeus " de Seus 
ma.nàamentos, Será apenas por ecta por

. ta: dizem ·os · rnoder;iilitas, ·que. a lgre
ja, poaerâ entr1r no '~aminho' ela. eivi
liza\,'iio · e do. progres,so, 

* 
. A cimfusão dos e$pii'(tos, boj' Eilll dja, 

é a, regrn. 'çiieiamos a um· poÍÚQ em 
qqe se to11wu cti!lclliinà lnd!ciu à' llu
inâ1ildai:le 'à JiiÜfa divisÓrla 'IÍO rehio das 
trevt1s e (jp .rei/JO .de NossQ ~P)Wr Je

. ru~ Cristo, d.os prtnclpios t·acionalil;tás 
e ck>s pr41cipios catblico.s: 
· Jj:nt~etll-n(;o. o .,_Problema. n~o oferece
ri{! difí~ujda,de si e.1n ·vez de cor-,çr atl'll2 
dos ácre5cimQs, os llomen~ pr.oJ.lUr.i..ssem 
erii prt111eiro . Júgar ·o Rtlino d~' Dêus e 
Sua,. /1.1.s~ifa .. Fo.i Ó que i'l'i:erarr · os sa~
toJ; ·11o~oi; ,11cictefo-s · nâó .. a,pem1,S . ..dJ e'!• 
d;J,.djios ela pâtfji, cclest~;:· más ·tambem 

· da, Jerreste. ·~ Já:. que o mal.Dr erro · dfl. 
soçi~daqo de, hoje. cpnslste 1ia dctu1·p.i,
çi41 .. do ,coúct;;ifu . qe Qarltiade,.. ve
jamos. como, enca .i/.Ia. .. estil ~unto o 

·: Sêná6or. dê, ·Nova: York confia 
. ,:naíesliu.râçâo.dáOPofünia'. 

Na ce!'imONa cbní g·ue se confo· 
mo~oµ, em ;tfqva, Yory,J> -,~9t, aniver
sano da Republica polonesa, foi li· 
do .ante ti; .. 1a audlencia ele i.000 méin
l~ros das .. or,;anizações air.~ributQ• 
poio11r.sas. uh1a, ·nícn'sagem, elo Senq,
dol' James, J. Mead. ele Nova Yory, 
n,t qüa.J eJ'r~ ·sxpressnva' sua co11fi:i11· 
ça. ·. ele ciúe uà t:onipletà e hífoira rés: 
·tà·1kação d.a··'rólonia é.' .... â11clo e' O. 

objetivo cfo. povo ·norte-'ameríéuiio" 
"Üma. Pólo1íifl' lihe;°forte·e'virJ],··j1<; 
tt-1~iq' ~a 'til,míÍia c(frs. \ni~~~i;_'c.:oiTti,1. 
buirá Para à.ileg.uraota,. P?ni ·º· p't·9· 
gre,;sQ e pll.ra o·. ~em estar 1:rC' mundo,·\ 

filHtlizou a: ·meitsas-etn. ·' 
: .' . :· •: .. . . 

Scrirí São Vic<,nte cie · Paúlti · raví,r:i,
ver_. ª. \Jiü:,i Íii]i.~~t dlÍ.s. difcté11 fus : 1,' ia:_i~t,f~ 
lia1 t~Jigiosaf",: nii .P.Mt?• co_í1J\l,Jn. c,le .u~ 
cj-istiiµ(i,µÍo. !Ú,o, dogÍpatico: éÍUé .t O. SO.• 
nho dóurado dJs moderrijstas? . . . 

Vejamo.s a opini,âo do pâarooiro clâÍl 
C'onfei:e11cià.s Vicentinas,, é~!)érididB,: .em 
·carta por eli( ei1déreçàda àoá Bispôs 4' 
.AJet .. e : de PamJ:;rs, na qLtal proc'ur,tva. 
dissuà'tli~lós .. da i-ei;oJitção q!Í'e IXlÍ' 'àli.,. 
g_aàâ.s razões .• de !)l'lld8DCià.. é de. ~011-
teÍÍIPOl'.Íll:iÇâO · tw;viarii tom,a(l,. d~, inr,. 
mahccer n~utros. no conflito jans~tijt ... 
ia. Ei.s' uiú dos arguil1c11tos inv.c,ic1J:db1;1 
pelo- sâ11t9 pàra ga1lhar os 'doi.s '. ptei~ 
dQ/l, pár11,: :;lllj,· f,a.tisa: · · · · · 

. .. , .. " ... ·, · ....... ··•.· •.• .. ·, ..... .' ............. .. 
. "Em segundo lugar, o. que dizeb\ 

Monsenhor€s, quanto ao fato de. quê a 
ca.!~r d9s clols pa!'tido cm · sustentai· 
sua opinião de!Xa. .pouca esper11-nça · da 
WJla perfeita: llllião, . à qual, .. ,entretanto-, 
se deve aspi;·ar, me obriga a vos respom, 
dlll' que 11ão ba ú1li~o a, fazer na> .di .. 
versJda.de e contrariedade · de sentilneli.
. tos em .materia de · l>,é · e de religião; ..: 
nã~: ~er apelanc.Jo ·para·. um. terceil'o,' que 
s'ó pó::te ·ser ·o P.àpâ, na fa.Jta de conci• 
lios; e·· que :aquele :q11e. hão ··<l\!l!Cja, únu· .. 
sJ i1esta ma teria; não: é capaz de uniií.o 
alguma, a qual fora d~so não. é 1ncs.,. 
mo de se desejar: ;.,:. 1xm1ue as Jej~ n/i<l 
devem Jan1ais· se 1'ecà11cilla.r com os 
crimes, :1ão- ma~ oi;e a ·mentira com a, 
verdade.'' 

E mai.s ·acteante: 
·;.; i, .. . · .••• '.i: •. ; •• • •.• , ; ....... · ... ;'.;·,·.; 

''. E ·.dLSll\>, s~ fonna uma quai·ta· r.a,. 
zãa, Mo1)set1ll0r~. que .5Cl'Ve · qe r~p06ta. 
ao que voi; &e1·vÍ/lwil. 41zei·~me, .que· um. 
e outro pa1Údo crê que .. razão é a 'ver .. 
dade estejam de seu lfl-do; . .,.·que co~.; 
cedo. Ma.,; V.Óll sabci.5. bem· .que t114011 os 
herejes · disseram. outr<:> ta.nto, e QLte isto 
não os livrou, .porem, ela· condenação ·~ 
do.s anatemas com que. foram , fulmina-.,. 
c!Qs Mlos J'apas .·e ~los .. CC11icil!os;· não 
se achou gu~· a ·Unlão ~om eles· fosse um 
meio , de, curar o ma.l; pelo co11tl:'1Lrio, 
f,)ram-ll)cs ,,plicados· o ferro e· o· fogo. 
e algumas veres <lemaslada.mentc tarde. 
como pode aco11teccr agoi·a. •· · 

* * * 
O santo !>~r .· ei.celericia da. ca1·idadt 

a ra.iar na cxtlrpaçi,o das l1ere~ial;~ peio 
ferro e peli: fogo! E a achai que â.s vc• 
zes · elllle · tratamento ê. ap!Íca:cto · dcma.• 
·s1aáan1eritc . tarde I E a; · úlzcr. qnê. f(»:Í!. 

. dif"dt))ütrliiâ ·ctã.Igrêja ·: r,el'lifo1~- união 
ô Jé.sejavel côiu õs que' se acha1n<afá11• 
'fadefs-'í!à. vetd .. cle!, · · ·· · · · 

·:l\fa's "não podia ser de outra. fórma., 
São· Nl~te de Paulo sabia ·que· o els• 
·ma,: à: 'héresia à a ll-P08taiiia são i,<,'cad"9 
que sepram o homem do Corpo da lil·c~ 
Ja. Real.mente; '' como na· verdrictelra so~ 
ciedado doo fid.s tia;' um ~ó corpô, um: &i 
·Es1)irito, um só Senhor. um s6 ·' Bitis• 
010, assim· não ·pôde ,1aver i;enà:i· um~ 
só Fé; e por isso quen1 ·se,. recusa a ou ... 
vir a Igreja, mandei: o Senhor .que ~eja· 
tido por gentio e µ.,blicano. Por· co111;c
guu1te os que estão entre sl ·t11v)didos 
pela Fé ou pelo governo, não podem vi• 
ver neste Corpo unlco nem no s~\l uni• 
eo · Esµlrlto divino" <E1w. My~tlcl O~t· 
poris). 

· E ·m vão tentarão oil homew edi
·ticar a 'cic]ade tertéõte sobré à bare' rie 
uma irl'i~ori:i. "sã socbd>l,Cla pC'/lit!cti:i• em 
que se concedem· oii me11m'os'. ·direitos á. 
verda'de e-'a<H)ri:O, A ·salvação dó fütin
dO . não' 3e. acha e11t UÍll. V!l,gÓ : ''Ci'Í1liá~ 
11ismo". ·,...; "º retorno ao edstianÍSm.Ó 
não ' será um 1 JJUGcti? efica~ e COll1pl~.,. 
to, :;i e1e não impllêar-: a ·volta e um 
ámor sln.~éro à Igreja tin.a :~rÜ:i~i.,; l:ll-tb ... 
licá e apostoUci 11 (Enc. PaTTen11; ã )(i 
vlrigti(mo a11nés). 

P:osse da nôva diretoria do 
· Qentro:Academico ilê Estudai 

. Economicos: :~ · · · , , __ _ 
I].ealiz0tt,.~<;i. no.,··dJ,i. .. --lG ·' dó- ~01"4 

rente, ·ãll .. 20, t,oras ,.-,; -meia;· r,o·:$a!ll<I 
nobre do CeJltro Acadêmico <)e"· P,:stu• 
dos. Economlcos,. da Fâculdade de Jlls·, 
tudos J!:W..JWJ!'l-icóq, aue~.11, . ao Uceu 
Coraçã.í:> 0.<lo 'Jesus, a .. Pó~se,-.sQJCb,R <!.li 

.11ova/<ÍJr.~_t.5it1!c .<JA ()e'.n tro,. a:~$Jm' c;ç,n,. 
posta;.· -;,J',resld.ent<j_h·.Jõsé~ Apton f44e 
r nglês :'i''Ytco-prnsid<>1Jtc,. Lealclh1q. Pai)• 
.;w.ldo;:v4l-<> secretarlo;a,.,.P..a.Ul.O- ,D,11inÍln~ 
,gos · 111-iJho; 2.0 secro:tafH)-;··· Antonio 
~Iti·ratoh;' ),,6.:,.le$Otjrelro,. Joi;~ D.el• 
;l',\.c<Q'fà: 'ill-r~tôf'-socia:t .• _ ~,e,•io Min•· 
chillo;· diretor. .. éult11ral·,·'··V:!1.14emar Zi
nezi: .... clirelo.t ,•esií<ií-tivõ.' , l"rancifiÇQ 

T•1i.t<,' :JJ.odrigues; .. l;>J!,l!oteicario, llt4 • 
rio· l3asalí, .... :· •· · .. . . . . 

. .(l.~ôs a,,a,_!1el'.!_tp.'ii rJà .. S.~!JS~O, 'e 11,prÓ .. 
,va.qao <111- retorm~ <los ~mtutos, fa• 
lou ,-P o,whareliffrào.,,,~-\ií½i1s <!e AI, 
meida, prosfde'llt\l ·C/_!,l'!r"4e'fx9ii o 111an• · 
<ln lo," A seg,uir, '4\lll•~é .-:ií,' posse d!ll 

:11ov11/ di retQrja;. cJf&cíir~,al)d(). C/ aça(!e, 
mico. Jo~é Antonlade !ngJê/,. . 

· J;;ncerro'! ·.a.,. r~.u.iiJã.o; ·P .. l'\eymo. Vi>-, 
.rlr,: ;.Joã<> · ·nezehdà · Cósla·, ·,m•etor ({a 
,tt:i.oulda(le;' - l<<W.11 !ndo-so 1.11ua . ..çlwp11<.I~ 
<l!l .oonfr11,lerni;,,1Qfü>, ·, 

:11qstres'•v1snanfes 'pa]ôlerven .. 
· torJa.Jederal. 

S."*: ri·.:.;j:_:~.OÂ .• ~qufch1~;e: ···~'éUi vo·n 
IfahshUI'/;; 11rftü:fp1f 0011sfanU110 Czar· 

· ton'sjt.i· ·" t,.:,é;i.~tfrAhn1 110. 'P11l11-cio 
Ctunpoi; l!llieoos, · em Visiti,: a.o Inter, 
v'entor · Fer11àndo Costa, com· quem 
pi\Iei;rram cordiaJiu~1~(e; ,·· . r ]J~ 

- Só PO!>E. FAZER B~l,f 

"Hontem, ao çair da tarde, fiz, mi
nha visjta de despedida a São )"edro. 
EJJcontrei-me abso)µtamente s~ , na 
Bc!silica; Avançanclo µns passos,· d{ÍS
cobri u111 "sanpietrino" qye . vigiava 
as l,impadas, un1 gendarme q4e cgchi
lava li. porta da sala CQ!WIJiar,e • um 
zuavo que rezava na,abside. Na.-ve;;.
pera havia aí tão .11r,111de e movimen
t<Jcl?, ,.11111Jti~ãQ, tanta emoçã.o. d'!lesrn.o 
tanta paixão! . '.fuclo. dei;.apareceu, N11~ 
da mc1is ha c1quj. a não ser, contiindo 
comigo, .quatro ol:>reiros. cuja , tarefa 
tern.1lnou, e que pãc) . se sén.tel'\1 P'lª~ 
goado;; por ela. .D41;apte .. o ,Çoncili!>, 
os "saf)pietrini". os. iwricJáà11ei e· o~ 
zuavos: t.iveran1 um duro · acre~lllmo de 
serviço, bern. como assim . ígualn1enf,;, 
o jqi;nallsta. Fdii ·. ·iorna!:sta; ar:tora! 
Não· ter~ ele !')ada · rÍls!Í$ qufS· fazer a 
não .,er côchllar· corn'o o· {,\endarme,. 
lançar urp olhar rapidq ~~' l<trnp?das 
e ·cio cJ1ão c;omo o :~s1npi.et.dno, E ... se 

. Oh! como eu sentia es~a .vei;dade, 
a . cada passo dest;. ultjma · visita ' : a 
São Pedro, que eu descjar..la · pero~or-
rei·, toda de ioelhos. .Vint.e. vezes. puz 
meus, pés neste:; .marmore's. mais 
prcéloso$ qii~ . o· .ourQ, ;f'Qsso· di1.l?r 
que~ r;le, trip1cf! e duis. angs pc1ra, !'!~,.. 
ta. d;ite: h~ ,eií, Rom3 .. rnii1•qi&r~$ que 
11:Í<f ii~n. ".erdàd<iirôf iirií'l~ps·,. -~ ,amigris 
cai:issimos, )tinto :cJi:les, ,i.ó.' á spf ÇQID · 
p)e~... ·trv7 · 1:1.eiwàm,l':11fçs; -_':\agfüfta~; 
eptü~i;;i~!)Içs. f .coüipú,111js~~1fdé .. i!\1í:th!I 
a.lm~ -~.iJ~ p~rm:an~c~;ãp. ii~'gr~p'cJffi;. ~ 
cluractou-ii11s · 1empran~f!~ d.e 'minha .. ii• 

Cafo11la·~~ que. !)ada me1w1 d~ ~5 
mi: crianças acwreriio ao parque oa 
;\:güili Branca' ·vara recebei··· ~eus' Pi'e· 
sr;,ntea. · . 

4.~. c,rla11ça~ pocJerão d.ivertlNe c1i1 
todos· os· apar<Jl!Jos <1\l Feira. e rece-
µçrã.o.·saili;@c!içs, refresco~. iiala.s e 
~çc~~- . _.: .. , ._· ; .·· 

f. IJ~Jl!9i, .. rJ~E~!f::~~;::&;~:~:; 
Jtt)1~~!1+fltt11ti\~~·./7 D _E .. L: ,~}?-_._:~ .A -(?J~ · ç_le tórna sltrás pt?lo pen~al}1eiH.o· nã!l 

o,;,r;, iµajs par .. tomar got;i;;,_ niii;, s4n- ,. 
;_, . ,.:.; '•:,.. : : .'" •/,," ,~ ····-- ·~---·-·····+···-~·.-·,,.e._..,,,<·.-·,_ 
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São Paulo, 13 de !Jrzembro ele 1 !M3 L.E G I U !'li A R I O 
···-·-·-·-··=====================================================-===== 

JOIAS Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUUEHNAS de ouro, rubis e brilhantes 

ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
variedade em RELOGIO S das melhores marcas suissas 

GRANDE 
Grande 

FORM·AÇlO MARIANA 
Realizou-se ontem a 5.ª aula rle 

F'orma~ão ministrada pelo Prof. L>r, 
Laercio Dias de i\Jou1·a e que versou 
sobre. a Historia elas Cong1•ega~ões, 
O auditoria·.· aplaudiu entusiastica
mente o orador. 

Foi o seguinte o sumario da aula~ 
Congregações Marianas._. Resumo his· 
tórico. Seu es.pirito evangélico ua, íi· 
·gura de· S, João l!Jvangelista. Pedro 
de Honest:s e os precursores · dai 
Congregações ~!arianas: Pl'imaria de 
S. João ele Latrão para tilo(;as e ~s 
afinidades llistóricas com as .atuais 
Congregações Marianas: As Cong)'6-
gações · l\fariana.s das c·asàs dos Je
suítas: origem- e desenvolvimento. 
A Prima1:ia dos fühos ele- i\la1•ia da 
Rua 1e Dac em Paris, Res~mo ll\S· 
tor:co. Afinidade., .. espirituais coin 
as Cong:·egações anteriores. ·unidade 
espirituRl de fato de todas essas Con
grega~ões. 

Casa Benta Loeb 
A 

RUA 15 DE NOVEMBRO 
Joalharia preferida pela alta 

N~ 331 
HA sociedade 3 GERAÇõES 

COlACÃO DE GRAU NO INSTITUTO "SEDES SAPl[Nl\AE" 
· No dia H pp., às 21 horas. rcalizou
:;e a. solenidaGc ela colação de grao na 
Faculdade de· Filosofia, Cicncias e l..k· 
tras · do lnstitut.o "Sedes Sapientiac ·. 
q\m fmiciolla nesta capital, sob a pro
íiciente · direção das RR. Concgas ct, 
:santo Agostinho. 

MISSA. Ei\l AÇÃO DE GRAÇAS 
Antecipando a cerimonia, pela ma

nhã do dia 13. celebrou-se Missa em 
açã<i de graç.._<;, na belíssima Capela da.. 
RR. Concgas de Santo Agostinho. na 
·n.ua. Caio Prado. Foi oficiant.e o Remio. 
Sr. Pe. José l -.11.,, s. J., Assist,:11,e · 
·Eclcsiastico da Faculdacle de Filosúf:ã 
•• Sedes Sàpientia" ". Compareceu ao 
ato elevado numero de familias Da Sa
,;;1·.;d.a. Mesa, se aproximaram em gran· 
de numero os elemo.ntos dos corpos do· 
~ente e discrnt~ do estabelecimento 

Pouco antes da cenmoma. s Revma 
Madre Zelia, que se iria doutorai· no 
dia imediato, prestou na capela o p:·c
_vio ,juramento exigido _pela Santa Ma-

. dre Igreja. 
Ao Evangelho, o Revmo. Sr. Pe .. 10.,é 

Dan ti, S. J ., explicou em substanc1·1,H 
.G solida -alocução, a todos os p1·eseu:,,s. 
o que significava aquele juramento 
:Moatrou que a 1anta igreja não só re
conhece como 1-irotege a verdadeira li
berdade de pen;;ame1.0: esta não con
si.st~ •. entretan, ,, em se sustentar e di
ze, o que bem se enteuda, mas em ta
:zer ,um reto u.;o da inteligencia, em 
aceitar a verdade certa e patente, e ~m 
propaga-Ia po1· toe.as as formas. Sendc 
certu que J. igreja Catolica é a vcrda
çleira; não l'ecusando Deus a ninguem 
as graças necessari:ts para, por meio de 
um "rationallile obsequium' crer na 
lg1·cja,; não se µode admitir que a li
be1·dade de f)ensamento consista em re
cusar a verdade cel'ta e taze1 propa
ga11,da ·do erro: Assim, quandv a Igreja 
pede a alguam um Juramento de fideli
dade a. sua doutrina - como na ceri
monia ha pouco realizada - em Jogar 
de limitar. sua liberd'.lde de pensamen
to; protege . a intell.;rncia _llu111ana con
tra. as possibilidades dt erro, raclican
do-a cm uma ~agrada e ,nalteravel 11-
(lelidade à Verdacie Revelada. 

INAUGUR .ÇAO DE UJ'.u\ PLAC"-

Na noite do dia 14, pouco ant.e~ da 
sessão sol_ent para ~ colação de grao 
t"m, uma -das amplas galerias da Pacul
dade, se procedeu à inaugurnção de umh 
placa comemvrativa. das alunas de La
tim, bela ibra de arte com expressi
vos dizeres, !'cita no Liceu ele Artes e 
Oftcios. Esta,: m presente~ os protesso
i:es · da FacÜlclade, as a1u11as, e a Revma. 
Madre Sto. A,nbrosio. !\ placa, depois de 
uma rapida alocução de uma das a1u-
11aJ. !'Oi descerradd pelo Revmo. Pe. Jo
sé Danti. fam)lem tez uso eia palavra 
p Prof. Rodrigues, que ,explicou o si,. 
n:ficado do au,. Em seguida, to, distn
buldo aos presentE's Jm belo fascículo 
contendo grande nume,o de trabalhos 
literarios produzido,; cr .• latim pelas alu-

. na~ da f'aculdade. atestando o seu apro
veita.menta nessa materia. 

A SESSAO SOLENE 

A se;,são foi presidida pelo Rcvmo. 
'Sr. Pe. José Dant., s. J ., Awistcnte 
Eclesia11tico daqt.ele esta1Jelee1mcnto. 
que estava, ladeado p~la R.evma. Ma
dre Superiora da casa. e Revda. Madre 
1\1. de Santo Ainurusio. Diretora. Em 10-
gan,s .resefVa(\o~ •. se notava grande nu
mero de· 1nofcssores, revestidos de ~ra
jes .. talares, entl'e os quais nossa repor
tagem. anotou os drs. Alexandre Correm, 
Carlos Foà da Omvcrsictade de Mil:,o. 
J'.1:ario de Souza Lima, Faria Coimbra. 
ll'aroldo Azevéclo, Aáellll" Azevedo, San
tos IWdrígucs, LUJs Cintra de. Prado. 
l'c. Agostinho. Mend1cutti, s. J., Leom 
Tambem. em trajes talarc~. e em Ioga
·rcs cspecia.is se encontravam tJclas as 
dipJJma.:ctas ela l'7 aculd::d", em numero 
de. :J __ da _secção de filosofia; 4 de Le· 
tras cla.Jicas; 17 de Letr,a Neu-Lat1-
nas( 2 de. Letrns A.1g10-Germanicas: 
2~ t.~. Histona e Geografia: 9 de Peda
gogia.· 9 de. M!!t.:rr,atica; e 1 de Pisica. 
:Foram p~ram.1fos, os drs. Paulo conêa 
de ·Brito. e Plinio Corrêa de Oliveira, prn
iessores de Maten.atica e Historia da 

;.itP A H E L li OS 
· paraCH.'\cCAFÉ 

mo,krnos, elegantes, 
cw <leseuhos originais 
Nacionais e eltiangeiros 
1-'<Jdeut ,e,. (Hlquirido1 

'"l,1rt11JF1rt e,u J·() paga··· 
ntentu, pelü 0 l'lai10 Sual'e•-_ 

CiYilização. >\qucle paraninfou as .licC11-
ciadas de Matematicas, e este· as das 
donais secções. 

No amplo salão de atos, e confcrcn
cia:i. artisticamc,nte adomado com flo
res naturais, se notava elevado nume
ro de familias, Em lagar de destaque. 
se via um medrrlhão 1·cp1·esen~ªndo a Vir
gem Santíssima tendo ao colo o Meni
no Deus: é a padl'Oeira do Instituto. 

OS DIS.;l'RSOS 

Declarn.nclo .abertos os · trabalhos, o 
Revmo. sr. P José Dar,tl deu a pa-. 
lavra, à srta. Ondina Cintra, que, cm 
nome de suas colega~. de secção de Ma
tematica prol'eriu umà alo,cução em que 
exaltava o valor dês conhecimentos ad
quiridos durante o cursJ n:. Faculdade, 
a beleza das investigações da alta ma
tematica. suas t·elações com as a.rtes 
em g-• ai. Em seguida, dirigiu atetuosi. 
saudação ao .paraninfo, dr. Paulo cor• 
rêa de Brittv, que p1'oduziu substan
Faculdade, destacando de modo todo 
particnlar a Revma. Madre M. de Santo 
Am brosio, alma daquela instituição. 
Suas palavras toram coroada. de pal
mas. 

F'alou em seguiua o prof. Paulo Cor
,éa de rlritto, que 1>roduziu substitu
ciosa oração acerca do· estudo da- mate
matica e ela formr•.ção prop'ria iÍ, mulher 
ua sociedade cristã. Conservando-se 
embora a m u1ne1 cristã rio papel que 
lhe e proprio na. vida social .. e respei
tado sempre o feitio peculiar· _à ·111tel1-
gencia feminina. ·nada impede·. - e nes
te sentido ú .orador mencionou mais 
de um exemplo da Idade Media - que· 
algumas riguras de excepcional valor se 
consagTt'm au ·e.studt da matematica, 
onde tem a1ca·wado indiscutível exito. 
A alocução do pro!. Paulo· Conêa 'de 
Britto tambcm foi coroade · de prolonga
dos · aplauso.s. 

O Revmo. Sr. -Pe. José uant1, deu,: en
tão. a palavra à licenciada srfa. Di
nah cameiro. que talou em nome de 
suas colegas. A oradora disse. elos senti
mentos que a .<.ni11:.1 ,.m1. bem como sua~ 
coJeg·as. naquele momento de sepai-ação 
e de espera1iças .. Externou _seu· reconl,e-. 
cimento pelos ensinamentos recebidos 
durante o ~urso, e pi·estou particµ)<!-r 
homenagtm ao Revmo. Pe. ,José bami 
e à Revda. ,\1adré M. de_ Sant;i. Í\mbro
sio bem como ao paranillfo. Falou ain
da sobre a cultur • un1vers,taria. mos
trando-lhe o valo! e apo11tando-l11e as 
origens na ld,-de Medi.a. Apontou . as 
prinCt!J0.~5 ·que~tô=s ·que. avultam na-, or
ganisaçãú universitaria de nossos dias, e 
pa,ticularmente a te1idctÍcia moderna 
para um excessivo predomínio da ma
teri« ·sobre o .spirito, conti·a o que 
cumpre que a cultura universitaria rea
ja. ·•0ó ass1m, t•tuntará. o·. mu11do ma-

. demo sobre seus multiplos adversarios. 
" auditorio não regateou as palmas 

à oradora, que desempenhoi. com geral 
~grado. u mandato que 1·ecebel'á. 

Falou ,>ór tini o dr. Plilüo Corrêa ,de 
Oliveira. que dissertou · sobre a tarefa 
s0cial da cultura universitaria catolica, 
mostrando-,he a importando. funda
mcmal na vida das civilisa.ções, e !lcen
ttrnndo que. ou essa cultura ·será genui• 
namente catollca,_ e,u não p1·0.duiirà os 
frutos admiruseis qu~ dei~ pode o 1nu11-
d~ esperar. 

O JURAMENTO E A ENTREGA DOS 
OlPI.C,MAS 

Ato continuo. o Revmo. Sr· Pe. Josê, 
Danti colou. o grao de d..,utora cm Ma
dre Maria Zelia, da Cu.1grcgação das 
RR. Cunegas de Santo Agostinho, que 
prestou _juramento sobre um oelo exeni, 
plr.r dos Santos Evangelhos, que se en
contrava sobrt a. mesa. As· licenciaclas 
wu. ra rias secçõe.s da f'aculdáde 1>res
taram depois o seú Juramento de guar
dar a Fé ..:h.tolica. Apostolica. RJmàna. 
desempenhando-se. com fidelidade e' 
acerto, dos dt vere5 11111et·eute, a .. sua 
profissão. Procedeu-se; depois; à entrega 
dos diploma.:; às · licenciadas. 

Por fim, o Revmo. Sr. Pe. José.Danti, 
S. J., declarou c•1cerrada a sessão, agra-

TA NA (j H A N 

,,· . ~~~·:~_:.~r_ 
1

t. :r~;~;_ :_ :~_~. 
Merce de ;e,n hor• 

tlii,. li: monios e~pec1a1s 
" J aniu?r1m rejuve-
? nesce a mulher, 

l'ana,tran é o re• 
médio indicado: .-m 

todos os casos de qi,afiménto. 
ru2a~ precoces envPlhP<•1mento 
premarriro, eRhPIM .h1•anros an•. 
tes do tempo F.m todas u 

drogari11s. 

Falsos rumPJes sobre -a eva
cuação do _ Vaticano 

A agencia N.C: em rncente despn
cho da Cida-de do Vaticano, in!',Jr-. 
tria: 

"~-5 noticias circ'u !adas no estran• 
gciro de que Sua Santidade o Pa· 
pa Pio XII al!Ollselhara a.os em1ii·ega 
dos se·culares do. Vaticano: evacua, 
as suas familias, e que havia .posto 
stta resiclenci" de verão ele I!Jstenjl'al 
,Jolfo a cli~1wsição elos refugiados, ca· 
,·,,cem de fundamentos"; 

"Uma das versões· circuladas nos 
;~stados UnidO.ll assi>"verava que Sua 
:,antidacle havia e~irtàdo ,aos ~;n
µregados do Vaticano a. sairP.m oa 
cic. 1 de com suas familias, e -aerescen
tavà que já muitos assim· o baviam 
reito. A inform•,~o alegava que se 
Linham tomado _estas medidas para . 
conter o panico, pois a gt;err! ª§ ;prg· 
.Iimava da F!:QIPª"• . 

clecendo às f? milias · presentes toda a 
confiança com que tem distingu;do a 
Fa-euldade de Fil: .ofia. e lemb1·~.ndo cs 
in,stima veis serviços prestarlos pei'a 
Igreja Catolica à culturn feminina. 
suas. palavras foram coroadas de uma 
calo1·osa salva de palmas. 

Finda a cerimonia, a direção da Fa
culdade de Filosofia oferec~u aos pre
sentes uma huta r .. e5a de doces. per
manecendo em an;.nada l'e,nuao, por 
muito tempo, as familias cine tinham 
vindo para .)l'Csenciar o ato, ' 

Alem rlos cou.::-egados e n0vi,0s 
inscritns, a freQtténcia será perm, l Í· 
ela aos que se interegsarem pelo ~s
sunto. As aulas se realizam na.· Aca
demia -M-Í,fana, à rua--Barão <le:·Pára
napiacaba 11.º 50. Informações pe10 
telefone ·3.;9,!5. 

UI.IV v"'IV&.,11.iU 
oeve ,6r o 
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A CRISE DA AUTORIDADE 
Pe. Arlindo Vieira. S. J. 

Em artigo publfcado nesta .folha a .. 28 sep.ta,•a. sua autori.dade par.1, ccnvcrter-
de novcmbl'J proximo. pazsacto, comen- se em joguetP. das ,-pítixões . hum~nils. 
tando a enciclica de Benedito XV, Ad O 1.rnndo qterrorizad" presencim1· ,m,a 
Beatissimi, sobre ali causas do indefinivei' verdadeira. epidemia., de desprezo dos go-
mal~star que avassila , mundo. estuda- ~,ernos e .um cínico empenho da rw~ 1.Li• 
mos a prin1eira que é a cri.se, da cari- dão · inft·e11e em deite -los por terra. 

· dade fraterna. A .segunda causa da Os govemos da velha 1:uropas, 1nr:el 
derrocadi. da civ!lização, indicada pelo à sua tradição. cristã, desmoraliza.dos, 
Papa. é a ausencia de respeito à auto- combatido~; desprovidos de {orça m,n·tl 
rida de dos que· exerceM o podel'. começaram· a agfr · às tontas contr::1 a 

Se isto era nrdad e::n 1914, agra; kLnaturaJ e r ··1ei divina pos1ti,·a. c,1111(> 
vou-se o mal a 'partir. des.!à epoca. na-Úfragos perdidos· r., oceano revolto 

A geração. pre.;ente tem ·sido batida da anarquia·. po1 terem eles mesmos 
pelo vendaval desfeito da :revolução. É destruído os alicerces ein qu' se estrib/1• 
o tema do dia. rumiíltos politicos cons- v~ sua ·autoridade. O· sopro· ,·evoluciQ-· 
tituem. a n·ota. domi_nante dos n,sso~. nario de 1879 não c!estronou àpenas os 
tem~. A ,na~ completa. aJJa,rquia ou5a reii. mas. desligando ó homem de Deus, 
.estadear-se como •a ordelll leg·itima, Em deitou por. terro. ,o mesmo prinripio da. 
à.lguns paise-, a lei basea-se na foiça e autoridade. Em· ce1tos países .. os. gbver• 
em nada mals; em outros nos costu- nos desnorteados ci,de1:am ,ugar a 
mes ou no~ mitos nacionai.s e ein na.ô.a mais negra e cruel. dall tiranias, . Supri· 
mais. · miàa · a autoridadt.. em religião._ em mo-

Porque é· que. se· registaram tant2s e ral,. em· educação"em leis, e· povo igno-
tão generalizadas súbvertões dos regi- t·antes e Infeliz tornou-se fõcilmente vi-
mes· fstalJe!ecidos, Por que os regimes· tima das artimanhas. dos p1·eten.sos ho-
se esqueéeram da fonte; da natureza e mens fortes ·que nãó reconhecem ne• 
dos 'limites da autoridade. hhuma. ,.uto1·itiade ·e passam Í>or tudo t 

Oiçamos o tremendo veredlctum· de por todos. Os títeres do parlamental'is--
Brnedito XV: ·• Desde que v poder hu- m:, ateu ·[:iram · os precursores elos des-
mano 'qnls emandpa.r-se cie Deus. Cri.a- potas . dos .n·ossos dias .. Jaures, Gambet-
dor e Senhor- do Jniverso. e pretendeu ti\, Crispi, ~ismarck e· outros do· mesmo 
originar-se ela 'livr, vcintade dos homens; jaea cederam. o lugar a Hitler,_ Goebcls, 
os vínculos que uniam os superiores aos Stalin.- · 
subditos começaram a afrouxa1:-se de Os 11m'l'bres cio nazismo e, do. bolche• 
tal maneira· que quase desapareceram. . vismo são consequencià logica .. i:!a. apos• 

Um desenf1· 0 ado espirit9 de indeprn- tasia. das nações: As que l)ãO _chegaram 
d'>ncia. unid<.. ao orgulhv, infiltrou-se r. esses ext:rcmos, verão· tambem ·dias 
pouco a · pouco em toda a· parte, .não igualmente tristes, se não . fizeram pé 
perdcando ne111 · seque!' a familia, ·onde · a-trá-~ e buscarem <>m Deus o esteio · da 
o 'p:ider prowm ,-insofismavelmente da autoridade e a :s~gurancti da ord_em pus 
natúreza; antes .. o que é· .mais lamen• blic&.' · · · ·· · ·,. 
ta,·el. nem, sempre;_ _ _.se ,deteye. as· _.portas O homem :sem Deus não cqnhece ;ei. 
do santuario. Da) .o. dei;prez.o ... da.s.,Jel.s: · ,ne1u.xei. Mais ou menos· em toda a par:, 
dai a. insubordinação . dos. povos: dai · a. ·. te _ a _burocracia e o· poder do dinhei- · 
rritica _pêtu1aríte' cie quanto dispõe" a'' "rli levam tudo :de vencid"'; 

. autJl'idacte; dai as mil indusfrias · pÚa 'uma- onda de desordem seguiu-se à 
· tornar ineficiente· a-· :força ·,d<:i, poder: .. '·· têmeraria. derrubada, na qual o màcha.-
. dai .os. horrendos . delitos daqueles que, do foi levado à raiz da. arvore da auto• 
fazendo ·profis·ão de anarquia, não he~ ri<lade.. Os pla1101> de· unia'· ami.sal de-
sitam · cm tenta. seja· à vida, seja i.cs . mcicracia, não passarão de sonhós i1Tea
bens do pro:-:imo". · Úza1·eis, enquanto a democracia for-,in• 

Lembra o P~pa a doutrina ·da IgreJà" forp1·etada como mobocracia, ou o rei
no tocante à autoridade legitima. São · no da-desordem, e 11. origem.da lei e .da 
Paulo. ensina .que toda auto.ridade vem autJridade não-. for· compre,udida. Só 
de Deus, q·1e em conci:nd?; devemos um governo forte e respeitado podê: se1· 
submeter-nos à au,oridade. pol.s aque- a. segurança da· verdadeira. democrach. 
Je que resiste ao poder, resiste a orcte- Triste condiçe10 é hoje a C:os que i;o• 
na~ão de Deus. Os dirigentes d~ · povcs, vernam ! Desarmados, privados do 
divorciando-se dt: Deu~ e da. Igreja, sus- prestigio da autoi·idade, são muitas -ve-
tentaculo da. autoridade, cavam o abis- zes forçados a lançar· mão da l'io!el'l-
mo da pt·opria rui na. Uma. ·runesta ex> eia para. sufocar as rebeliões. Mas, co111 
pericncia demonstra. que onde não .ba que proveito? pergunta Benedito XV, "A 
religião. ai é desprezada. a autorid.acle. violencia ,•eprlme os corpos, não tr!un-
Em horas cruciais para as·· nações, os fa dat · ,•ontades" ,. 
depositarios da autoridade não raro li: indispensaveJ um lento trabalho de 
costumam ,ecorrer aos homens de fé, · reeducação · dos povos. Sõ a religião po-
aos Whos submi...ssos da Igreja, para con- derá tornar esse trabalht frntifero. Dzus 
fiar-lhes os cargos de maior- respon- deve ·reaparecer· no cenario · deso!âdor 
sabilidade. do mundo materializado. Jesus érist0.' 

Vem. aqui a pelo lembra.r as palavras o Rei . dás reis e Senhor dos senhor~s. 
do grande · Caxias, desse esclarecido· ca- deve· .retomar seu lugar ·de· hon:'~ nu 
tolico . que, já em tem1,o . do liberalis· concerto das .. uaçõés e iluminár com a~ 
mo triunfante, condenava os erros ora inadiações de sua doutriná e de seu 
renovados "ºr certos filosofos cristãos amor tanto_. os que governam com,, os 
que pretendem instaurar no mundo uma que se submetem,.a autoridade_ const:tui-
nova. cristandade. fa o souhJ de:·Mari- da.-· Nenhum ,omer·, por· grandes que· 
tain. Caxias, presidente e paclficador séjam seus talentos, tem ·o 'direito de· 
do Maranhão). assim'. se dirige aos de- fazer-se obedecer de seus· semelhantes. 
putados daquela Provincia: '.'Não é este É mister ,que . um podei· mais- elevado.' 
o lugar de encetar a analise das neces-. que. o próprio Déus venha-· i11te1·por-se 
sidades 'do · culto: nem farei injustiça entre o povo e os que. o dirigem. l'odo 
à vossa lnteligJncia e sentimentos· pies o poder vem de Deu~.· Quando egte, 
dosoJ, provando-vos que, ser.-r religião que é a . fonte de , toda autorida~e, se 
não há liberdade nem civilização.- E se eclinsa. os · ,lOmens desm:icntados· !Jtl'· 
algucm dissesse que. a par · da inefica- dem a, noção da .obed1encia e· não veçm 
eia das leis e. da · negligencia das _auto- mais em ·seus. superiores . hieral'C1ulcos 
ridade3, a ausencie do sentimento re- senão usui-paJ01 de um podei· que nin-
ligioso muito concorre· para a· insunei- guem sabe donde ~em, de um podfl. _a 
ção das classes Inferiores, dJ certo não que 'todos t'esistem, .desde o 11omem ,ml-
erraria. Gra.v11 assunto é ~ste para as to conscio d~ tet valor, até às crianças 
vossas meditações". das escolas· que, com a.: primei.J.·as le-

Seis anos mal.'; tarde, dirigindo-se ao.s tra3, aprendem a criticar e a. despre~t1· 
deputados riograndenses, condena. o lai- giar os que têm em mãos as rédea.s du 
cism,:, do Estado e advoga.· a necessida- governo. 
ele IÃÓ culto publico. "As mais bem J?Cn· 0 que ·se. verifica. entre noc .é um sin-
sadas leis - _e11clama o imortal patro- toma. de .um mal get'al. Ti'ata-se de um.à 
no do exercito - as mais belas· institui- verdadeh'a conjmação contra a..· autori-
~ões não poàen suprir [)91' nenhum mo- _ dade. _ Cremos na resta1.1raçãt. ct·isti/, • do 
do a falta. do ;enti:"l~·,to religioso e do · ·mundo, a.pós tantos e tão gra,1des so-
culto publico, ~u.aiquir que ele seja, . e ft'imento.s .. A ,1;uz prenunciá o.s albol'es 
muito mais ainda. a· nossa· t·eljgião tão dá ressuireição- A paz só será possível 
santa, tão humana .que por si só, fiel- . quando os povos e· os qúe osigovernam 
mente cumprida, ·,;upre muitas lei.s, obsta se voltii-em. pua Deus.· Diante· do es

. muitos males e chama o homem à pra· . !Xltaculo . hedioi.do de uin mundo e.in 
tica de todas· as virtudes publicas e decomposição· ,uem ·11averá noje ai que 

. privada3, que são os mais solidas funda· ouse desacreiútar essà tão malsinacta 
mentos da. sociedade". Idade Média'/ A'. cristandade -sagrou o 

Condiz· com as palavras de;:se grande 
vulto da nossa. hist.oria. esta. severa ad- ~~~f;;P;~ai:ull~~!~~c:!: 0N~~~ddi·~ià!~ 
vertencia. de Benccli,J ·xv: "Quando o~ os povos cristãos os · grandes da terra 
iirigentes · dos povos desprezam a autQ- curvarem-se _lm.r.i'ldemente . di.a.n.e de 
,·idade divina., 'IS povos por sua vez me-· Deus e· t·eceber da. mãoo de seus mlni.s-
tem a ridiculo autoridade -numana ". tros 08 emblem".s: -.a.· autoi·idade. 

Esta admoestação pa.terna.J foi lanqa
dá ao vento. Oi;· governantes que repu
diaram· a. DetU viram-se v!olentamen,• 
ar1·ancados do peclei, · J · em que s~ as-
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· Os que contem1uavam os grandes aba.· 
~idos· ante a. Maje~tade infinita· dê Deus. 
d& certo modo os confundiam com a·que
te Senhor supremo a :Quem reprem,nta
vam e por iss()· llâO tinham nenhuma . 
dificuldade . éin sulimeteJ'·$ aos que só 
podiam órde·na.r· o bem porquanto bus
câvam em Deus a rorça 6 as luzes 'de . 
ciua precisavam ,,ara o· fiel deseinpenho 
ctê' su11' ·missão' ·:A· c1·1:;e 'da autQrldaCle 
e$tá · clamamlo por Deus. 

e Brinquedos 
por 

Preços bem· acessiveis 

E'_ uma grande ~atisfação para nós permitir que todos. possat 
r.:-;:i lizar aspirações justas, oferecendo preséntes que satisfaçaní 
plenamente os desejos dos amigos ou das pessoas que 
lhe são caras.· 
'fedas as· classes soc1a1s enconfrarão as . maiores iacilida, 
des na escolha de presentes. Os nossos sortimento s são gran• 
diosos. A variedade de artigos é íncomparavel e os nossos preços 
representam possibiiidades para todos, pois, foram marcados de ,. 
ac.ordo;com-a .nossa .. o.i:ientação, de vendas ... 

\ 
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CURIA METROPOLITANA 
dadeíro . homein, que u•.:eu na c~uz 
para . me salvar, que ao terceiro dla 
resusc1tou, subiu ao céu, onde· está sen
tado à direita de Vós, DetU Pai, donde 
há-de vir julgar os vivos e os mortos, 
Creio no Espir:~ Santo, a Santa Igre
ja Ca tolica, a (\,munhão dos Santos, a 
i·emJSSao doo pecados, a ressurreição da 

'(SE D E VACANTE) 
A VISO _N .0 25 

"Semana Ope1·aria" 

Comunicó ~o Re\'lllo. cforo e fieis do 
.. Ai'cebi.spado;·. cjüé ·a; Fedéráçãó dos.· Cü·

'cul:s Operarias do Estado de S. Paulo, 
1·ealizará, de 12 a 19 t'.este mês a jà 
tradicional "Semana Operaria". 

O objetivo desta· é. üertar, principal
mente os meios ca.tolicos sobre o pro
blema. operarlu, qm não consegUJra 
uma ·solução,sociaJ· e 1cristã, sem a co-

. operação eficiente de .. todas as classes 
sociai.s. Antes de tudo, ' torna-se neces
sario ' a'\ arregimentação untlicada dos 
trabalhadores. à sombra ela Igreja, por 
meio de.· uma org.r,i.ização 

0

fo1'te- é pel'
feita 9ue lhes venha não só ao ew.on
tro das necessidades espirituais, m~ 
tambem sociais ., materiais. 

A Fede1·àção dos Cil·culo. Operarias 
de s. Paulo, filiada com M . federações 
dos outros EstLdos, à Confedei·ação -. Na
cional dos Operarias Catolicos, ·procu
ra 1·ea.Jizar est.. ldeàl, mas· pre,;isa . para 
·uma tarefa. ~-rdua ~ ·exten~a. · da co
operação m ,Í:<1,J e financeira. de' todos, 
.afim dt poder vencer· as d/ficuldad~s 
especiais ·do mvmento atual. 

O Exmo. Mons, Vigario Capit,llar de
seja que os Revmos. Parocos, Vigario~ 
e Reitores de igrejas. solenizem,. quan
to passivei, essa "Semana", .iromoven
do conferencias e pregações lt- na:·ater 
social e v1·gani~'Utdo 1,as respectiv'l.s Pa-

roquiás. (estiyais __ que propórchmem. fl> 
atividades da Fede1ação. nielho1·es me:os 
de levar avante ,~u.i.s .t!tas fhw.-1id_ades. 

Com esse objetivo, em 19 de de-
2embro. dia do encer,amen~o da "se
mana.,, de comemoração, deverão fa
zer uma coleta em todas. a.s matrizes -~ 
Igrejas, cujo resultado, a seu tt.~npo. se
rá encaminhado_ para a Procl!lradoria da 
Curia Metropvlitana. · 
, ·Re_comendi., _de· mpdo · c1pecial, aos 
· Rev_mos. · Parocos, Vigarios e assistentes 
ec!es!.asticos da Ação Uatolica, · 11centi
vem nas Paroquias a ·fundação _de Cir
culo.s e Nu~leos, 'filiados à Federaça•J 
dos CirCulo.s · Opt,rario.s do Estado de :,,. 
Paulo. 

De 'rdem de S. Exci.., Revma, 
S. :paulo, 17 de novembro d 1943 

Cônego l'aulo Rolim Lom·efro 
Chanceler do Arcebispado· 

AVISO N,0 34 

Te Deum e · t·cnovação das promessas 
do Santo Batismo 

De ornem\ do Exmo. Mons. .Vigario 
.Ca1,1tular, lembro- aos RevmO/l. rarocos. 
Reil,c,r~n de tgre.i!\s· e Cai,,,Jíi.e, iíile,, nas -
1'$wectiva~ ti.reia~ · .Matrii'is. oratorlos 

publicos e semi-publicris, a necessidade carne, a. ·vida e'.e.-1.a, Renuncio ao de• 
de observár o que estabelece o conci.,. monio e, com vos.."Z.. graça, L meu Deus, 
fü Plenario, decreto 389, e as tradições repelirei as <1uas tentações. Renuncio às 
,:~ Arquidiocese: · · obraa do · demonio, aos pecados_ de pen-

a) Dia. -31 _de Dezembl'O, à noite: can- samentos, oalavras e obras. Renuncio às 
tar ·o·"·'Te· Deum" perante O ss.- sa- _. suas .. pompas. aos espeta.culos .. e .div.er- · 
crament.'.l exposto 3o1enemente na cu~- · timentos mun.:.ano~, illcitos e· perigoso.~. 
todia, terminando o ato com a -bencj~ Prometo, ó meu Deus, com vosso· au
em ação· de graças · pelos beneficio$ re- • xilio, guard~-r vossos santos Maudameu-
ce.bidos durante O _an'-', tos, amar-vos · .,e todo o ~oração, so-

b) Dia l.º de Janeiro:· Circuncisão de bre todas as iousas, e ao meu p1•oximo 
Nosso Senhor Jest1.e. Cristo. Renovar com como. a mim mesmo' por amor -de Vo:.. 
todos os paroquianos e fiéis as pro- E como conheço a. minha fraqueza, 
messas do Santo Batismo, observando as peço~ Vos, cle1ae11:issimo senhor, que 
seguintes regra.•: me ajudeis a JUmr,. ,· esta minha -pro-

l J N.a. hora. que lhe parecer .ais con- mes.~a e me conce.::,;., t. dom da per-
veniente, faça. o Pa1·oco, juntamente severança :inal no gôzo da vossa · gra-
com o povo e Js,i, renovação das µro- ça. 
messas do Batisr.10. Maria. · Santíssima, minha querida 

2) Procure. rlispu• . os fieis para .essa · Mãe, Anjo da minha guarda, Santos 
solenidade, instruindo-os a . respeito da meus protetorer e advogaC:os, i11terce-
dignidade do ~ i.stão e de seus deveres. dei po1· mim, afim de que ,u persevére 

3) Nas instruções prepar1torias, ,ill- constá.ntemerite na graça de Deus até a,, 
sista nos segui.ntes pontüs: a vida cris- mon.~. Amen.,, 
tã é uma viela de fé, esperança e ca, De ordem de S. Excia. Revma, 
ridacte; o me,delo da vic'-l cristã é Je- São Paulo. 18 de ·oezembro ·,t 194? 
sus Cristo pela vida ,:iu~ teve: Jaborio- (a) Cônego •aulo Kolim Loul'eiro 
sa, paciente e gloriosa; para 11 _,~ sai· cnance1e1· do Arcebispado 
var tepios que viver com Jesus Cl'iSt<:. 
obedecer à sagrada Igreja, que E,c. nos 
.:~ixou comv arca <le salvação e- •·eu,-
nhecer ao Papa como Viga,jo de Je
sus Cristo. Pai de todos os fieis e Mes
tre infalível da verdade; J".ão basta crer 
com palavras,· mas. é. necessario crer com 
obras .observando a lei de Deus, oo pre
ceitos da !g:-eja e as obrigações do e_s
tado de cada uni.; dévem,os u.sar o~ 
meios necessario, · ou oportunos para 
rratic:ar o. bem. e. evitar o rr,al; oração, 
sacramentos e outras praticas de pie~ 
da.de_ cristã, ,>rlncipatmente a -devoção. 
a. Maria Sant!ssima; devemos ter os 
olhos voltados· parr o ·~é•.1, C<1mo nossa 
verdadeira pra ttch. e conservar, na al. 
ma, bem vivo, o santo e salutar t.em,•• 
do J..iizo de Deus " das. penas ,tern~,; 
firmados no exemplo de Jesus -Crist0 e 
dos Shntos, é tendo ein vista o prem:o 
de uma felicictll.,!e eterna. devemos ani:·. 
mar>nos · a. suport't1· a's cruzes e ,·a.5 trf~ 
bulações _da Vidri.. amai'~T!OS ll!'IS. a05 OIJ• 

. tros, ta2.er o bem aos que .nos fazem o 
mal, · 

4J . O Pal'oco acresceiltará'.' os .:i.vls0:; 
,~.1·ticulares. . que entender nl~i~ :- · apro
pria.doo e.·mais :utéi.S,. segundo as.-c1rcum
_tancias esix:cfa,is da Paroqu1'1 e, dos iiéiS. 

5) Oepoi~ de$Sa . exortação e de&\~s 
avisos, conviela.ril o. povo a 'acoriipanhá
lo na leitul'a. do seguin~: 

Ato da. · l'enovr -;; o das proinessa;s do. 
B;i.tisnío ·- "Creio em Vós: méu Deus, 
Pai ,-Onlpotent,,,.· creudor 'Jü' céu, e ja 

tet·i·à.i C1·eio élú Jesus Cl'isto. Vo:sso Fi
lho unigenito;: verd'.1deiro Deu~ e vei·· 

AVISO N,0 35 

~ Deum pela passai;-em do ano, na ia
tcdral provisor, i e ig1·e.ia~ matrize,, do 

Arcebispado 

De ordem · j,., Ex:no, Mons. Vigário 
Capitular, lembr, o Revmo. clero e fiéis 
que, · no proxin.o, aia 31, às 20 horas 
ná Igreja de·· Santa Ifigeriia, CatédraÍ 
Provisoria, -co;o a presenç.i. do·· E11Irio. 
Mons. Vigário '::api' ular e do Co!endo 
Cabido· Metropolitano, será cantFdo so
lene TÉ-DEUM em ação de graças pe
los beneficio,.~ , <'eceb!dos durante o ano. 

Nas Igrejas l\-rn trizes do Arcebispado, 
em noras a Jutzo ,os Revmos. Párocos 
e Vigários, de conformidade coin o de
creto 389, :.io :Joucilit Plenarfo. deverá 
haver. identica solenidà,.e, dealite do 
Santissin:io Sacr.rn1ento exposto. · 

. De ordem cie · s .. <!J,;cia. Revma. 
São Paulo, fp de Dezeml>ro de.19.43 

Cônego Pz;.Jo RoJlm Lom·cil·~ 
-Chan,~eler do Arcebispado 

Após 0' i'e 0 \)eum, o ColendJ C'ab!do 
Metroµ(jlitàilt•· reunir-se-á para a eleição 
de sel\s Oficiais menores· par.. o exer-
cício de 1941. · 
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DA CULTURA MODERNA 
li. Os 'ideais. modernos da cultura 

D. Aidano Erbert, O. S. B. 
. O progressivo domínio humano s:ibre 
é, natureza inspirou ao homem moderno 

fato à aperfeiçoou de diversas manei
ras- Nem é de admirar que o homem 
moderno. possuidor de meios -subtiliss1· a soberba ideia 'de ser o aperfeiçoamen

to da natureza a tarefa cultural da 
humanidade. Revestido·de fmgmentos da 
Revelação ·e, assin,, enquadrádo_• numa 
apreciação cristã. do mundo, . este _ideal 
de cultura apresenta-se cativante a mui
tos catolicos; Exilado do pa1,aiso. terres
tre, o homem teria a incumbencia pro
\•!dencial . de realizar,. com denodo, o 
que Adão inoc -..,te devia alCJançar sem 
:fadiga; um dos fruto.- ·d .. Rede'tlção · se-· 
ri:1. precisamente este de_ o homem re
cuperar a bela. tar~ra· de afirmar-se se
:nhor do universo; o encargo cultural 
da religião cristã importaria, pois, em 
levar a natureza, condenada por causa 
do homem prevaricador, à. redenção e 
aperf~ição, atrnvez do ho~em novo re
mido do pecado. 

. mos para entrar nos segr~dos da natu
reza, veja, neste trabalh() produtivo . a 
tar~fa . cultural ctn. humanidade. Mot:t 
:mrnte. quando deixa de lado o tra:1cen
dental. o mais novo reino ~ue o es:.Ji• 
rito moderno ,!'i,-_u, .. a da têcnica ap~
rece ao moderno como domínio predes
tinaC:o à força criadora do homem, pa.-

. Í·a lcrnr o mundo à ultima perfeiç~ • 

Beli.5simo programa cultural sem du
vida, si não fosse devio. A Revelação 
separa claramer.te o destino de homem 
da sorte deste niundo- O homem tem a 
possibilidade e vocação de fazer seus 
os frutos da Redenção. Mas o mundo 
está fadado a perecer, poluído e perdido 
como está. Sol e lua não emitirão mais 
luz, as estrelas cairão do. firmamento, 
e nosso mundv será comido pelo fogo. 
serão criados r .t. novo céu e uma nova 

· terra, por mercê de Deus, e não pelo 
esforço cultural do homem. 

Nem adianta recorrer à. palavra de 
Deus: " ... sujei'. i-vos a terra e do
minai. .. " (Gen. 1,28). Est foi o en
cargo confiado ao homem, antes de 
cair em pecado. Depois da calda, Deus 
c\is.;e ao mesmo nosso protoparente:" 
•.. a. terra, será maldita por tua cau
~a; dela tirará~ o sustento. com tra
balho penoso todos os dias de tua vida. 
Ela te ha de produzir espinhos e abro
JhoJ. e tu comerás a erva da terra. Co
merás o pão com o suor de teu rosto, 
até que voltes à terta de que fostes to
mado: porque pó es, e pó has de tor
nar" (Gen, 3,17-19). Nada já de domi
nar e fazer papel de senhor. Poderá re
tirar-se de maneira mais explicita uma 
missão cultural? Aquele que, antes, fo· 
ra colocado por cima da natureza, em 
categoria de senho1·, é declamdo ele
mento ordinãrio da mesma e condena
do a decompor-se_ em pú. 

Desde a 'maJc:ição que seguiu o ·peca
do até hoje, frustou . toda tentativa do 
homem levantar-se sobre a dura lei que 
governa a natureza. Decompõe-se fa
talmente. Só a componente espiritual 
incapaz de C:ecomposlção sobrevive e 
teve ,:n Nosso senhor Jesus Cristo quem 
a salvasse parn uma. . vida etern_a de 
bem-aventurança. Tambem o corpo se
rá r, suscitado no fim do mundo. Será 
da gigantesca mole condenadi. à des
truição a pequenina. parcela reservada. 
Por mercê de Deu.,, _No período de en
tremeio, porem, ém. que cabe1it progra
mas de cultura, o corpo humano ne
nhum titulo constitue _de supremacia 
sobre o resto de mundo entregue à mal
dição. 

A Revelação de Jesus Cristo, ou seja 
o N~vo Testamento, nenhuma alusão 
faz a uma qualquer v<icaçãci do homem 
para al)'ó!rfeiçoa..' este mundo. Ouvimos, 
pelo contrario, da· boca · do Redentor. 
que seu --Reino não é deste mundo- E 
Nosso Senhor felicita seus discípulos; . 
que tambem eles não são deste mundo. 
Nem se pode -dizer que a doutrina de 
Cristo séja'O,nlssa neste ponto. O Evan- · 
gelho de s. Lucas refere de preferência 
os .. ditos de Jesus em relação ao com
plexo de valores que de qualquer modo 
fazem a cultura, A veleidade bem hu
mana de fazer deste mundo um domici
lio definitivo não encontra sanção nas 
palavras da. Revelação. 

No entretanto, com pretensa. base na 
Revelação, ou sem elá, na mentalidade 
ocidental, cristã por denominação. en
trou a Idéia fixa. de ver no aperfeiçoa
mento deste mi·.·~do a tarefa cultural 
da humanidade. Por mais que o_ rnagis
tel'io eclesiástico reagisse o homem mo
derno, cristão : Incrédulo, precipitou-se 
sobre este "Ideal", 

A animada perfeição do muhdo, asse
quivel só por inter,medio do homem, se
ria simples questão de tempo. Dentro 
desta ideologi,, cultural chegou-se real
mente a uma tal aéelera~ãc da produ
tivl'ctadc, que a. capacidade humana se 
revelou · insuficiente para digerir os pro
dutos de seu trabalho. O 110mem moder
no não teve mais socego de gozar e 
aproveitar· placidamente. a. superprodu
ção febrilmente causada. O. que já é 
manifesto sintoma de decadencla . de 
verdadeira cultura. Ademais, o excesso 
de produção sob, t, a. capacidade con
sumidora do mercado .natural fez com , 
que se procede6$ a metodos violentos 
tendentes a. lriar nos !nJlviduos neces
sidades artificiais que prejudicam o 
ritmo natu.·al da vida e cntrooam o 
homem como elemer'.:1 passivo no pro
cesso econômico de produçãr e consu
mo, a serviço do capitalismo. Os meto
dos de reclame empregados para este 
fim depõem por _sua ve1. em prejuízo 
da cultura. Haja. viSta. a escravisação 
de tudo ac Moloch Reclam_e: edificios. 
meio.s de transporte, paisagens à beiJ,a 
das estradas etc. o proprio Radio que é 
eminentemente oi:gão e veiculo de cu!-· 
tura e penetra os lares berra aos ouvi
dos do homem mod3rno anuncios · so
bre anuncias, na maior pa1te futeis. 

Mas o homem moderno não se con
tentou em ... celerar apenas a produção, 
dentro dos limites da possibilidade dos 
valores existentes. Ele preencheu ver
dadeirll.'i lacunas da natureza e sonha 
cm preencher :;,;nda muitas outras, en
tre o reino organici, e o vital, entre o 
vegetativo e o sensitivo, e entre o sen
sitivo e · ô inteletivo, . bem como dentro 
de cadâ um· ciêstes reino.s. 

No reino an,organicÓ, .o homem já 
conseguiu atuar· enei-glas até ha pouco 
latentes, por exemplo os raios X. Antes 
de Roentgen, esta forma de energia 
não existia praticamente .. ;~ -ha muita.s 
óutràs · lacuna.s. entre determinado.s gru-

• JJOS de raios, que poderão ser preenchi
das por simples descoberta, ou por atua
ção humana. 

No reino vlti.l, não é imPQSSlvel, a 
biologia at1s1ar energias vitais até hoje 
encobertas, ou ampliar o campo das 
sensações. Como _ tambem parece bem 
plausível que ·., proprio reino. biologico 
se po:;sa e~ndér; graças ao esforço das 
pesqui.sas humanas,' para alem das di
visas da ordem · ano.ganica. · · 

Não se pode negar.que o homem pos
sa. aperfeiçoar esta. naturez~,, :· como de 

Ao pensamento cristão recomcnda-,e 
toda esta ideologia sob a ideia chama
riz dum remate da Criação, atravez do 
espírito !.~mano elevado à dignidade 
de orgão do Ct'iador, A maldição do mi• 
tico pecado original seria as:;im ven
cida pelo suor dos filhos de Adão. 

Já. vimos, no entretan'.a, como Nos
so senhor e Redentor do gênero huma·· 
no nada sabe duma tal ideologia, cul
tural. O Reino de Cristo não é deste 
mundo, e taml.em nós cristãos uão so
mos deste mundo. Todo trabalho nosso 
de técnicos, cientistas, investigadores da 
natureza, industriais etc, é trabalho que; 
em ultima analise, visa um fim t-ràn
cendental e não pode con.siderar finali
dade ultima. este mundo e seu aperfei• 
çoamcnto. Pode parecer amargo aos es• 
piritos enamorados pelas cou~as deste 
mundo, mas não deixa de ser verdade: 
todo nosso trabalho produtivo e cons• 
trutivo que vai alem das necessidades 
da vida é _um brincar diante da Ma
jestade Divina. 

s: para que ninguem tenha· descul
pa no dia do juizo, a. Providencia se 
dignou revclat· av homem moderno in
credulo dJ p,,.!avra de Cristo e reniten• 
te aos en, · ,.1-ntos da s. Igreja a inu
tilidade fmai dos esforços culturais es
plendidos tora do prograrr.a do amor 
de Deus. Deus fez ver o homem ·mo
den10 org:.ilhoso de suas descoberta,5, 
atravez de seus proprlos metoclos de 
ciencia exata, ue o mundo não vale a 
pen" de ser levatlJ '-'- uma ultima per
feição, alem ctas nccessitlades da vida, 
porque está fatalmente fadado a pere
cet. 

O defelto basico do mundo material, 
que devia ser remtdiado antes de qual
quer· tentativa de aperfeiçoamento, é 
insanavel- Boltzmr.1m formulou este de
feito fundam.,ntal nas pala \'ras. inge
nuas: todos os processos naturais ten
dem para o estado mais provavel. Isto 
quer dizer: a cndencia das cousas fí
sicas vai pa.ra ,. nada não o nada me
tafislco. mas para um estado de tão 
pel'feito equilibrio energetico, que para 
nós praticam~nte equivale ~o : ,ada. 

o mundo, .,ortanto não pode i;er 
aperfeiçoado ,,elo homem, a. não ser 
transitoriamente, pa.ra determinnd-Os 
fins compreendido;:; dentro do concei
to das necessidades da vida. Em si, po
rem. o mundo não pode constituir fi
nalidade ultima, pois está votado à 
,morte. i,; a tra.,;edia do homem moâer
no ver-se fru·:trado no mais r ·andioso 
plano de cultura que já foi concebido. 
Todo passo dado fora do caminho que 
DPn, nos traçou e inutil. 

Deixando embora de lado a ideia do 
aperfeiçoamento do mundo como va!or 
maximo, . e flxa.1do suprema finaliàMe 
da vida e at.ividade huma1µ o pro<:;re.s
so ,_da ciencia, arte, técnica_. etc que, em, 
·harmonioso complemento mutuo, cons-. 
tituiriam uma cultura universal semp1·e 
mal~ rica, dinamica e . perfeita e e•n 
conJinua ascensão, o homem · moderno 
possue um prog-rama cultural aceita
vel. Não ha ,lu ·ict~, que a. elaboràção 
duma cultura universal é beli.5simo pro
grama, viavel como ideal secunda.rio e 
derivado, 1:c,as não pode ser o untco 
e supremo fim da ativida:le humam. 

Pois é um ideal de Larater assimptô· 
tico. quer dizer. aproxima-se indefini- · 
aamente de seu termo, sem jamais, al
cança-lo. Não serve, portanto, porque 
não- constitue valor capaz de prendei· 
deveras o espírito humano. . 

A finalidade concreta deste programa 
é o aperfeiçoamento progre~ivo da hu
manidade coletiva. Mas o individuo não 
tira de ideal tão arido energia. bastan
te para empenhar todos os seus presti
moJ, A certeza de ter coopera.do para a. 
evolução da 1rnmanidade em tempos fu-

• turos é a consolação d~s vencidos e re
signados. Verdadeira finalidade da . vid,\ 
que valha a pena dô trabali10 não oo• 
de ser. Pa.ra. dedicar-se a semelhanr.e 
tarefa. como por exemplo à. elaboração 
atravez dos seculos, duma filosofia pc· 
rene que aesven'.lc.sse sempre mais e 
mais os mi&terloo do ser, é preciso pos
suir alta cult.w·a e tirar os impuLsos du
ma fonte trancendental. 

As muitas belas palavras a respeito 
do trabalho que .m seu valo'r em si 
mesmo e que, gó ele, basta para tol'nar 
fcli7. o home!'l são, em ultima analise, 
mentira, ou talvez autosugestão de . es
pirttos desligados do polo t-ra.ncendental 
da existenc!a huma, .a. Não adianta não 
querer ve1· a reali• .ide, tambem a reali
dade psiquologica. O trabalho é bom pa• 
ra passar o tempo, para procurar o sus
tento da vida, para conhecer ,a verdade, 
exercer a caridac!e, para qualquer cousa 
enfim, mas em si mesmo ele é pena. E 
o espírito humano nele não descan,a, 
mas quer um fim que vale esta pena e 
em que possa ,ocegar bem-aventurado. 

A epoca n,od.rna conhect1 ainda ou
tro ideal de cultura, de carater nitida
mente subjetivo: o humanismo, a cul
tura individual como fruto do· trabalho 
cientifico, artístico, técnico etc. Este 
idea:l cÍuma cultura subjetiva é, natural
mente, viave!. Ê o unico programa cu!• 
tural que não envolve contradição,· des• 
de que, ciesconhecend, o trancendental, 
se limite a esta vida.. Assim os gregos 
que não só não conheciam o infinito, 
mas detesti.vam a simples ideia do mes
mo, por força de sua mentalidade· es
tetica avessa a tudo que não tl_vesse 
proporções e med!"v.s certas, cultivaram 
este ideal" en:.inciado no conceito e pos
tulado' dá.. ::a:rol:a.ga thia (natural bon
dade e belcia), 

Desde qÚé se queira, porem, conciliar 
com ele a. ver,1ade duma vida eterna 

. após i mÓi'te,' o ·idea,l duma cultui·a. sub-: 
jetiva . nàtÜral 'não satisfaz; porque os 
valores nâturiis em si não têm prt)je
ção para a. eternidade. Desde que veiu 
o Filho de De• .s e nos abriu o.s hori
zontes 'furinltos duma evolução espiri
tual a terminar na união com Deus com 
a visão beat-iflc,1, não tem cabimento a 
fobia do infinit J. Desde então, o. finito, 
por exemplo u111 ideal que estatue fim 
ultimo a cultura do e~pirij;o pelOIJ v~lo• . 

r~EGIONARlv São Paulo, 19 ~le Dezembro de 1943 

INTENClO DE DEZl~BRO 
DO APOSTOLADO DA ORAGAO 

Que sempre e em. toda a ·parte,dêmos graças. a 'Q,eui 
· pelos beneficios -recebidos ·· · · 

Pe~ João B. Lehinailn, S.V.D • 
um do 11 viyios , maii;_,.det,estav_eis, . ra,, como a __ fonte !uce~santement!t 

que entr~;'.os JlO!I\.~ns se., e_nf!pnt_p},. é~ / tr;a~ à luz a,agua.. cnstalm~ clas,i Pl'°: 
a: ingratidão.,, l<'reqúeutisstl)'!~ ç~tao ,, "riuwezas; dq \ sulhsolo, . assun· nao- &- _· 
é a ingratidão' praticada con_tra a.que· , , imàgiuávêl J 'tor}-'ente, d~' b~p,da,õ,~- ~ ;'.. 
le, "de quem vem toda .a clacliva exce . liberal_idad~ d_ivinase um (h~ secai. 
lente e todo o dom perfeito",' ('fiag,1, ·· A fonte de tanta benevolenc1a e de 
1, 17). , . toda a beneficencia ~e Deus- vemo-

Quantos não são os !1omens, que la no seu amor à cna.tura · humana. 
· choí·ant por_.não terem nada recebido; "Eu amei-te com amor, eterno, !1or 
muito maior, porem, ê o'numeto ela- "issó, compadec:clo de ti, de atrai a. · 

· ·queles, que por completo se. esque- mim". (Jer. 31, -1). ·Sâo•·Paulo fala da·,· 
cem de agradecer o· que: receberam. ·. extrema caridade; com que Deus no!A 

TEMOS o prazer de comunicar 
aos nossos Amigos e Clientes 

de todo o Brasil, que acabamos 
'de criar uma GRANDE SECÇÃO 

DE ARTIGOS RELIGIOSOS E ARTE 

SACRA. Foi motivo de particu
lar satisfação termos ·entregue a 
direção da referida Secção ao 
DR. BENEDITO CALIXTO DE JE

S Ú S Nl!TO, cujo nome por s1 

só, constitue g:irantta de acer
tada orientação e idoneidade, 
imprescindíveis em assuntos 
condizentes com o culto Cató-

, lico. Êsse cunho de serieda
de· absoluta pomoç não :6 nos 
objetos c.omuns do Culto, como 
11as peças essencialmente artÍsticas, 
assegurando aos · interessados as 
melhores aquisições no· ramo. 

Objetos sacros para igrejas e uso 
JJcssoal. Crucifixos, hnagens, estam
pas, paramentos, sinos, círios, etc .• 

'1Jnard&''8 
RUA 24 DE MAIO, 74-90 * SÃO P;AULO 

t·AN ... M 

POLO-NIA MARTIR 
rencias devem ser ém alemão, Dozé 
sacerdote~, entre os quais se encon
travam. oá Re\'mos. Pes, Pótoli1akl e 
J,opczyinski, ío1·am · executados na 

o SANTO PADRE APROVA 
ORAÇÕES PELA POLONIA 

AS 

LONDRES, 6 ele Novembro, KAP 
- Atendendo O pedido do clr. Casi
miro Papée, Embaixador polonês 
junto ela SaiJta Sé,. Maus. Filipo Cor
tes!, Nuncio A postolico para a P9· 
lonia, compôs · uma oração especial 
_para a Polonia. Na festa àe Nossa 
Se11hora .de Czenstocbowa, o Papa 
Pio · XII, em carta dirigida:· a Mon~. 
Cortes!, ·aprovou· o texto· da oràção 
e concedeu uma indulgencia de 500 
dias, aos catol:cos: de nacionali<la(le : 
polonesa, q·ue a recitaram. -0,.texto .. 
da oração é o segúinte: "Virgem San
tissima Mãe de Deus,. amada e ve
nerada' no teú santuario de ,Jasna 
Gora, ouve as preces dos téus lea's 
fieis. Humildemente te imp!oramos 

'que venhas em uossa .ajuda e nos 
saíves como no passado livraste os 
uossos ·antepassados das suas . i!Ht· 
meraveis atribulações e reveses. Oh 
Ra'nha da Poloula, para ·sem1>re ex· 
celsa e santificada! Amen ". 

FRACASSA A INTERVENÇÃO DO 
VATICANO A FAVOR 00 BISPO 

M, KOZAL 

CIDADE DO VATICANO, 4 de N,J. 
vembro, KAii' -' Todos os esforçoB 
da parte da Santa Sé para obter, a 
liberdade do Exmo Mons,. l{ozal, 
Bispo ele Wloclawek, que se . encon· 
t1·a 110 campo de concentração de 
Dachau, 1·esultaram infl'utiferos. De-
1>ois da impreilsa da Sitecia t.er i·e
lataclo varias détalhes acerca do 
brutal tratamento que o· Bispo I<oz:il 
está sofre·ndo no referido campo rle 
concentração alemão, as autoridades, 
polonesas em Londres apelaram 
imediatametite ao Vaticano, rogando 
para que O Santo Padre intercedesse 
junto dos alemães a íavor do Bispo 
de WJ·oclawek. O "·Apologetische 
Blaetter" de Zurich, dá umà descl'i· 
ção detalhada do cleshumano . trata· 
1111;,nto a que teem sido submetidos os 
sacerdotes em Dachau, e aponta em 
particular ao Bispo Kozal, que t"m 
sido vitima de todos os. atos de tor
tura. que ali se praticam, sem éxclni1· 
o poste de flagelação e os insultos 
pessoais dirigidos contra a sua dig· 
nidade, .O· diario suiço refere-se, .ao 
Bispo como sendo "um -confcJ30i' 
h,eroico de Cristo, que, _;;J,e8ar ·d,1 
perseguicJo . e maltratado, ericor.trou 
sempl'e teml]o e [orça para inspirar 
ajuda esp!ritual a outros . e fortale, 
cer o seu espírito". 

OS ALEMÃES SAQUEAM A CATE::. 
ORAL DE PELPLIN E A FAMOSA 

BIBLIOTECA DlOCESANA 

LONDRES, 5 de Novembro; l(AP 
- À exce'ção de. algumas obras ele 
arte enviadas para Berlim, toda a 
biblioteca' polonesa, ju11tamente com 
as · · reliquias, bandeiras e valiosas 
vestes e vasos eclesiasticos, foram 
q uelmados nas refinações ele assuc<1r 

res naturais, não satisfaz. Por · as.simp
totico e, portanto inacelta vel como ver
dadeiro. e absoluto programa .cultural. 

Pois é proprio do ideal ser ele assequi
vel. Tambem a palavra do cara.ter kan- . 

· tiano, d11, necessaria. ·inassequibilldade do 
verdadeiro ideal é impostura.,. ou resig
nação. Nossa !ntellgencia e no~a sensi~ 
billdade dizem outra. cousà. · Dizem com 
sto. Ago.stlnho: irrequieto é o nosso co
raçãc,, enquanto não descanç,a em Vós, 
oh Deus. 

o Filho dé Deus veiu, precisamente, 
parn traçar ao homem o un!co e verda
deiro programi. de vida, que é o ideal 
cristão de cultura: "sede- perfeitos co- · 
mo vosso Pai que está no. céu (Mt. 5, 
48) ", dando-nos como diretriz a magna 
lei do amo:. 

. Polonia .Ocidental por . terém ouvido 
locais, onde al:mentaram as chahias "·confissões em polonês. um ttibuiH1l. 

. elas fornalhas; seguncló as noticias especial alemão sentenciou a oito tm· 
recebidas pelo Instituto Católico Po- loneses- em Gt·uuziaclz, a cinco anos 
lonês cm Londres. A Biblioteca rle em um éãiµpo. dé, concentração por 
Felplin era a mais rica e vasta bi· terein cán·tado h;nos religiosos no 
blioteca eclesiastica na Polonia .. Um idioma pofollêS,. 
elos seus valiosos tesouros era uma 
Bíblia ele Gutteuberg, o · priÍüeiro fi, 
l'l'O impresso em ' tipo movei, An1 r-s 
da guerra, colecionadores america· 
nos. chegaram a oferecer oitocentos 
mil ilolare.s por este exemplar do 
livro mais raro· 1iõ ·nuinclo. ·oepbls >(10 · 

. A Santa Sé. distribuo em Roma 
20~000 r~çOesJor dia 

ter sido saqueada a Catedral de Pe.J, . . . . ,, , 
plin foi coiivertida em garage miJ:i,·•.,.,,,,~~ ag~l}Çll!,- .C3:!0lJCà ,N ... ~C. -C~ _re· 
tar. A residencia do Bis11o e os edifi; ... c;en~e de~pacl10 ,_da,,ÇlclaJe do,.\~t1ca
cios do Cabido foram utilizados :w:,. c,114;1,_1p.forma: 
ra: .escola de pÓlicia da Gestapo:··- '"" .. , '. "A caridad·e universal de S; San ti· 

· 1 • ,,,, -.. dacle o· Papa---Pio .. .Xll ·se h1anifésta 
0 uso DA LINGUA POLONESA,~. '''t:l.lllbém·nà:·cidádé cle·-Roma,-·11os ré_. 

UM f':'RIVILEGIO DOS "· feitorias que· distrjbuém cá.dá dia 
M(?Rl!3UNDOS 20,000 rações ao$ pobres da cidade. 

LONDRES, 6 de NovemÍJro; KAP -.,· <_Um destes· reteitorios, -aberto re· 
- De conformiclacle com recente de:"· • ce11ten1et1te, foi abençoado por· S. 
ereto alemão o idioma polonês ·fÓ · Ji;minenc'a, o ·st'. Cárdeal Pedro Fu-
pode ser usado tratando-r.e · ela con- masoni Btondi e se deMmina "Jrmfi 
fissão de uma pessoa agonisante. ü Severina" em honra ela abnegada 1·.e-
!dioma polonês não só foi proibilto ligiosa 11\o,·ta durante um bombar-
nos escritorios do governo n;as tam- deio a· noma, quando prépai'ava us 
bem nus igr_ejas e em toc1a's as mani, alimentos que deveriam ser ofel'eci· 
festações publicas. 'fados os s?t· cios às· vitimas do bombarde'.o all· 
mões, anuncias, confissões e conf-3. ter!or. 

CRITICA · BIBLlOGRAFICA 
"Canção de Bernadette" 

de FRANZ WERl<'EL 

Franz Werfel, alemão, judeu, anti• 
nazista e ateu gosa. de. certa nomeada 
nos centros culturais europeus. Anti
nazista porque o nazisino combate to
dos os valores lnteletuais, teve de fug·!r 
da. Alemanha. e se achava na França, 
quando esta capitulou e foi parcialmen
te invadidà. Procurou então fugir para · 
Portugal atravez da Hespanha, porem 
quando tentava 1aze-lo, as tropas ale
mães ocuparam a cidade fronteiriça de 
Hendaya.. Aconselhado · por um amigo . 
procurou refugio em Lourder onde este
ve ~r algum tempo e onde tomou co
nhecimento com "a. prodigiosa veracida
tl3 das curas de Lourdes' . AI correndo 
maior riscc, de cair prisioneiro da. ges
tapo promete escréver um livro cantan
do a canção de Bernardette, se coüse
gulssé chegar salvo a America. 

Analisando sua obra do ponto de vis
ta literário, apresenta-se. esta como um 
primor. O autor esc1·evel\ um romance 
porque, como ele mesmo d!Z, no nos
~º tem'po um canto épico· só pode as.sua 
mir a forma de um romance ... soube reu
nir, _de forma.'invulgar t'odos os elemen
,tos que tornam uma obra literár_il!. uma -
grande obra e um prazer . para ·o espi-
rito. . 

A1!. descrições são tão vivas que fazem 
como que o leitor toinar , pat;_te · nas ce
nas que descreve. A vida.. n!i,quela, hu
milde aldeia. do sul da . --irr~ça•· em 
meiados do seculo passado;· a· vida in
fantil e simples, ao . mésmo . teinpo . que 
integra e perseverante d~ l:iernardette, 
A luta que ela. manteve .contra o ,[ire- . 
conceito, a calunia, a inveja e a sus
peita de seus contemporaneos, cie péssoãs · 
ilustradas, da propria familia,, de p1·opria 
mãe ... e como ela soube ·st impor sem 
estardalhaço, confiwda na Virgem. 

Em pinceladas de cores vivas o autor 
descreve a pobreza. lancinar,te da. fami
lia_ da futura sant.", que. morava numa 
ex-cadeia. de onde tinham sido retirados 
os· prisioneiroo po1· ser considerad.a:· in
fect?. e inhabita vel. E ali cresceu e vi
veu Bernardette. 

o relato das aparições é feito 'de · 
forma. magistral e dramatica. 

o autor, Por boca de llv1·e-pe113a,dores, 

tão em modi· na.quela. epoca, põe em 
duvida a veracidade das aparições;· po
rem ·ele me.sino; a seguir, . poÍ' meio de 
outras personagens (!Ué de fat.o existi
ram, prova e::uberantér..ente o ·· sobre~ 
natural do .:iue estava· acontecendo. 
· o romance aumenta de interesse 
quando nos lembramos de que os fa
to~. em sua es.senc!a, se deram realmen
te. 11: uma historia .a1.1téntica. · 

Sob o ponto . de vilita catolico, Franz 
_Weríel é ortodoxo. . ,; 

Entretanto Pode-se discutir se o au
to1·. foi sempre feliz ao caraterizar a 
santidade e o estado de . perfeição se
gundo o conceito da Santa. Igreja. Alem 
disto a todo leitor ocorre espontanea a 
interrgação: se Wc:fel está convencido 
do cara.ter sob1·en. ;ura.l dM aparições, 
e das curas, porque não desce um pau~ 
có ma!B em suas ·conclusões, professan
do-se catolico? t uma. lnconsequencia 
que empana o brilho da personalidade 
do àutor. · 

Não. podemos omitir ainda uma remi!-· 
va, sobre a tnt<!rpretação humar.a. e r,,_. · 
~ .. ra.lista. das atitudes do Bernardette, 
que· o autor insinua. Supõe com · efeito 
Wer!el que a vidente era movida até 
aos atos de obed:encia. mais heroicos 
(escavar r, terra em busca da agua. 
etc.) . pelo Jrestigio humano, · pela bele
za irresistível da. "Dame". E ·sabemos· 
pela doutrina -catolica que pessoas ta

. vorecidas com estas graças ·especiais são 
movidas Pol' · ilustrações lnterio1·es de 
ordem sobrenatural. 

tevantai:nos ainda· uma duvida· h!Sto- . 
rica: custa-nos crer, que a escolha do. 
estado religioso de Bernardette ·:tenha 
sido ocasionada por uma sugestão iII· 
sistente dos supe~iores eclesiasttcos. . . 

o autor critica as vezes, com rudell<.t 
o Vigario de .Lourdes e, e. Freira· prc,
féssol'I~ -de·.. Berna.detté, porém presta 
'homenagem a. reserva e prudencia da.· 
Igreja em não aceitar como.· sobrena- · 
tm·ais fàtos ainda não devidamentl\ 
prova.do~ 

O 'livro · é, pois, · recomendavel aos 
que o~ pudere: n ter com. espil·ito critico 
suficiente .~ra fazer tais restrições, 
Trata~se .,de um g-rande romince cons
truido, &ibre um grandé acontecimPhto '. 
as · a,parii;ões milagrosas de Nos.o;a Se• 
nhora: de, Lourdei;. · 

· Aldo Monari ·· 

É. justa1i1'ente deste· esquecimento 'de · · amoú. ·(Ef. 2,4),' Que somos 11,:is, lJC<· 
que O Sagrado Coração de Jésús em bres·homens, ·miseras-pecadores. pri., 
uma elas aparições à Santa Marga ri- rà Deus nos amar- e com a ,sua graç:a 
da :Maria se queixa. nos visitar?" (S, 8, IJJ. .. . ' 

A gratidão não é só um dever que· considerando tudo ·isto; elevo, eru,. 
temos para com os benfeitores, como grato reconhecimento 'exclamar; 
tambem uma bela e preciosa virtude, ·•Que darei em retribuição ao Senhor,. 
que procura recompensar os benefi· por todos os beneficias que tile_ tem 
cios que a caridade e a bondade es- feito?" (S. 115, 3). Se me consagrar. 
pontaneamente- nos füspe11saram, Gra- a Ele com tudo que sou, e pos~uo, 
tidão é nobre qualidade de cai·ater e com corpo e alma, como tudo 1s1-c•. 
alma· agraclavel · aos. olhos. de. Deus e· pod'erá haver proporcionado aos seug 
dos homens, ao passo .que ingratidão ben-eficios? (Tob. 12,2). Como poderá. 
revela oro-uJho e baixeza e é màl· dadiV'a · humana correspoucler -equita· 
vista por "'todos. A gratidão, humilde . tivamente a dons de valor infillito ': 
vê em. cada flor o réflex0 do .eterno Como Jocó devemos dizer: "Se_uho~. 
amor, _quando o ingrato, ·orgulhoso eu· sou indigno de todas as tuas_ 1111-
qu_e é, reclama -para si tudo com -pre- sericot·dias e ela f;delidade, que tives-
tensos títulos de direito. A. pess,,a ·le com o teu servo". (Gen. 32, -10); 
gratá. procura recompensar pelo. re. incapaz de condignamente te ·agrade-
co11hecim ento os beneficios t•éceM- c·er. 
dós ela· generosidade e nobreza do O que a homens ,é impossível, Deus 
coraçiio do benfeitor, e esta .sua cón, 0 soube realizar. O que está acima· 
· vieção· ext_erna em palavras e ações, ela, nossas. forças, por Cristo Nos.o 
agradecendo . verbalmente e rel!'i· Senhor o conseguimos. "Dá ao Alti~-
bulndo com gentilezas. simo segundo o que ele te tem .aa•. 

Circunstancias ha, que engrancle· , do". (Sir. 35; 12). Como? "Fazendo 
cem. 0 valor dum beneficio e mais tudo em nome elo Senhor Jesus·cris-
empen11am O benetiéiado. Tanto mais to. dando por ele g.raças a Deus Pa• 
apreciiavel a 'dadiva se torna, qúanto dre", (Col. 3, 17). Na santa missa. 
maior for seu valor intí·iriseco, quan- Cr!sto oferece um sacrificio perfei-
to mais util se evidenc'ia ser a.o con• tlssimo de a~ão de graças, tão infi• 
templado, e quanto mais uberante· se nitatilente perfeito, como o foi a.'U\• 
revela em numero e medida, . . tima ceia e sua morte no Calvario; . 

Da. parte elo benfe:toi: elevem ser to- ·os bcmeticios · dispensados a-0 geue!'O 
mados em consicleraç:ão ··a represen· humano ele os retribue coni o seu 
tação social deste · e O espirita cJé corpo e seu sangue em holocausto.· 

-caridade· que O distingue. Quauto ao Portanto a santa Missa é a ação Ge . 
beneficiado poderá interessai; sabei' · graças ele infinito valor, a Deus ··su· 
se é digno ou Indigno, merecedor ou mamente agradavel. ' 
não, ele alta ou baixa cortdíçlio. Este seu sam·fücio Cristo oferece . 

'!'odas estas· prem:~sas ém elevadis- em nosso lugar, isto é, para agrade• 
· simo grau as encontramos nas gra- cer a Deus suprindo o que em nossas 
1:as e benefícios que de Deus já. re· oi·ações ha · d~ deficiente. A santa 
cebemos, e diariamente continuamos ;l\Iissa, sendo nossa, estabelece. pó1·-
a receber. tanto o nosso sacrifício ele ação da 

se preciosos são os beneficias 11 a; graças, Pelo sacrifició êucàrisUco 
turais, mais 0 , são os dons sobréua.· . .toruamo-nos· ricos, tão ricos, que ao 
turais, que Deljl:I nos prodigafoia .. o Padre Eterno podemos agradecer 
que O leva a efetuar essa beneticeu- . equiva:lenteniente "toda -a ela.diva ex0 

c·a .rião é e 11~0:' pode ser .i•adi~aclo 0 céiente e todo O bem perfeito que 
' .. · · · · ·nos vem d oalto. (Jac,' 1. 17);. No al-em uma utilldade para Ele, q.ue é 

ínfinltamehte rico e feliz, mas deve ta1•. é que podemos dar graças ao Pai 
t ,1, sua razã-0 no desejo de nos feli· das misericorclias e ao Deus de tarja 
citar tanto aqui como na eternidade, a consolaçii,o", pois ·é 110 altar, que 
Em quauta abuhclancia e com quanta "tomamos o calice da sa!V'ação, e 

!Úvocàmos o nome elo Senhor".· (S. regularidade não nos 'aclv·êm esses 
-tão salutares dons ele Deus! "0 que 115, 13). 
-não poupou nem. seu proprlo Filho; Aprove:ta1úos, pois, o aug11sto sa• 
mas por nós todos o entregou à crificio, Para. cumpri_rmqs o nos.so 7\e·, 
morte, como· não nos ·iJará tambeni: · ver de grâtidão i>ara_ cqm .Deus; ·Não 
co!'.n ele todas as cousas?" (Rom, · nos tonrei11os sen1elhantes ao servo' 
s 32). lncloÍente, que enterrou o talento, que 
'Os d'a& da 11ossa vida são coinpâ- lhe tinb:a :srno confiàdo. ·se sabenw~ 

raveis à uma grinalda entrançadà. ele iredir, não tlús esqúeça111os tão _pouco, 
g1·aças e beneticios provenientes do de prestar ·: a Deus _as liomenagéu~ 
amor .de Deus. Como o peixe nas 'que lhe •devemos ele amor ·g_rato e dt 
águas do 11111,i', assim nós nos ·a.eh.a· terno reconhecimento. 
mos banhados cios dons divinos. Tá· 

• refà mais· facil seriá coutar as estre· 
hs elo céu; as gotas ele orvàlho, que 
enumerar· as bençãos de que Deu.s 
nos cumuJa. Como o sol não cessa 
de dardejar seus raios sobre a te?.. 

ó "LEl..lüNAl{JÓ" SJG
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E FOHMAÇAO 

A C'I N IA M O D E R N A 
A MAIOR ORGANISAÇÃO , PLASTICA DO BR,4S1L . . ' 

)fodele seu co1·po .com. as MOIJgLAIJOl{ES da· 

A CINTA MO D E RN,À 
a creadora da µlá·stica per:'1ála 

F:m seu estahrkcimcn!n ila avenida lpiranga, A CINTA !IIODltHNJ\ 
apresentá tarnhPm elega.nti~simos mault•11n,;, ta1ll<•urs, vestidos, bolsas, 
[ul'aS, meias e cir;tos, a pteços Jie10 ra1,oa1·,Jis. Na A CI NT.'\ MOLl~;l{NA 

V. S. porlcrá 11~a r O SEU O REDITO t 
filiais em São Paulo: Hua Silo BCJrito, 78 · - 'fel.:· 2•7880 

Vendas à prazo e a dinheiro: Av. lpiranga, 58::l 
-- l'el.: 4-6074 - Antiga l'çn. da l{cpuhlif~ · 

O catolico perante o nacionalismo hitlerista 
o Revmo.- Pe. Frederico Salntonge mora!· com todas as consequencias 

S,J., decano 'da lfaculdàdé de F'iJoso· que ela pode acarretar. Porquaui'o · 
· fia Escolastica elos. PP. Jesuítas .. de · se uma ou varias· tiações ,poderôi:"a-s 
l\Iontréal, em uma palé~trn 1111 Har praticaul um regime de feroz egois· 
dio Cánadá, assim se referiu ao na•· mo nacional. excitam as outras' á Ca· 
cional-socialismo: ' zerem o ui esmo, e assini · iustigalll a 

Não vemos logo que Hitler· preten-. . numanlclacle a dividirse. e enclaui;u• 
deu ·erig,jr a nação alemã em sítbsti- ràr.se e111 compa-rtime11tos · estanqul?s, 
tuto cio Absoluto'! Fez· dela. o· ·pon~ú sem poss!IJiliclade ·oe Ciolabor!)ção · 
ele partida, criterio. e tim. ultimo de teal de qualcprnr -espécie. O m1mdo jn-
suas aspiraçõés e das atividades :bu- tefro se torna em covil de. ladrões 
matlas, Digam-me se tal orgulho na· e em local perigoso. · 
cional_ n'ão é u_m pecacló de estatola- Nossa cc:ncieucla -cristã condefla o 
tria. habitual? E sustentar ·que O ài·. 11ipern;.clonalismo do ge11e1·0 · .liltle
rei-to do n1ais forte é sempre o.· lhe• riano. Pio XI !), P.l'Oscr~ven -: quando 

declar.ou - que O; :amor à pati·la ~e llior, não é legitimar as peor.is · · -
opressões? . t; permitido; então,· ao · . transforma em- fonte . d.e._ 11umerc:is11s 

injustiças e .desordens, .quando . se 
bandido saquear e matar,· desde, que e~acerba e se converte em -nacion.a· 
para isso teuha poder? O sr. ·chára-.. lismo_ Imoderado. Aqueles que se d~i
clame. não exagera quaudo -compara · xam· arra$t:ú: .uessii· tienda esquecém. 
o hit1erismo ao. supérg1;1,ng5_teri~1no. que. todos os povos siio membros ~e . 
O Imenso esforço -«e B_erlim· léva -.o , uma gra.nde e unlca Familia: li111i1a11a 
banditismo- nac.ional ao séu mais• alto e· que. as outras· .nações tambem rêm 
grau de poder, Tudo sé resu.me em o :direito dP viver e rte trabalhar pira· 
ser forte,. · babil, poderosameut:e ,ar- sua prosperidade partlcular, · · 
mado >para rolibar a- pátria .cloiL ou- ,_ .... Não basta, 110 · eritan_to, · reprovar 
'tros, ·matar é assim poder dominai:-.,, apenas interiormente ós p'Í:lliciplos 

Não é apenas a .moral evangelica,, de uma el)idellllà i111oral. é lndisíien- · 
mas uma etica exclusivamente . .lm-. · savel clestrulr·lhe os germes ·cont11, 
mana e .clyilizadora que se. Insurge . minadores. A$ pessoa!! bonéstas déSe· 
contra teorias que nos . ré_baiAAtn: à ja'm o encareeramento dos malfeito-, 
barbarie antiga, Não é verdade que res; se os l>andiclos estão à porta 
as tribus se_lvagEins eas.·11.ordas pagâi;_. d.os vizinhos, ajudam a· póllcla. quan-
de· antanho, assim como os nazistas do Isso se faz necessario .. Assim tam• 
de .hoje, 'não se envergonhavam de bem devemos desejar de toda nnssa. 
saquear_ e escravizar, sempre _que po-.: ai.ma •a rlerrota. de Hitler e auxili:ir 
cliam contar" com a ferocidade etlca:i: · com toda~ as nossas. f.orças. !Jq.ueles 
·de seus guerreiros?, QÜe--,v~rgonha, ,que se empénham na lilta deatlnada 
para noséa historia éontemporaueâ .. a subjugar o sup~rgaogsterismo na, 
ter de registrar Lal. degtner~A®J,1.!,!! . ;i~!a.. . . 
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EVANGELHO 

A PREGACÃO DO BAllSlA 
_QUARTO DOMINGO DO ADVENTO 

( S. Lucas, 3, 1-6) 

No ano declmo quinto do imperio de Cesar Tiberio,' sendo l"onc10 Pila· 
tos governador da Judéia, Herodes tetrarca da GaÍiléia, Felipe, seu irmão, 
tetrarca· da 'lturé;a e da província de Traconitide, e Lisanias tetrarca da . 
Abilinia; sendo sumos pontífices Anãs ~ Calfás, falou O Senhor a J.oão,._filhQ, 
ele Zacarias no deserto, - E ele percorreu todo o país ao longo do Jordão, 
pregando o batismo de pen itencla para re·m lssão dos pecados, ·como está 
escrito no livro do profeta Isaías: "Voz do que clama no deserto - pre,la· · 
rai os caminhos do· Senhor, tornai diretas as suas veredas. o·s vales se hão 
de encher, os montes e outeiros serão arrazados, os caminhos tortuosos tor-
11ar-se-ão direitos, e os escabrosos planos, e toda carne verá o Salvador 
enviado por Deus", 

CO)IENTARLO 

A vinda· de Nosso· Senhor Jesus 
Cristo, cotno Salvador do mundo, foi 
anunciada .e preparada por uma. pre
ga<;ão, a pregação de São João Ra
üsta. E este fato constituiu para o 
Espirita Santo um acontecimento •Je. 
ele importancia singular. porquanto 
inspirou ao agiografo que o narras· 
se COl11 ·toda a solenidade dos gran
des acontecimentos. É um rato que 
interessa- ao mundo civil, por isso 
nomeiam-se os detentores da auto-
1·idacle temporal, e tambem princi
palmente ao mundo religioso, e por 
isso citam-se os pontifíces, bem quu 
indignos, da religião verdadeira. 

Para quem quer que considere a 
transformação que Jesus Cristo trou· 
:xe ao mundo, nã,o ha nada que admi
rar. Aliás uns restos destes tem p,ls 
em que os valores eram melhor est i-
111ados, temos no computo elos anr,s 
1ias regiões civilizadas, que ·começam 
pelo nascimento de Jesus Cristo, de 
maneira a se tornar patente que nàn 
llouve nem haverá jamais nunca !a
to histoctco mais culminante iw 
muncío,-

prega{ão deve ~er teni. ne maneira 
que uâo se clisti11guam os ca1Upos, 
mas ·numa mar(l.vil\1osa miscelant'a, 
vivam cordialmente ele llláos <laclas 
bo_ns e maus, catolicos e herejes, e 
sobretudo gente que não é nada por· 
que não tem, estofo para ser coisa 
nenhmnà. 

Estes os dogmas de muita gente 
no que concerne ao apostolado. fJ 
tudo isso para que se -não extinga 
a chamazinha <la tampada que fume
ga, tudo isso porque quém não é ela· 
ramente contra Jesus Cristo, é por 
Jesus Cristo, tu elo isso sobretudo por
que a pregação de João Batista atrai 
inimizades,. exige fortaleza' e estas 
coisas hoje em dia rareiam muao. 

o exemplo, porem, que nos clú, a 
Igreja é .o ele Síio João Batista. Este 
é o que devemos seguir, 11ós especial
mente que pel'ten<:emos à Ação Ca. 
tol:ca cuja missão tanto se pareee 
com a do Batista. '.E:, com ·a graça de 
Deus, tere1'nos tambem a consolação 
do Batista: "Bl \1ie perguntavam us 
turbas.· dizendo: •· Que faremos, J)ois '/" 
r~. ele lhes d;iva prescrições ele des
p1·enclime11to. , E outros vinham e 
eram publlcan:os, e outros mais e 
e1·am soldados. Enfiln de todas us 
classes. Porque não é a pregação 
segundo a i;aiclade das conshJN·açõc,s 
humanas a que salva. mas a que ~e 
funda na estullicie da Cruz de Cris
to. 

LEGIONARIO 

f E D E R A C Ã O M A R I A N A F E M I N I N A 
~ ,· 1 

R,ELEM:BRANDO PAJ,AVRAS DE 
D. JOSE' AS FILHAS DE MARIA 

· Atendendo a um p-edido dirigido à 
.federação, iniciamos em nossa edição 
de 5 do· corrente, a publicação de um 
discm·so da presidente, feito por oca
sião da homenagem postuma prestada 
ao 11osso saudoso Arcebispo, na as
sembléia geral. á 21 d~ novembro. Da
mos, hoje, a conclusão daquele tra
balho que contem grande numero de 
citações d,e palavras 'dirigidas por D. 

. José às Filhas de M:!tria, em asscm-
bl~ias por ele presididas: 

: Estamos em guerrà. A ela' fomos 
:arra&tados. E retardá o momento da 
pa.z. Talvez sejam os~ nossos pecados, 
!IU;. pelo menos, a nossa falta de ge
nerosidade para Noss9 Senhor, a cau
sa de,ta demora na cbhcéssão da gra
ça que vimos suplicarido. 

Queremos a paz com a defesa dos 
direitos de Cristo! . 

Que fazer neste momento tormen
foso, nesta hora tremenda que passa~ 

Ouçàmos a voz de D. José, repetin
do o que -já nos dissern na memoravel 
assembléia de 1.o de maio de 1933: 

·,; A hora que passa 'é de energia e 
decisão. Não podem.os na defesa de 
Jesus Cristo cruzar os braços, emude
cer os Jabios e corarmo-nos de timi
dez; quando os insultadores cio Mes
tre alardeiam suai disciplina, apregoam 
suas convicções negatlvistas e er
guem sobre o retraimento de nossa 
atividade o ci:tstelo fantastico de seu 
poderio". 

Ehergia e decisão é a palavra de ar
der de D. José. Energia. no combate 
ao pecado. Decisão na prati~a da. vir-
tude. · · 

ó sim Filhas de Maria! Nós que 
buscamos a paz para o mundo bus
quemos, primcil·o, .a paz pa1·a as nos
sas concicncias. E nós a teremos sé 
não faltarmos aos nossos titulos, nes
ta hora tormentosa que passa. P:ara 
alcançarmos de Maria Santíssima a 
graça que, hoje, a· seus pés implora
mos é mister que não faltemos aos 
nossbs deveres de catolicas de elite. 
. Grande, sem duvida, é· a luta que 
devemos sustentar, para, 110 meio do 
mundo em que vivemos, guardar fi
delidade ao compromlsso que assumi
mos ao ingressarmos na Pia União. 
Grande é a luta. · Ouvi o brado ve
emente do Arcebispo: 

"Atençiio, ó moças cristãs de São 
Paulo! Conspira-se, hoje, mais do que 
nunca, contra a vossa juventude. 

Concientemente ou não, contra vós 
aliam-sé todos e tudo. A conjura ma
terialista que barra _no campo · da in
teligencia a extensão dos horizontes, 
procura circunscrever vosso ideal, 
vossos pensamentos, vossa atividade 
unicamente ao tempo, às coisas visi-

veis e materiais, incrustando no vos
so espírito essa funesta mentalidade 
fatalista. Negando as realidades eter
nas que existem · para tódos, mesmo 
para os que nelas não acreditam, 
apontam-vos· como ideal supremo de 
\·ida, o maximo de gozo aliado a um 
mínimo de penas, canonizando a k
viandade, como norma de proceder, 

Para isto movimentam ludo. Ar
rancam-vos de casa para o cinema mal 
orientado, onde constantemente, em 
'lições de. cada dia, depositam, no vos

, so espirito,· artisticamente elaboradas, 
; pró/nessas , crroneas das quais, aos 

poucos, tirareis , as conclusões que o 
enredo da. histol'ia v_elou., E assim, 
passivamente, as idéias materiálistas 
vinculam .vossas energias interiores, 
apagando ná vossa alma o traçado sua
vt dos. caminhos que l_evam à fé, dd-

. xa·ncto· em seu Jugàr :l"astros tortuo•. 
sos que apartan1 a :alma da feliz mé-
ta de seu' destino". · 

E continua desassombradamente o 
Arcebispo: -· 

"Conduzem-vos às piscinas sob pre-
. texto de que os ·musculos femininos 

precisam . de \·einodelação, que só se 
faz aos raios do so1 e da curiosidade 
publica, pouco se lhes dando que na
da aproveita a um peit? de Hercules. 
um coração derrotado e uma alma 
vulgar! Impõem-se-vos, em nome do 
imp~rio da moela, vestes brotadas , da 
imaginação grosseira de inventores de · 
figurinos e que, nem sequer, vcs dão 
o· direito de ressalvar vossas convic
ções .pessoais, sobre a modestia no tra
jar. Como leitura de vossos cspiritos, 
pululam os romances de todos os ta
manhos e preços, quantos verdadeiros 
crimes contra a moral e a arte e que, 
substituindo a reflexão pela fantasia, 
procuram dispensar todo o esforço se
rio para se adquirir uma cultura fci• 
ta de exnme e compostura". 

Numa frase decisiva, resume seu 
pensamento: 

"Não nos iludamos e não falseenos 
nossa pos1çao. Nosso lugar é ao lado 
de Cristo e contra o mundo e suas S<?· 
duções". 

Era com esta energia que o Arce
bispo da Bondade falava àquelas 
"para cujo zelo jamais apelara sem 
que fosse imediatamente atendido". 

Mas como reagir, perguntaremos 
nós, se tão cheia de rr:ales é a atmos
fera social que nos envolve? 

E agora, virá a palavra de ordem 
do Sr. Arcebispo. Ouçamo-la: 

"Reagfr estudando nossa Religião 
no ci:ttecismo, lendo diariamente, os 
Santos Evagenlhos, procurando co
nh~cer, cada dia mais, a pêssoa adora
vel de nosso Divino Mestre, saber o 
que Ele disse e ensinou e possuir to
da a admiravel doutrina catolica que a 
Santa Igreja csplanou, com sua auto
ridade iníalivel. Estudar, seriamen-

te, a Religião seja a palavra de or
dem da presente concentração". 

Isto que o Sr. D. José nos disse, cm 
1937, é bem uma resposta à nossa per
gunta de hoje: Como reagir em face 
do mundo cm que vivemos? 

Mas, o Arcebispo não recomenda 
tão somente o conhecimento das ver
dades eternas, mas, uma vida confor
me tais ensinamentos. Toma de no-
va a palavrá: · 

''Iluminai vossa inteli~cncia com os 
ideais de Cristo que são divinos e 
nunca morrem. VIVEI-OS, em cada 
uma dás vossas ações, no menor .dos 
vossos atós; em cada pensamento/ no 
segredo de cada ii1tenção e soará, en
tão, a hora da ressurreição coletiva de 
todas as moças". 
· Deseja, ardentemente, a santifica

ção. individual das Filhas de Maria, 
... comó o desenvolvimento de seu zelo 

apostolico. E é, por isso que clam:, 
D. José: · 

"Santificai vosso lar, com a pieda
de· de vossa vida, sobrenaturalizai vos
sas ações, com o espírito de fé, 
clignfficai vossa profissão, com vossa 
conduta exemplar, e moralizai vossos 
divertimentos, com a alegria e a mo
destia cristãs. Neste seculo de revol
tas e negações, passai pela vida. pon
do, em cada alma, uma centelha de 
verdade e, em cada coração, wna go
ta de amor". 

Os ideais de Cristo imperando em 
nosso Bn.sil eis a soluçúo apontada 
por D. José para todos os males da 
hora presente, em nos~a Patria. 

E se insistirmos desejando um con
selho do Arcebispo, neste momento 
em que nos reunimos para uma prece 
coletiva pela paz cio mundo pelo San-

~to Padre, ouviremos, ainda uma vez, 
aquele bn,do vibrante de nosso sau
doso Pastor, erguendo a voz cm ar
rnubos de entusiasmo, para dizer-nos: 

"ó moças de meu País! Esposas e 
l\'Iães de amanhã! Fertilizai, com. vos
sos trabalhos .e piedade, ' esta terra 
brasileira, para que nela vinguem e 
frondejem os ideais de Cristo, a cuja 
sombra os homens possam emergir 
de .sua pequenez e crescer para a 
grandeza d<! Deus!" 

Cessa, neste. momento, a palavra do 
Arcebispo. Trazer sua palavra a es
ta assembléia; emprestar as vibra
ções de minha voz aos ensinamez;itos 
que -nes deixou era a missão que' cu 
me havia imposto. En. esta a home
nagem postuma que a Federação de
sejava render, nesta concentração, a 
D. José. Desejei que somente ele fa
lasse aos vossos corações. Bem ou 
mal, minha missão está cumprida. Em 
breve partiremos, . em todas as dire
ções, demandando nossas Paroquias. 
Cantará aos nossos ouvidos o estribi
lho da lição cio Arcebispo: Santifica
ção pessoal, apostolado. 

Ao lembrar este fato, quer a Igre
·:ia que re[litamos. sobre sua impor. 
-tancia,. e· nos preparemos nós ta m
bem, com as disposições convenien. 
tes para receber a Jesus Cristo em 
nossas almas, - outro fato de in1-
J]ortancia capital para todos nós, 
que transcende tudo quanto se possa 
1·ealizar nas esferas politicas ou so
ciais do mtt1Hlo. Esta vinda ele J e
sus Cristo a nossas almas melhor se 
[\iria urna ascençâo de nossas almas 
a Jesus Cristo, pois que consiste ua 
puri!icação de nossos corações pela 
aproximação de Deus l\'osso Senhor, 
mediante o cumprimento de sua lei, 
seu Evangelho. 

FEOERACÃO DAS CONGREGACõES MARIANAS 
Como penhor da graça que deseja

mos alcancar de Nossa Senhora da 
Faz, façam~s,. aqi1i, no intimo dos nos
sos corações, a promessa de pra!ícar
mos os ensinamentos de nosso D. 
José. 

Ele, por certo, no Céu preside a es
ta assembléia. Vê este campo bran
co de sal.Idades, orvalhado com lagri
mas que ainda gotejam, ponque nu
blado de tristeza ainda está o céu da 
Arquidiocese. Lá do alto abençoa os 
seus carissimos sacerdo~ aqui pre
sentes, as suas queridas Filhas de Ma
ria. Com ,mais um protetor · que. te
bos junto de Maria Santíssima, :se 
formos fü\is · à,rnossa: promessa de san
tificação, , podemos esperar que para 
a terra toda e para a Arquidiocese 
desponte, denfro · êtn . breve, uma. auro
ra feliz de paz e de bonança. 

Alem <lisso convem nota1· que 11~0 

é só individualmente que elevemos. 
receber a Jesus Cristo, mas outros
sim concorrer tambem para que a 
socied:fde ·vá· têr-a ·Jesüs Ci'isto m<idi
.ante uma .sincera conversão para a 
sua lgreia. 

E por isso, iioje, conio nos tém 
110s ele São J.oii.o Batista. é nccessa 
i-ia. a pregação. E uma pregarão do 
lllesmo gellero, porque se no tempo 
cio Batista a sociedade judia - que 
era o povo eleito de Deus - esta ,a 
paganiz;ada, não menos hoje o <;>sp:
rito ·paganizante invauiu as esferas 
do mundo catolico. Podemos mes1uo 
acrescentar que 11âo pode have·r prc,
gaçuo mais util para se conseguir a 
conYersão do mundo. a J esns Crist,, 
do que a pt'egaçâo do tilho de Z1ic11 
rias: a circunstancia é a mesma. ,, 
ru ,smo pagan·ismo, o meslllo natura 
!ismo, o mesmo· dessoramento .de (;,, 
pir:to refrata.rio a tudo qmrnto ex1 
ge esforço, o mesmo desejo ele esta 
belecer aqui em baixo .a moradia per
manente. Tudo isso nos _lern à con 
clusão. de que a pregação mais pro 
pria, nials eficaz para se fazer algun1 
bem à humanidade, aos e:spiritos de 
boa vontade - porque aos outros a 
prega1:ão é nula ou quasi como !111 
a cio Batista - é à que ma's se as:;e 
melha a ele Sftó Jofio. ~; isto com 
tanto maior evi,Jencia quanto o filll'> 
de Zacarias fora snscit.ado por Deus, 
comJ 1iro(eta. e~peeialmente [)ara "~ 
se fim, encaminh.ar os povo:; para o 
Sal vadór. Nii.o só, pois, deveria co11 he 
cer sua missão. senão que dever:a d;, 
semp.çmha-la muito bem. Nem é pr'3· 
ciso 1embrar o elogio que d<"le f,17, 

o Divino Mestre ás tu1·1Jas. por och 
sião tia resposta qu~ deu aos cnvht 
dos do. inêsinp,, · ··• 

* * 
Ot'"l qual era a pregação de Joüo 

Batista·) · · 
Abramos. o Evangelho e leiamo,;: 

. '' Dizia às turbas _que iam para õe
rem por e_le hatizaclas: "ltai;a (\(' 
villoras. qu1e111 vos ,.msin.1 · a fugir da 
co·lera.· que .virá sobre· vós'? Faze·i 
frutos· <lignos ·de peui.teucia, e 11,, 0 

começaLa .. dize1·. - Temos a Abraào 
por pai. - ·Pois eu vos digo .que por:,, 
Deus º.suscitar: <lestas peclra~ filhos· 
de Abraão. - Já está. de fato. o ma 
cllado' apheado á arvore. Toda tll'Vü 

re, pois, que não der hom fruto, serú 
cortada ·e lançii.<la ao· fogo", 

l!lstà.· pregação mereceria cert,\· 
mente· à reprovação 1le muitos ésp: 
1-:tos tnodernos que não desejam qu,, 
SC faJ'e' eJÍJ Ín!'erno, Castigo, e qné lllUI 

r·e111 de' i:Úldacle iiúa C:0111 os nwus 
ele m'aneira que nito suportam qu,· 
se os~ c!1an1e; éomó cnu vem, de ra<:" 
de vill9j,as, '1:uclo c\Êlve ser feito sua 
vement<i de m~.neira que os llOlllE'«·' 
elo múnclo não percebam que o esp1 
rito_ do mundo é lrreconc:Jia vel . com 
1i esuii·ito de. Jesus Cristo, de .. ni~ 

neira'que os homens -do muudo "" 
::onvrmçam de que Lambem para ~ 
Igreja· o céu está na terra, enfim, a 

Encadernação de luxo? 
. Oficinal'! g-ráfiPas do 
LJ<X;IUNARIU S. A. 

Rua do Semi na rio, 

Realizou-se domingo ultimo, em In
dianopolis, a concentração Mariana 
promovida pelos RR. PP. Salvatoria
nos da Igreja de Nossa Senhora Apa
recida. 

Um grande numero de. Congregad9s 
,co111par~ce1;1, !W, J,eali, d<1_ndp.., <,Jm1 _a, 
sua presença, um aspecto vivo e en
tusiasta, como é a falange Mariana. 

As 8 horas, conforme estava ptêvis
to; foi rezada a S. Missa, sendo ofi
ciante o Revmo. Pe. Agostinho Men:
clicute, nosso digno diretor que, ao 
Evang.,,lho pronunciou um daqueles 
eloquentes sermões a qué nos habi
tuou. quer em retiros, quer fora de
les, fa;i:endo 1·0.ssa-Jtar aos olhos dos 
presentes a grande responsabilidade 
que pesa nos ombros cios Congregado~ 
na obra de recristianização da socie
clade. 

Fez ver seu desejo de que dentro em 
breve, cada Congregado seja Congre
gado-dinamismo, Congregado-ação, 
tendo por arma o terço e por escudo 
o distintivo e a íita azul, que são ao 
mesmo tempo os ·galardões-,com que se
rão distinguidos ÓS valentes pugnadores 
cio azul exe1·cito de Maria Santissima. 

Após ·a Santa Missa, durante a qual 
houve um elevado numero de Co
munhões, foi servido um lauto café, 
e, . em seguida, reuniram-~e todos à 
frente da Matriz, onde se realizou a 
assembléia geral. 

Fez então uso da palavra o dr. Raul 
Loureiro. veterano integrante da grei 
Mariana, que pronunciou uma elo
quentissima oração, entrecorlaâa, a 
cada passo, pot g1·andes aplausos cios 
pi·esentes, tal o ênlusiasmo que des
pertou. 

Ao dr. Raul Lou1·eiró muito deve 
aquele baü-t·o, especialmente a Matriz 
local. que nele encontrou um fator- de
dsivo para a sua e1·eçâo. Sem o 
seu concurso, não sabemos se hoje 
ali estada aquele templo de Nossa 
Senhora\ istq é claro:- sem desconhe
cer o fato de que sé a Igreja de In
dianopolis exi'ste. é porque assim o 
desejo!J Nossa Senhora Aparecida. 
como · insofismavelmcnte o provam 
suas inumcras graças concêdidas ·a 
muitíssimos de seus devotos ali resi-
dentes. · 

Encerrando a assembléia, falou o 
Rcvmo. Pe. Agostinho Menclicutc, ini
ciando-se cm segl.lida. um gi·ànde des
l'ile pelas ru,às adjacentes à Matriz, com 
<'anticos em louvor a Nossa Senhora, 
e ao Coração de Jesus., 

·* *. 
Conforme foi amplamente noticia

do pelos jornais da capitêl e pelo ra
dio, nos dias 15 e 17 do corrente, ti
veram inicio os Cursos de Formação 
oficiais e patrocinados pela Federação 
das Congregações Marianas de Sãó 
P:wlo;· 

No <lia 15, às 20,30 horas, na Escó· 
la de Administração · e 'Negocios( av 
lpiranga, L006), foi inaugurado o pri·· 
mdro· cu1·so, com a presença de cer_.· 
ca de quarenta inscritos. . 

No dia 17 do conente, lambem à,: 
~0,30 horas, no Colegio São Luiz· (av 

· paulista), foi· 'inaug\iraâo ·o segund,, 
curso, cóin o ·comparecimento. de cer· 
ea de cincoenta inscritos. 

Ambos os cursos serão mir\islrado~' 
pelo. Revmo.· ·Pe. Walter ·Maífaux, 
D. D. Secretario da Fêderação · Mun
dial das Congregações MàJ'ianas, Sa
ccn::•Jte já nosw muito conhecido: 
•rntoridade inconteste em ·questõés d<-' 
Congreizações e á <iUem devemos umii 
esplendida serie de opuscúlos de fot·
ma~ão l\faria11a, · especialmente ·desti
nados ao· Brasil, a que; àliás, já por 
varias· vez'es·· tci11eis' alnrli,lo. . ' 
~ • ~ gg · êlll~ 2a 

cursos foram assistidas pelo no~so ca- Como muito bem frizou o Rcvrrio. 
ro diretor. Pc. Mcndicuté, deve-se levar em con° 

Dado o grande intei·esse que des- ta que muitos dos seus integrantes 
pcrtaram e o elevado numero de füs- começaram a colaborar sem conhecer 
ci-ições (mais de. úma -centena 110s dois_ siquer uma nota musical. 
cursos), é certo o exito da ini- No entanto, na festa realizada, 

. dll.tiva, e se .as )nscdç~çs, ,_vicr([l)-1 ·. a; . todos viram como o esforço dos can
''àúfocntar, êómo t'tlâo'·, Tâí'·'b•er'·p~lás~' torb e de seú. regente, o Congregado 
fichas de inscriç!5es que çontinua1:n a o máestro João Batista Curti, deu á 
ser devolvidas, dm ·'brh'é'L'ffi',,ef-"sF,F Federaçã.o um conjunto homogeneo 
desdobrar tui-mas ou·: crial'' :um-'.fe'réei.:. capaz de brilhar c:n qualquer festivi-
ro curso. · · cla'Cle litu1·gica ou profana. 

Pedimos á tod<1s o\dnte1;essados· que Quer em numeros de solo, quer em 
devolvam quanto· antes ,suas· fichas', de. 1iumeros de conjunto, o coro da Fe
inscrição, antes que esta seja, encer- , . , ,clel·açüo· agradou cm cheio. 
rada, o que se dará cm breve, pois Felicitando a "Schola Cantorum" 
para prestar exelnc uma das eondi- "da· Federaçf..o, no seu 2.o àniverrnrio, 
ções fundamentais é a frequenciá a felicitamos :.amb'"m, por ser de justi~a, 
314 das aulas dadas. ao Rcvmo. Pe. Ménclicute· pelo int~-

Logo, quem não se inscrever a rcsse e estimulo com que i111pulsiona 
tempo, decorrido um certo numero ele o coro da Federação. 
aulas, não mais terá frequencia sufi- Não podemos 'deixar de felicitar 
ciente e não mais poderá se candida- t,unbem O Congregado Manuel Vítor 
tar ao diploma, devendo aguardar a pela ma brilhante palestra sobre a 
abertura de um novo curso, após o musi~a, que pronunciou no dia 10, por 
termino destes agorà iniciados. ocasião da festa da "Schola Canto-

* * • 
A Congregação Mariana ela Fregue

zia. do O' comemorou no dia 17 do 
corrente, o -seu 10.o anive1:sal'i<1 de 
fundação. Pela mánhã hmlvê' Missa 
com muitas comunhões, e à noite, -foi 
realizada uma · sessão solene ,com o 

. comparecimento de Congregá.dos e 
suas fa1nilias, e de grande numel'o de 
fieis do local. Ao esfotçado e digno 
Padre diretor enviamos- nossas vivas 
felicitações e o msso Salve Maria! ,. . ~ 

Tambcm a Congreg&ção Mai'lana de 
NQrsa Senhora da Salete está de pa
rabzns e por duplo motivo.· Coincidiu 
o seu 34.o aniversario de fundação 
com a order.ação sacerdotal de um seu 
Congregaclõ, o Revmo. Pe. Jair Nas
cimento do Vai, esplendida vocação 
que veio confirmar, tnais uma vez, o 
o\imo ambiente para a~ vocações sa
cerdotais que são as Congregações. 

No dia 12, domingo passado, portan
to, o Neo-Sacérdote cantou a sua pri
meira Missa solene. 

Naquele dia, e como parte das fes
tividades, houve concentração Maria
ná das Congregações pertencentes ào 
Decanato de Sant' Ana, tendo compa
recido as Congregações Marianas de 
Vila Guilherme, Parada Inglesa, Santa 
Terezinha, Alto de Sant' Ana, São 
Pedro de Alca,1tara, Tucuruví e Tre
membé. 

Nossos sinceros cumprimentos aos 
nossos irmãos da Congregação de Nos
sa Senhora da Salete, ào Rcvmo. Pe. 
diretor. 

Cumprimentando o Revmo. Pe. Jair 
do Vai, enviamos nossas supiicas à 
Virgem Aparecida para que ela aben
çoe a obra deste seu novo servo e o 
faça um motivo de sua gloria e da tle 
seu Divino Filho. ,. .. ,. 

Registramos aqui, com muita satis
[ação, o exito completo alcançado pe
los componentes do coro da Federação 
e seu digno regente, na festa· com que 
loi comemorado o 2.o aniversario da 

· "'Schola Cantorum" da Fedel'ação. 
· · Todos os· que compar-eceram no dia 
10, na Curia Metropolitana puderam 
Gonstatar o rapido progresso feito pe
·lo nosso corrh 

IMPRESSOS? 
Oficinas gtáfiraR do· 
LEUIONAIUO ·l:l. A,: ·: · . 

Ru~ do Semi na rio, 199 

n.Uri". 
* • * 

O Revmo. Pe. Charles Rossi, S. J., 
que tivemos · o p1·azer de conhecer na 
ultima réunião na Curia, érnbarcou no 
dia 16 par!! Polia Alegre. · 

Na vespera, na Faculdade de Di
reito, pronunciou uma otima confe
ce11cia sobre a Univei·sidade na Ame
dca · do Norte, fazendo com que se 
enchesse a sala João Mendes, 

~m meio de sua conferencia, o Pe. 
Rossi destacou a eficiente influencia 
das Universidades Catolícas na vida 
norte-americana e teve ocasião de, a 
certa altura, por em destaque a atua
~ao social dos Congregados Marianos 
daquela grande nação irmã. 

Sintetizando sua palestra, o Pe. 
Charles Rossi fez ve1· que a situação 
atual e e~pecialmente do· após-guerra 
será uma questão de idéias e que es
tas não se combatem com a força se
não com outras idéias. 

Por isso pugnava pelas universida
des catolicas e fazia ardentes votos 
para CJUe o Brasil venha a possuil" 
dentro em breve, inumeras universi
dades catolicas. 

PAROQUIA N. S. DA. LAPA 
· Hoje, 19 de dézembro, grande e so
lene Missa pontifical, às 10 horas, ofi
ciando o Exmo. e Revnio. Sr. D. Er
MSto de Paula. D. D. Bispo de Jaca
rezinho. sendo .acolitado pelos Revmos. 
Conegos do Cabido Metropolitano, pre
gando ao Evangelho o Exmo, e Revmo. 
Monsenhor José Maria Monteiro.,. 
D. D. Governador 'do Ai-cebispado. 

As 16 horas, solene procis~ão da Ex• 
c<"l•a pacl~Mint, -percorr,mdo as ruas 
~_,\ pa_1yq•.ü~ . . 

ADIADA A REUNIÃO MENSAL DA 
FEDERAÇÃO 

Por motivo de_ força maior, foi adia
ela pai-a o proximo domingo, dia 2G, 
a reunião mensal da Federação, qlle 
devéria realizar-se hoje, às 10 horas, 
na Curia. 

ADORAÇÃO PERPETUA 

Como habitualmente, farão as Fi
lhas de Maria, no 4,o sabado deste 
mês, dia 25, sua adoração mensal ao 
Santissimo Sacramento, exposto na 
Igreja ele Santa Ifigenia. Sendo fe
riado, o grande dia do Na tal, por cer
to t2rão as Filhas de Maria maior fa
cilidade para dar cumprimento a es
se dever, tendo ao mesmo tempo uma 
excelente oportunidade para atrair de 
Deus Nosso Senhor muitas bençãos. 
Das 17 às 18 horas havera Hora San
ta .solene. 

PIA UNIAO DE SAO D0!11.INGOS 

Preparando o Natal para os pobres 
da Paroquia, as Filhas de Maria da 
Pia União de São Domingos, confoc
cionaram roupinhas e adquiriram 
brinquedos para as crianças. Esse má- · 
teria] esteve exposto em uma das de
pendencias da Igreja de São Domin
gos, em construção, no alto das Per
dizes. Os presentes de Natal set·ão 
distribuídos às crianças, com toda a 
solenidade, após o festival infantil que 
lhes· será oferecido, no salão paroquial. 

PIA UNIAO DO CURATO DA SE' 

Ha alguns anos vem as · Filhas de 
"Maria da Pia União do Curato da Sé, 
· Catedral de São Paulo, dedica1,do-se 
ao trabalho da Obra dos Tabernaculps. 
Mais de 900 peças figuraram numa ex
posição, recentemente organi.':ada, 
sendo no.tavel a perfeição e o bom gos
to das operarias desse laborioso de
partamento da Pia União. Muitos pa
ramentos foram adquiridos pelos vi• 
sitantes e muitos foram doados às 
Igrejas pobres. 

MISSA POR INTENÇAO DE D, 
JOSE' 

.,Será celebrada, hoje, às 9 horas, 11a 
cripta, Missa por intenção de D. Jo
sé. Para esse ato são convidadas as 
Filhas de Maria. 

CIRCULOS PARA MESTRAS DE 
ASPIRANTES 

Os circulos para Mestras de Aspt
rantes estão suspensos, nos meses de 
dezembro e janeiro, devendo · recome-' 
çar em fevereiro do proximo ano, · 

NOVA EDIÇAO DO MANUAL DAS 
FILHAS DE MARIA 

Acaba de ser publicada. a VI edi
ção ·do· Manuàl das Filhas de Maria. 
Os -pedrdos podem ser ~irigidos à so
clc d:t Federação, à praça da Sé, 47, 
J.~.º .ui'.lar,. · 
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HARMOPJIUNS 
DAS MEI,l!0:&11S MAltOAS 

Al:SDA TEMOS GJl.AKDE ESTUQUE, 
DESDE O PdRTAt.IL C011 'l'RA.NS
POSJTOR ATÉ AO BAR~lU)/lUN· 

-- ól-i.GÃO 
Sont>ridade perfeita - Grande resistencia 

Peçaw .· infonna~ões e catálogos à 

CASA MANO N. 
Rua Bôa Vista, 162 - Caixa .Postal, 558 

--,- SÃO PAULO 
Em s-ua coi-respondência cite este jornal. 

O jardim da Luz e as trevas protestantes 
Pe. Angelo Scaf ati. S. S. S. 

A "Gazeta., de São Paulo está fa. 
zcndo propaganda cio "salvacionis
mo··. Examinar os numeros dos dias 
26 e 29 de novembro do refe1·ido ves
pertino [)ara se convencer desta ver
dade ... Os catolicos estão portanto 
avisados. 

:f; pelo menos curioso o estrondoso 
reclame que o citado jornal fez nes
tes dias do •;exército da sal.vação", 
que ''ha onze anos trabalha no Jar• 
dim da Luz!" 

Antes ele tudo sei-ia interessante 
perguntar se "as Jagrima_s·• que· o 
reporter afirma ter derramado .. à vis
ta ·'das maravilhas'' que a seita sal
vaclonista opera em São Paulo, são 
Jagrinias "'evangelicas" ou "poeti
cas" já. que a poes'.a entra abundan• 
tem;nte nas noticias dadas pelo jor
nal a respeito deste assunto reli-
gioso. · 

Em todo caso, sejam c1uals forem 
as lagrimas do reporter: evangelicas, 
11oeticas ou comerciais ... vantos bre
vemente colher algumas. das flores 
de aroma venenoso· que 110 Jardim 
da Luz a pregação das trevas do 
Exercilo da Salvação oferece- sema
nalmente aos "numerosos" discip;i. 
los do nov:ssimo evangelho. - Digo 
"novíssimo" porque o proprlo repor
tEJ'" nos afirma que o E11ercito da Sal· 
vação foi in$tituido no Brasil em 
1922! ! ! 

Então, perguntamos, antes do ano 
1~32 no 11i'a8il não foi pregado o 
l:vangelho? 

E se o Brasil apreendeu, desde seu 
descotrimento, o velho e santo Evan• 
gclho católico cios gloriosos. missio· 
narios colonizaclores, porque deve 
aprende-lo agora pela pregação "no· 
va" do Exercito ela Salvação? O V'an° 
gelho que pregam os modernos sal
vacionistas é ou não é o mesmo 
Evangelho? Se é o mesmo Évange
lho, como é que o Exercito da Salva
rão não é cat.olico? E se não é o 
mesmo Evangelho de Henrlqué <1e 
Coithhra, do l\'Ianoel da Nohrega. e 
elo Padre Anchieta (como al.iás de-e. 
'fomas ele Aquino,e S, Antoniô etc.) 
como é que o Brasil e São Paulo, que 
viveram até 1922 sem o Exercito. da 
Salvação ,; precisam agora" apren
<ler este Evangelho? - Mas tudo isro 
11ão é pelo menos ridículo além de 
anti-historico '? 

Para o jornalista estas são ques
tões inuteis... e portanto vamos, 
adiante: àquela duzia de moços e tn.). 
ças (moças "pregadoras oficiilis" elo 
Ernngelho! .. , É esta outrà noticia 
ridicula!... Mas e1itão o i\postolo 
São Paulo não sabia. o que dizia quan
to, nas suas energlcas hJpistotas aos 
Corintios, lhes ordena ele não peru}!, 
tir que as mulheres .pregassem nas 
Igrejas?... '' Mui leres in Eccleaiis 
taceant", (I Cor. XIV, 34), _aquela 
cluz:a de moços e moças que com a 
"bandinha" - "cumprem a missão 
ele pregar o Evangelho" nos dão niai~ 
a impressão dum ·!)asseio recreativo 
do que rlo cumprimento de um dev~r 
de culto. 

O culto de Deus, o culto da ver1la
cle, o culto do Evangelho são cousos 
seda&; não vamos pol'lanto profa11a
los arrastando-os ºcom banclinba no 
Jardim ela Luz". 

.\Ias. depois disto, uma Pêrgunta 
necessar:a. D:z o reportér-poeta que 
aqueles pregadores de llandi11I1a 
"cumprem a missão de J)1'egar o 
Evangelho!"· Perdão; ma~ ele qu~lll 
receberam eles esta im(>ortante mi~
são? Onde estão as credenclàis? a 
palavra "missão" inclue necessaria
mente no seu significado uma auto
ridade que envia e um apostolo qu~ 
ê enviado. "Em verdade, em vereia de 
vos digo, disse ·Jesus. não é o sérvo 
maior que seu senhor, nem O envladei 
m,.'or do que aquele que o envia'', 
(Jo. 13. 16). 

fJ por isso que o nosso Divino Sal· 
vador disse tantas vezes aos seus dis
cipulos que Ele era o en vià<ló cio seu 
Pui Celestial e que como "O Pai en
viou a Ele, assim El<:i enviava os 
Apostoles por Ele mesmo escolh'dos: 
"Sicut mlsit me Pater ·et Ego mitto 
vos, (Jo. XX, 21). 

fJ (quasi a prevenir ele antemão 
os sal vacionistas e Con1p. proteij• 
tantes) claramente afirmou que, para 
a grande missão de seus legitimos re
presentantes na pregação precisarn 
ser escolhidos por Ele: "Não fostes 
vós que me escolhestes a mim, mu 
eu fiu que vos escolhl a v6s e vos 
constitui para que ides e deis frutos" 
(Jo. 15, 16> - Está clai·o. /\las enfao 
quem !oi que enviou os pregado!'es 
€l "as pregadoras" do exercito da 
salvação? 

.De quem receberam o mandato de 
pregar o Evangelho? 

O Exercito da Salvação é de fun. 
clação recentíssima. Sen fundador foi 
o metodista Inglês Guilherme· Bootb 
que organizou esta soc!edáde ew 
1878! 

Então no mundo não Sé .p1•egou o 
Evangelho antes de 1S78?... E. !oi 
Jesus que lhe apa1·eceu e o e11vlou a 
pregar?.,. Uma conclusão log!ca $ij 

impõe: já que, como fica. hlstorlca, 
mente provado, os salvacionistas n/Jo 
receberam de Deus nenhuma. âutorl· 
zação pàra pregar o Evau·gelho a 
'doutra parte, tendo nosso divino Sal· 
vador afirmado qué para isto precisa, 
ser o e1'1Vjado por Ele escoílitifo. 
devemos concluir que os salv&élónls
tas pregam o "seu evangelhô'' e nã.o 
"o Evangelho de Cristo", para pregan 
o qual não foram autorizados .•• 

* * ,. 
"Sem preocupação desta ou da(lue. 

la Igreja ou seita" (continua a "Gn, 
~cJ<!"l . ",g§ §.!!y111.ionistas. buac~ro. 

só .• , o e_ncontro' da alma com Crls. 
to ... " - "cada um dos presentes po• 
de falar sobre as e-.scrituras ••• " 

l\las então: verdad~ e erro, brl).JlCC 
e preto,. elia e -noite, vill.a e mort-e ••• 
será tudo a mesma comia?... Para 
poder encontrar mesmo Nosso Se
nhor Jesus Cristo e preciso .saber an
tes onde Ele está! .•• Pode o l\e,POrter 
da "Gai:eta" encontra1·-se com. u,n 
amigo se não sabe onde mora'! 

Nós' sabemos (e a santidade e ;t:'5 
obras da Igreja Católica, ha elofa 
mil anos que estão dando pro..-a.s 
disso} nó~ sabemos que Jesus Cristo, 
Senhor Nosso estit com a "sua" Igre
ja, já que Ele c_laralllente o afirmou; 
"Eis que eu estou "convosco" todos 
os dias até a consumação dos sécu
los" (Mat. 28-20); 1.1ão pode portanto 
estar com os salvacionistas .•• tan1-
bem pelo motivo que, como ellssemos, 
o Exercito da Salvação toi fundado 
só ém 1878 e durante todo este te:m
po .. , onde' e coi:n. quem teria fica.fo 
Cristo?. ; . "Sem preocupação desta 
ou daquela Igreja"... diz infantil
n,ente o safvacionista. Reaparece as
sim a grancle heresia do pan-cristia, 
r,ismo ... "Oves et boves'', do fo. 
moso Deão de Canterbury. Quem 
adora a Eucaristia e quem a pii;a 
aos pés... é a mesma coisa. 

:Mas não se precis=1, muita. intel!geu_
cia, para . ver que tudo isto nao e 
nem pode· ser o Evangefüo de Cristo. 
Esta é somente ·uma das tantas pro
vas da Babel protestante .•• "Quem 
uão é Comigo é contra Mim" di.Sse 
Jesus. (Luc. XJ, "23), 

Depois de ter analisado este_ pan• 
cristianismo absurdo, que ê uma rn, 
toeirà para as inteligencias despreve• 
niclas, vamos anaHzar a parte benefI
cente e social do E-xercito dâ Salva• 
ção de que fala a "Gazeta". 

É esta, dadas as dificuldades da vi
da a ratoéira mais perigosa para 
m~itos catolicos 111cautos ! . . • vender. 

· a fé e a aluía- por mótilios mate• 
riais ..• ·- Antes de tuélo a este respei· 
.to devemos notar que a caridade pro· 
testante; não sendo de ordem Jol)re
natural, não é nem cristã; já, que 
um pagão qualquer. antes da vJnda 
de Cristo ao mundo,, tel'io podido fa, 
zer o mesmo... tendo meios e di• 
nheiro. 

Enaltece o reporter a ob1:a social 
do Exercito da Salvação. Mas, ante~ 
que o Exercito da Salvação nascesse, 
jü. a 1greja Catollca, durante tantos 
scculos, por meio · de suas associa-. 

.-.ções ele ca.ridade, por meio ela i,eus 
inumeros Institutos. rellg!osoi;, por 
melo de seus inimitaveis S. Vicentes 
ele Paulo encheu o mundo com ob1·âs 
de beneficenéia catolica. 

E a 1•espeito <lo amparo especial 
às crianças e à mocldacle feminina 
trai;tsviada, não sabe a "Gazeta" que, 
já s6 aqui em São Paulo (aleJ)l dos 
muitos e particulares A_silos e CoJe· 
gioS) o Bom Pastor do lpjranga tem 
mais que 300 asiladas? que outro 
Bom -~Pastor _existe na l?enitenciaria 
vara as presas e outro asilo para ele· 
samparadas . existe na V Parada? 

Deixemos a .retorica e a poesia e 
Jembrémo-nos que nâo se deve tá.lar 
com leviandade de assuutos tão se, 
rios; sé1·ios nãó sõ na sua objetivi
dade e na siia historia; mas serio2 
sobretudo tielas suas consequenciae 
tremendas; já que, por meio do re, 
clame jor)'lalisttcu, está em jogo o 
problema dá salvacão e da perdii;ão 
ele1;na das almas ... 

Congregação dos ex~alunos 
de Dom Bosco 

A Congregação .Mariana dos Ex
.\lunos de ·Dom· Bo~co realizará no 
prox!mo dia 21, às 20,30 horas no 
salão de sua sede, Alaúled;i, Nothman, 
283, a sôll:llie tomada de posse da 
nova diretoria para o ano de t944. 

A cerimonia será presidida pelo 
Revmo, Pe. Agostinho .Mendic11te, ;:'!. 
J ., diretor da Federação das Congr<.
gações Marianas. 
• A solenidade obedecérá ao seguio, 
te pi"ogramii,: 

PAF\TE SOCIAL 

Tomada 'de posee da nova: Di1;eto
ria, presidida pelo Revmo. Sr. Pe. 
Agostinho Mendlcute, s. J., DD, Di· , 
rc-tor da I<'e\leraçãó das Congrega. 
ções · i\1aria11as de São Pa.ulo. 

Compromisso solene dós membros 
da nova Diretoria. 

A palavrà do novo ,riresldente, Sr, 
Geraldo Anuda Costa. 

PARTE ARTISTICA 

Chopin - Preludios N.0 20 e 11 l 
Estudo op. 10 n.º 12; Noturno; Ba
lada em, la: bel'l)ol mator. 

Pianl~ta Haydee M(;!l'.lPZel!, 

li 

M~saenet - Elegia; Godard -
Chanson de Florjan; Mlgnone - Can
tiga · de Ninar;· Vila,Lobo11 - Vida 
~·ormosa. 
. Canto1•a, Iracema Bastos Ribeb·oá 

ao piano, Ha;rdee _Menezes. 

Ili 

· Souz:a Lima - In,proviza!)âo aobre 
Tema dé Ma:rceJo 'l'JJptnambá; Alex . 
Levy :- Tango brasileiro; Vila-Lo, 
bos - Alma brasflelra; Tcherepntne 
- Notruno; Llst:-Vercl! - Parafrase 
do Rigoleto. 

;E'Jauista. Hal!l,ee l\'lenezei>. 
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- LEGIONA RIO 

TELEGRAMAS DO RIO Elevadas à categoria·' 
de embaixadas 

J'UO, <Asapeess) · -~ Ô ·Palacio··_,rtn 
Ttamaratf diitribuiu a· seguinte ·Üota. --..~----------------------------------------------

~NOTAS ECONOMICAS 
NOVO PAPEL MOEDA 

!UO, r Asa.pn,ss l - O Brasi 1 , .t 1 

ln.ii;iai; pis:ánH~ntos com cedula~ d~· 
:300 e· l.01}()· cruzefros: · ·cnco,úendad("l ~ 
a,o Bâ.nk <Jo1n'pa.nY de ~ova: York. 
.... \tê o: proximo 1Úês de a\-.ril ,·irá tllllé-t 
,é:i:itnde· -re1nc~:sa, <le ·cedula~ em cru
:-:f>?rô's, ;-·no:; ;·valore·s <le· _10;· 2(), 50 e 
J.00~ qu:~;- t.a·m'be·m fo1;àill encomcncta
tlwS iii.itl'ehi on;-anizaçâo, 

'PORT,HUA DO coo·nüi,;;\,\UOII 
' RIO,- ·(Asa1>ressJ - V· Coordena,Jvr 
-\:onSiâ<;;rando não existir ra:i-;ão· ,.-.plau-, 
~h·ei pa.ra. ·que a.o· <;omérc.io de· e~pc- · 
-eia lidadc.s para o uso veterinário ,e 
:agricplâ, _ fleixeriy- dt:: ser apliclidas as 
-C:Uspósiç;õE:s. ~~do·· Co11v.en io lia t"mã:ê:e u t 1 • 
có . ., da Portaria 15 L de is 'de L>e~~m
bro - do . a.no pàssado, a¾inou uma 
1,ortarià., :·-·<leterl1linarido - 'trúe todo o 
1E"Stabelecin1eúto QUI:% real.iz:u venda ao 
1,ut,lico. de- especiaPda(fes destiuad;1:s 
ao . us,o veterin.ario . e:,· a~;ricola. fi<:a 
ettuiparado,· ·para toóoS os efeitvs riu 
Conv·enio };i'ar_n,ace_trtico e da Porta· 
ria acitna , n1_e11cior.1áda, às- drogaria e 
fa.rmaéias, quan.t.:o a refericla::3 espe
cialidades.· · · 

O UII'OS'l'0 D'B G0~SU~I0 
i Hlü, (Asi,-u-ess) - Buvaldo Lo<li, 
lH'esidenle :<la Confederação das Ju
<1ustrias,. e· outros revre~entautes ela~ 
,classe:s "(.jroçlutoras, · di~cordarn com a 
Úlêia: ·-prcdóminante entre o:s n~pre .. 
s~Iltantes· do .flsco, ::seg·undo a qual a 
·:selagem direta das )nercadoria s ,1c
·~:er;1 ser r'er~a.· _propordlonalmente ao 
1,reço·· lli veÍlda.·-tio:·com~n:lo var.eji~ta. 
:i,;ntendêÍ~1 os" .rcx,resentantés <lo Co
;mercio' "e lll<lu'\fria · <JUt> esse Jrílerio 
ge1'Ía ;'mpralicivel e. ·injustó, por de
térnlin_ar · u1n. · in_ev·ita vél . e considera -
Vél, au1n:enL<-;t_ 'no. preç:.o· de ventla,; cons~ 
tituindo·,- · a.lem 'dis~o, um. ve'réia<leiro 
tatrelámento· a_ll'a \r1fs .- 'do 'im1.Íosto · <1e 
c.'Oúsuillo~ ··~A _légàm · ~ssé::; · rc1Jre~cl1 ta 11-

tC·s ·.tiüe./o ._lmposto do consumo é pa
gó :\la ·ro11-te,· isfQ .. ê, ·na falJrica, ~en
dO ·impos~i yel deterrni na J' O p rec;o <Ia 
váâdá ·no Varejo· el11 ·todas as. vracas 
es1Ja_lhàrlàs .,11eio- pais. 

,\Jc,111 tlisso. di:scord:án, tamb~1n, 
QHe o aurnP.nto Jle. ünposto atinja, em 
a\g·tf11~ etlsos. ec-:rca de mil por ccn• 
.to.· Càm o a 11m.e-nto de satario, ·e .})l'OL 
lddi.o <le aumento rle vreçO da ·Ven.:. 
da, alf'rn da fixatão elos preços peht 
c.oordt~rl3(;;-io, a<:ham os l"l31)res_enta,n. 
lt~s que RS -Class~s produtoras ticarào 
impo:::;.:-:ihilitadas rle trabalhar. 

l'.~~1,P,ra-:H) l!fH: o g·overno nut1Hl1? 

e.$tLHlar lo1ias ~ssas medidas. enr con~ 
.iunro. ·r,àra ctelihcrar. oportuna.1i1en ... 
te; ·fova11r1'.0 ~·ri1 ·conta. ::t possibilidH· 
de r]o a.1Ú1wnto cta arrec;:à.da<'âo do In1-
posto de l':onsumo para, dÓ'is bilJôc,.::.; 
ile cruzeirQS ·em 19-H,' contra ·um bi
lião e :JúO rnilhf'.les deste ano. , , 

l~stcs sf~o os asp€ctos ctas 'lliscuso0 
sõe!> rla Comi.ssâo Oficial de refõt'Jna 
do reguramer1I0 de imposto de consu. 
mo sob a presiclencia do Minístro da 
l•'aiencla.. · · 
l.\'l'J<;tl\K\(.'.\O 'º Sl:\'DJCA'l'O 00$ 

lOlPHl·;1;A1J0S· :\O t::0MERCIO 
Dls SAXT0S 

r:1v, (.\sapressJ - u Jlin!stro do 
Tral1alllo onlcnmt illLervenç;ãci no 
;:,;indicato r1os i-.;mpregados do Comer .. 
cio de Santos, em \'irtude dê c1enun· .. 
l'ia rlo sú('.lo Pa.ulo ~eYes·- nocha. _se• 
gu-nda a qurrl g-raves. ir1·1:~gularida<les 
\·inha1n' se ,·erificando n:.t .vida-- a.<lmi .. 
nistrati\·a d~q.uele Sindicato. Decla· 
ra o de:-:pac.-ho do Ministro l\-1are01Hles 
l·'ilhCJ que ;..1 junta. Govern~.tiva ::H~r'á 
int<'gTada r·1or três assoeia.dos t{ue' ,·e-: 
nhan1: demonst1·ando espirito. de co-
1:lbora<;âo com os -poderes pul>lico~. 
assistido:-; por um rei)resenta11te · do 
Uepa.rt;:i.m_E-nto b:sta<luil do 'l'ràbalho. 
I.\CUlll'lJILUHIS AO l'A'l'IllMOXÍO 

:\,\CIO:\Alr; 
r: IU. <.\sápress) ~ O 'lJÍ,esidénte· 

,1a ltf\pUbliea· ,tssinou UllL 'decreto-lei 
- inc:oqJnra,11tlo .ao _Patri1noriio 1\acion:,1 

to<los os lwns imoveis 11ertcnccntcs 
à Companhia de. Yi..t.çào Sâ_o P?:Ulo· -.. 
J\Ia.to Gro:,;so e da Empre8a· ,Ti·a.1;1snç,i·_ 
ta.dora Limitada, , conforme renrçâo 
feit.l pl!:"lo sen·h;o · de 11a vcga{:âo' da 
Gaci·a. ,lo Prata, e1n agO::stô de 1:H;;, 

_
1'N;O T I C I A S M I L I T A R E' S 
~ "~XER,ClÇlO,S or-: co,JA:\llU'.'<" 
'• It'!O,. ( ASÀ!'R:BSS) - O :Lo 1\. L 
=rea.hzará. ·exe·rcicioR (1e conia1u:lo L·om 
tor]a·S.-· ·â:s Car,Íct1.:risUcas mollern.:i.!-i 
h:r:h1~i\·t;~ -a.,utilização (11..); bote~ de ;:i.s
.sait.o, rle· l.~ot:r"a..cl_úi e- ·m_adeira com
pensada co_.111 -um dlspositi,·o lla popa 
e.'.cl11e estftó Sl);n<ln adqufri<lO~·em··gran
<le eScalk pelô ·nos·so ·éxército necen_ 
tê!n'eni_er_a .~1·01)a ,la ·1i.:1~r11lGã

0

0 d<t 4,n 
r.cgião Militar . realizou idêntico 
c':t.:er.Cido '<iue foi coroat.lo do ma1::, 
cQmpÚ,to Gxito. 

• 'EllDAIUÜ.i.1~. DO GAi,, GOIS 
, ~rn~·r1s1110 
" rilO,'<ASAPnESS\' O g·e·nernl 
Gofs ,Montéifo·,·cic\•Crá e·mbârcat• l)a1'~1 
';.\Íont~vid'éu. nn próXimo dii'l: 20. 01úl,-· 
:,1ai,. asst,mii- hnpoprtante função do 
go,~efno .,hrasíloiro. . · 
llllSSA '. E~l SUl•'IlAGI0 DOS n~;. 

· SE1ÍV1S'l'AS . f•'ALl'JCIÍJOS 
' RIO,., ! AS.{PRE!S.SJ - o JIÚnistro 
'ela Gue,·ra,· 'n1ándará celebrar 110 Altar 
Môl' ·.._."rla. · :-J.gr~ja. . .Cruz dos MHitat f'!-;, 
l11issas ·em ··sllfrag-10· <lá. ahna dos re
:;ervist'as·. <lo·- B.Jxército, -. j:t falêci<los. 

ELOGIOS "l'A ~ÜIU:\H.\ DE 
r;u1~;n-nA 

_, ruo, '(ASAPI:'BSS) - () almiran(,• 
!.Alfredo· Soares Dut'ra. comandante <l;, 
}!Yrc:a. NaVal elo Nordest(', em OnJ<-p1 
t:10: ·D_ia : rl~ -Be\1 .cor.rw.ndo, . ffc:,~ os se· 
~·uintes elogios qque revelam n_ g-r: 1 n 
clé 'eficl~t.feia. (lo_ .g·_nipn, <le ·,·caç;ts sul~
:n,ariÍlÓsº ~m nperaçõcs contra r:R <'<il

·:sariO~ <10 '"elô"'": · "1; -g-rato ülogl_;.::. 1 · o 
~ir,rtãú ele <io-rvéta;: .José SantQ., ~;;d
C:lanha.· <la · Ga.111a <iue iniciou, or ;<·n
tol1. e·,:co1na_nd')1f~_:])or mais de )11n <,::~,, 
~. gnipó_··~-lt:i ·«c~ça~·• rlo Nala.1, t ~r:r1 "' 

ciéinon~tt;ado · iniéinth·a. espiritil d• 
"'rS·lúi-iiição, téâldade e tenaf'i"d:ul-"· 
:A}ú-az_~1llc · · clog'i.:t.r .,·_o capitâo-1 t',~\ ·tn t ~ 
:AriHides 'Pereira. Campos FIiio.", jJt'I• 

ni~iro -~~rn~.ndante <lo "C. · -~· .. J;'\Y:,,.-l" 
~údé '·revefou. alem '-de quaíi,l.~t:..~ 1·,, 

tr1at~inheirO, · ·grand'e tirrné:sa, 1~\~,- Ora· 
inerito .à ·1,rav.ura_ · n·as .. o-c_asi\,es ,~ e;!._ 

·clJ1ús{anciâs· .dífiÓeis. · É · com 1J1·azcr 
«rlle 0àte _'com,ai1do · elogia · o <.·,HllH r.-

- l:Jante· f)ficiais e .·a gllarniç~o <1o <.'. :-:. 
Guilú)â:1 pelé_L .. éficiéncht. dt:inonttra
tia có-Ti10 P-Scolta. <le .~ombo10 que. tlÚ.'· 
~adó ·a ".frindad1 s·e ·pronti'rkou ,1 s_air 
tlCs~e "pr.irto no' <lia .·.seh·u?nt,e 1·n ho"i a 
riêce:ssitR.QdÜ rle" variós fq)·aro:-, con
forins .coirúiriiéa:~.ão ... 6 recomen<inçào 
rlÓ cofiando da 8:Squadra <la Marinha 
rios E:stados Uoidos. · 
cJÍEFEl DO rns.Clll'l'OJII0 UE C0JI
l'ltAS, DA. -~tARli'iHA, ~os J<:E. UI,. 

~nro, (Asaptess) - Seguiu, CO!ll 

iles_~ino·.·nos
4
/~.stad<,>s Unidos o capitão 

Ide !rega.ta Bcmjamln ·sodré, qué as
rsulllirà. · Q- cargo' <le Chefe rio e~critn-
1·io · <Ji,.. compras da · Marinha do Bra

. i;il em · Washitlg·ton. 

' ' 

rio ~lerito i\'a vai, o tcnente,coronel 
~/cd1éo ,\clolfo Pinto· de Ara'ujo ·<.'01' 
·réa. Ao <lH r conhecimento;- d~ssa ·.no
ticia. n. i::P.neral Sour.a ,F'erf'Cira, Di~ 
t elor <le :-;a u<1e do Exercito; fez .-elo
·~·io:-;as rer~~rendas 80 o(icial distin-
g:uirl_o. 

A \1 SOS 110 ~11 'ilS'fRO IH G lJERÍU 
1:10. (.\SUl)l'('SS) - U Minist1·0 <la 

Cucrra as::;inou o seguinte impo1•ta.nª 
te aviso: ''Devem_ ser liccllciat.los do 
serviço ath·o. O$ <;ons<;r·itos qtie·._ cOn ~ 
ta.m um -ou mais~ an·os ,te :serviço: e 
pertencem ao t1uadro ou 8eja,.u1 ex
tranume1·at·ios ele fa.brieas,' arsellàis 
ou estabelecime11to do exercito"~ 

r:IU. (.\sapressJ - ü Ministro rla 
Guerra, General l!;uricio Gatipar · 0-u
t ra u,:5$fnou importante· a,dsÕ· decJa. 
rrindo que devem :::;er Jicen.ciadós do 
servii;o ativo do Exc._rcilo, .. todos .os 
i--oldudos e caLós. que coritàre1n .36 
meses ou mais de scrviÇo, som inte-r'. 
n1n<;fto e uf: p1•n<;as que ten.l1am .per
mnne<:1iJo nas filcir'as cin virtúéle <la 
suspciú~~ão rio liúe·nctamento. O lic'e]l.:. 
1•iarnt>nto d1:;vc ser feito dentro -de: 30 
d;a::,, 

ruo. (.\sapre-,;:;1-q - O i\Hnistro da 
<:t1t:1Ta mandou i::;uspc~1~1cr a .e~e'cu; 
t:,lo elo aviso 3.02:! que rletermin::t o 
lic:cnciament.o do. sen·i~<) ·ativo. dos 
::.oldados e eHbC's que cmÚaril, com 36 
mesr-s (1P. sn viços inint'errupt..:i8. 

l'IU.\ DU O C()ltl'O l>l<l l~:Vli'EJDlEJ-
llAS ·110 tJX ER(JJ'l'.0. . . 

- nto, (A~apri;:~s) _ · Ó Brasil \·~i 
po::.-;t;u_ir um con10 rle eníertúeiras; (JUe 
nco1npanharfr o l~xercito, n.â.s ,ope1·a
t.;•Je:s de g;uerra. 

Foi pulili<:;:ido um decreto ki -crJan· 
rió o respc(·tl\·o (fttad-ro, es1iet·ando--5e' 
c1gora a co1n·oc-açã.o .das enfér'méiras. 

A (~ru;; V(·rmelha enviOu~ há tem-
p<:~. ao i\lin istro da: <1~1erra, .um· ·me
morial solid t ando, a !:l,<lO<;âo ·, das_. ·i·e- · 

.,·omenda~ôes ria Tt:ffceira 'Co~-fere-nc:a 
do:-; Clla11cekrcs, ju_ntà.ndo, ái:> n1eSn,_o 
tempo, a s!-,[g:e::-;tão d u.t:utu1:a :_<Yri;'ani
,::,v:ãu rle um '!Uadro de enfirmei1·~~-

Sohre su:1 d::.'ilté=i a. São Pavio, o 
gcn1:ral IYV Soares ·oeclarou· <JUe tive
ra a tnclhoi· in"!pressão so.bre o trá
ba.lho que vem sen<lo reà:lizad9 ·p_clà 
fil1al <la Cru·7, vermelha em São Pau~ 
lo, sal ien t~ ndo o àetor . de·. Costuras, 
expre~sa.ndo grande el'ltusiaéfn~:{ .··pela 
orientação dada àquela · filfai· pel'os 
srs. Achiles Gallotti e Luiz de Car-
valho. · 

Orçamento da Prefeitura 
. il i 111 prensa : · .' . . . 

RIO (Asapress) - l'oí aprovado o 
,n•~.;a.Í,1e11to · geraJ da. 1~refêitura. do 
DiStrito F'edcr3.l, para o -ex·éreicio d~ 
J G-14-. Esse OT«:,:amcn to- estima a. ,·e· 
c:aita' cm Ci-S 66n,200.ooo e a. despe· 
$a em Cr$ 669.615,423, 

Trafego aereo Brasil= 
A.frica 

lHO, (Asapress) - O serYito rlo~ • 
a\·lo~s que t)rocecl,em ela AfriCa. e· q11e 
se déstfnàm ao rfrasil, serâ· in(cia<1r1 
no proxin10 111ês _dt>'. jartei.ro •. Ncssr 
sentido já foi assináclo un1 aeo.rdo 
entré os governos do, Brãsil. 1~~ra11r:,1 
o ,u::stados Ur\ido~: Já. es.tão ~enílo in:;;. 
talados· na Afrira ns ·11ccessarios .vos· 
tos · de fiscalização. 

Novo monum.er.to ao Duque 
de Caxias 

.n10, ( .\sa·press) - Será construi .. 
(la. nesta c·a.pital uma noYa estat,1~ 
dô Duque de Caxias. O novo mónu· · 
n1entri será. lú'calizado onde se rnil 
contra a de. n'enja.11'.lin C0nstant, ~rn 
!rente ·ao Ministet·io <la·.Gtférra e t~-:
i·á. a. tnesma g-randiosicladt~ _e·· imr,o· 
nencia do qüe Se projeta Í)iu·a a e-a· 
pital paulista. · 

Restituidos ao trafego dois 
navios do Loide 

IUO, L\saprcs.s) - O Ministro da 
ViaçR'o recebeu u1)1a comunicação do 
coma.ndante ~-Iarió Cdestino, dir<>1or 
do Loide Brn.Sileiro, ·infoi·mando Que 
tÓratn restituídos' ao trafego, com
nlet:p1lente · ·r~1n1údeladOs, os J1a vios: 
.t;nn1110,s· Sni'".s e Ur11. clepÇ)is, _de lon. 
g;os anos imobilh::a·dos. Esses na viof 
vê1n refÔrçar a Marinha l\1e:rctultf· 

"e 1.nino·n1.r a~ nossa-s .necessidades ,le 
tr'ansportcs mnriti mos. 

l=RACOS e 
ANEM!COS 

TOMEM 

Vinho Creosota~o 
"SILVEIRA'' 

Gren~~ Tónico 

carteiros de 'Proibidos os 
dÍstribuir cartões 

· bóas=f estas 
de 

r..ro. (.\s:1Úc,s:s1 - · O -sr. Ila.l'nel 
Cruz ·._:naC·luui_o. 'diretor r~g"ional- dos 
Correios ·.P. Telei:~T?fo:,;, di,;trilluiu uma 
circular .~:s ni·enc·ia:--; - ~mbordlnad:-1~, 
r1.eclãranc1o,· r1ue ti~ cartdros· · e -est-a" 
fe.tás 1;ão podérf1.t1 <liSti'ihuir ~·artõe~ 
ele· boas.f<?sta~~ :--t~nclo os in_frato1·es 
d-isperiSaclos ou dentitido~ .. 

Perdas do Loide, ocasiona= 
das pela guerra 

n.IO, (.\.5:1pre:$s) --: .Em.· relat,orio, 
\rem f~P. -3·~r revi}.adO pelo _rlil'CÍ:01' _<~O 
l.(Jídi:t úrasilefr<>, t.omanilantf: l\IaJ'il) 
Ccles'tií1'0,. qü'<:' o· Loid<; perl1eu,: !Vi' mil 
MS toneladas, tendo perecido 3.-1 
_tri1iulante~·· e 39S passageiros. 

Luéros 'do Loide Brasileiro 
ruo, :e Asiwr~ssJ · - o Loide Bra

silch~o., se"g_u1ü~ o n.::)~tol'io fei~O pC>
Jo :sei:' ôireLor, a:1')e:::ar dos na'.'lOS a
{uffdàclos; teve um .lucro liquido ele 
SS milhüés de eru.oeiros, gastando 66 
milhões. " 500· mil. ·eni' ,·.epara'ções, da 

. su:.t fróta. , . . . . _ . . --' 
O alto __ cust_cio do· ser~~ic~_. é_ :'ass.1.

nalaclo' Í>.elo 'relatorio, que .frisa t~r 
a Íntlríut-~nçãô. dos ser'l'i<;Os .cnns.uml
do máis de n por cento da receita. 

"Os góvernos elo Brasii e· do Can~· 
ci:'t. t<?ndo cm considet·àç3.o os sideaiP. 
coni1.ln!15 elos.· dois 110'-"oS. 1Ja· presenre . 
g~1cn·a. e rle. tnn 1110<10 ·g_cral. ·os 1·e
kvantêS inlcr.e:S·scs tie'·tocl_a oi·der?Í .. Que 
os lig·an1 cnll·e si,, res'qi\'era-n.1 eleYa·r 
~imultanealnentP. à· ca.t'.eg-01·-ia· de· ·êm• 
baixada as .s·uas · ·1·e~pecliV:lS repre
s;p,ntAçõeS flipl'on,Utfra$;. n'o Rio. ôe Ja· 
·neiro e Otawa". 

Credito de 2 milhões para 
a Fundação Brasil· Central 

I:JO, (.\.,apressi -· O _Presidente 
rfa nepublicà assinotr' hm decreto a· 
brindo, pelo l\li-niste'rtó · ela Ii\azenda, 
um credito (';Special de rlois,··-1nilhõe-~ 
<lc~ cruzeiros· 11ara ~ f'uncl'a.Çã~ · .do 
1:rasll Ce1Ítral. 

Cnndecorado pelo :Paraguai 
HTO, (Asilpress) O Prefcilo 

· Henrique Uo<le-worth· foi· cOndecora· 
do, pelo g·oyerno rio ,·Para~·u::i..i, c,;om 
" Ordem de Grande Oficial .. do l\le
r:to. 

o "Metro" no Rio 
TUO, (.\sa1"·css) - O Prefeito cl,i 

c-:<1ncl<': e.stcve 0111- confereneia -eorn o 
)finistro da Vi:u;;ão,· ten,clo a~rcsen• 
Utdo o plano para execlitH.o ·(lo· pro· 
Jongamento. d:t linha e·letrie,a cla· Ce.n• 
t"n.tl <>. a, 01-;~;:tni~-:'a(!:'i-o dO º)I~troº. Es.:. 
~e plano ficou (:Om o g·ener::t-I ?tien· 
<lon<:a. Lhna parà os n~ce.ssarios es• 
tuclos. 

Ncm~ado o Gal. Gois Mon° 
teiro para delegado· do 

Brasil na C1i.missio de 
,J. 

l!·ef esa do Continente 
RIO, ( ,\8a11ress)· -- O Presidenle 

,ta .nc!Hlblica assinou dtc~·eto clis• 
JJensa,ndo .-º ~ir1ha.ixa.dor. · ~:[ario P~
m<-~nta·I nrandão da.s fun<;Gcs' rle. _ <le-
1cp;ado elo Brasil na ~·;_2nrissão coh·sul
t t,·a de emergcncia r,ara ;\ rlefe::ia d'l 
Continente, (:om sede no _t;rugua i, 
t0ndQ noméa.do para sub:-:~t.ituf~lo o 
Gc:nera.l p~~dro ,\ureli.o ·<le G_ocs '"1on
t('iro, ciu~ terá as honra3 e va·ntafrcntr 
tl<J cmh.:1.ixacloi·. 

Apresentou suas ctedcn= 
ciais o . embaixador· da 

Venezu~Ia 
n.10. < .\sa1),re.ss) i\presentou 

crc_dendaiS· f\O Pr\3sidente· da I Rl'f)U
hli<:a,- o 8-r .. José nafalil'~Cc1,Qalclon·; ·:no· 
·yo en1baixador da. VenezueJa· 110. Hra. 
;il. 8au(lanc1n o, Presidente G~tulio 
V3.:rg;a,~. o c•mbaixaclor (:aba,Jdo.n RC('n

tuou a satisfação <1e,·· represent~r seu 
Governo e o po\·o ela venuela e1n nos .. 
so pais. 

Agraçlaclo pelo Paraguai 
nro, ( .\sripi·e~s) __ o l\Ji,nistro Sal

g·ndo Fi1ho. rec<!heu. hoje-, ·enviado 
pelo :Uin)stro ./osé ·Jlot,e,·to Mà<·edo 
So:..?.'rc~,· chofl~_ d'o cerimoni.a_l do lta .. 
mar:1.tr, ;t.tt:mih·ndo ã- .:solieitn,~ã.o · da 
E:n i:,,.:i"L•G1.cl0 (1 o P:-:rn.:;11n i, · .. o ,d hll_c ma 
do Cra u. de Urandé ~fictaF tfa ·01·c.lem 
do ;,\fc:,rito_, <;_0111 ,qne. o gove'r:no (lo oa1~ 
nmigo ·o ·agraciou, cni reeOnlrtcin1e:n .. 
to pelos relevanlcS s~1·\·iros ·_'1n'€St~ .. 
(los c-m prúl ela . mai~ _perfeiJ.a.~. co· 
munhão e.ntre 'os c1ôis }}O\;os. · 

Sucursal do Banco do 
Brasil em Montcvid~u 

Tao. (A~o vr():ss) · - ·o· \;:;uico. ~o 
lfrasil instalará C:·rn ,Ja'neiro · p1'-o:d
rnu,, .· u1na. · :-:l:lcursnl eni _ :\lonté,,~_i.dq-µ, 
<lcvendo '\-'iajRr p,trn a ca.pital, .ur·u~ 
guaia:. con1 éssP~ fini-, o sr. l·i,{rqtie5' 
d.os Rei~, 'pt·esidef!te' do, t~-t~fi.~_O 
ban<!o. 

·2 3 DE·DEZ'EMBRO 

S' ÃO SERYULO 

" i[\'0\'0 ·. CHE~~i,; . DO ES'l'AUO MAIOR 

RIO, < Asapress) - Acaba de . :::er 
publicado o 1·egulamento ·-do ctt,1a--àrr,..., 
de enferü1e1ras fia·· reservR do 1i;xer
c1 to. Elas n;lo ·serão milit~rizà:da~ -e 
pcrcclierào 7v0, 600 e 520 cruz.eiros 
mensct is. rc::spectivan.1entE", as ele· t)fi
meii-a\ segunda e terceira clR.s.se, -sen.
do oUrigadas, ta111be1n, a !azer un1 
c·urso espet:i_al. . ·~ 

Nos tempos do Papa s·ão Greg:1-
rio I, vivia ;em Roma. um- mendigo, 
chamado ;'Servulo, de cujas :virtudes 
aquele gr~ncle Po11tifice e Dotttor. d:l 
0 seg·uínte testemunho: •· Servulo era 
um· me11d:go, que todos .os dias ~e 
fazia .fransportar para .o adro .ela 
Igreja de São Clemente, onde. impio
ra va a· es·mola .. d.os . transeu-ntes. · Des· 
ele o herço tini.ia o corpo tão malt:·a, 
tadu .pelo .reumatismo; que até a mor· 
te l!le -.era impossível anelar,· mante1·· 
se em pé ou sentar;se, de rúodó que ~ 
uliica acomodação era ficar deitado 
e ainda assin.1 não podia inover-se de 
uni lado para out1:o. O reumatisn10 
não lhe permitia levar a mão a hOca. 
A niãe e· um 'irmão tratavam dele, 
como de uma criança de po'ucos nie· 
ses. A extrema. pobreza em que v'.
v!am, 01Jrigave.-os a· recorrer à cari: 
dade dos outros. Apesar elo : estado 
miserabilíssimo em qúe se achaYa, 

. Servulo ·nunca proferiu u.ma palavia 

l)urante muitos anos Deus apre
sentou ao iirnndo erlstão um inodelo 
admi.ravel de. pacie11cia 11a J)essoa áo 
seu devoto Servufo, até o dia em 
que·, o cllamou para receber ·ª .·re
compe11sa eter11a. O mal_ que ·o cru, 
ciava atacou tambem os' orgãos inte
riores, causa11clo horríveis clor'es, qÚe 
·terminaram- com a morte. Servulo 
llâ'.l. Ee iludia sobre ·seu ·estado, (o, 

embora a viela lhe fosse· uma ·prepa
t'ação continua para .a 'morte, se11tin
do·a aproximar-se, redobrou de zelo 
11/tra ter uma morte santa: I<'ez tudo 
o que um bom cristão em semelhan
tes circunstancias deve fazer,. e nü
llfo no'te chamou a sua cabeceira: lo· 
cJo,~ os Sacerdotés que se' ach,avam em 
sua casa e c011viclou-os com muito 
empenho a cantarem alguns:·saJmcs, 
11ois a morte estava: perto, Os Sà, 
cerdotes satisfizeram-lhe o · desejo e 
canta·ram uns Salmos,· no que foram 
i;ecundados ··pelo moribundo, Cl!ja ,.voz 
estava quasi apaga,cla. De repe11te 
parou e clamou em alfa voz: "Silen
cio, silencio! Não estais ouvindo··os 
Anjos cantarem? Não. ouvis como lou
vam e bencl1zem · a Deus, set1 Se
nhor?" Lev;wtanclo o ,:rosto transfi
gurado ·para o céu, como se "..isse o 
cortejo elos Anjos e lhes ouvisse cs 
canticos maviosós, .exalou .o ultimo 

. DO l~XERCITO 
RiO,· (Asa·i)tess) - Na. vroxima 

-terc;Í~feira: .tera lugar a· transmissão 
flO·,éárG'O de · <;l,efe' .do· F;sfaào•Mainr 
fl·ti" 'Exé'rcitó; pelo' General ·ooes Mon
teiro:,. rP.'cêntemente nÔmeado na ra 
co"missão· ·no·- éstl"al'.lgeifQ,. ao g:eneral 
Màutlcln Cardoso. 

COX.DIWOIIAIJO PJ.;110 G0\'ER:\'0 
A~UsltlCAl'i0 

R!O, (Asa1>tess1 -- Foi dlstlngut· 
· fio· peÍQ. governo dos 'Éstados Unl<1ns 
~a, Ainerica do Nort~, co)ll a _Orrtcm 

·Protesto. dos iugoslavos 
:nro, (Asapress) ·,:_ O Comité Cen

tral da Defesa da. lu;;osla via, no 'Bra
tsi,l; ·J eriviou., ao Hei . Pedt,'O o scg·uin te 
ea;bograme: . 

,:'.Sua. ,Majestade 
'!ugo~Ja via, Cail·o, · 

o Rei Pedro <la 

Protestamos contra. a interfcrenda 
t;S_t1~angeira: nos' nossos· nssuntç_s in· 
,tei·n9s, contr3.ria às -.leis·-~ internaeio· 
'nais. ··a_.· <{ualí .alern._ disso, violR n 
,soberllnia cio .. BJstado. da lug·o~lavia e 
a, :·suprén1a .. al!to11dade re<1I. ··remos a 
honra. i;le e,_pressar, . em J.l?me ,10 .Co
mité éeiÍtral 'rliO ' üet'esa ,, <la lu&rosla. 
via, .n() :.Brasil, a.. nossa mais deyota
da.· lealdade e inquebrantavel fidcJ1-
dade. ,..· vo'ssa Majestade e à noes~ 
t,atria. 'r.9.dps os iugoslavos desejam 
que nóssas forças combatentes ces
i;errÍ .. suá sangrenta: luta frntrlci<la e 
reunemsse. com o vovo. em torno de 
:seu .. 1·el, para ·de.rr.ota.r o inimig·o • 
défend.er a. soberania da lui,oslavia. 
(lê,. quaJqÍ1er usurpação d\\S potencias 
~strang;elras..-_ · 

.. (a.) ·Petar, Stanojevio ...,. Prcsidenteu 
• . '·,: e ' 

Doàçã-0-·ao -Museu.Historico 
RIO; (ÁsaJJTCSS) - JoMJOim W;,n

clerley .. ,de Araujõ · B'll110, neto do Ba
rão de. Coteglr,é;- conlU'nicou, ,an.Museu 
Historico Nacional, .·Que sua mãe, Ma-.. 
ria Luíza. Wanderley _de Araulo ·1"1· 
l!Ío, filha do .:Barão. de 0ote)t'ipe, em 
clausula.·. testamentar.1a, <lôou · àquele 
Museu, 103. peças, objetos .. de. uso ca, 
selro . de Cótegil)é, entre . as _quais Fe. 

ac.bam a .pena de ouro e P.e<lras pre. 
c1,,sas ... c,orn a_. ,-,uáJ o·, b;ii.·ão ._ as$1noll: .. o 
tratado <le · paz .eom o 'Paraguai, i< 
meS/1. sobre· a Qhal' fof'assina<lo o re
feri'l" tratado. e os arreios de Sola no 
Lo~eS. oferecidos. ao· barão pelo Du-
r,iue de Caxi«Si. · 

A con<lição fundamental é sêrem 
diplomada5 pr-:la · Cruz Vertnclhá- _Bra: 
~ileira ou -tH,la 1<:scoJá Afia._ Ne'ry .• , ':f:~_
rão de ser ·soltei1·as ·ou viuvas :-s'eÍn 
filho~. com .,<Jade mininla. rle.20 e. rna-. 
xim1-t rle ,40 anos, ficanÇo. suJe\itas ap 
rq_~·ul:tmento das leis_ milití'?,res. 

1:;:ssas enfermeiras serão 01.>rrgadns 
a H..ssinar urn comiH·omiSso pelo quà.J 
servirão ao Bxercito dentro· e i'oi-a do 
pafs, durante a paz ou e111 ten1po de 
guerra. 

Instalação da Prefeitiíra 
em novo predio · 

HI<\ <A:sapresS) _ Ém consequen~ 
eia da lH'oxima demoli<:;âo do velho 
predio <la prefeitura Municipal para 
<laL· l us·a r a aber{ura da a:veni~a 
Getulio Varg·as, o Prefeito ·Dosdworth 
assinou xto abl'indo c·redito esr,ecial 
1·le um milhão rle cru~eiros a- f.in'l dE' 
àtender a~ dcsvt:::as adapta.ç:ãp <l<l 
nroprio municipnl. situa'1o na ru~ 
da Alfan<kga, ~2. hem <:on10 ::..: lllH• 

clançá r. instalação <le. repartição' .que 
eslá Rlf locHlizada.- ''fr;,,1.ta;:se. ·elo :ln
tigo ,~rlificio elo Banco. Nlemão-'l'ran
sa.tlnntico, quf" fora arlquiri<Jo p~la 
Pt:cfei t ura cm leilão. 

Decisão da 
Conciliação 

3.ª Juntà de 
e Julgamento . 

1:10. L\sapress) - li:m !'êcênte, de
cd~â<; da ·Terce.ira .Junta r1e ·Concilia· 
çà.o :~ .. Julg·;un€nto, :te.aba. d.e, ~e.r es
clarBci<lo (/Ue "o -en1pre.gado _ _n,e_nsa .. 
lista, <1ue sem razão · plal1sivel · ~ 
tr:i..nsrerido -1nu·a: ctlarista, t1â1) con .. 
t!OJ'cla: rJcl_Ó Com essa tt•.tnsfereti.Cia. têJll 
rlireito ·· ao'· 1~eto1·no à situa-:~o ·~.)Üe·. 
ri.or". · - - · 

Resta' .. elecimento de· Notur• 
. r.:os na Central . ·· 

RIO, (Asavress) Atendendo .a 
grande . afluencia de' passageíros en• 
tre esta. éapítal e São Paulo, Q dlre• 
to'r. ,lesse ferrovia, major A_lenéastro 
(iuirnarães. mandou restabelecet ··.OS 

trens 9e vrefixn- N P 3 NP 4. () ·Prlm .. 1~ 
1·0 sairá ria gare l'!edro IJ às 21,0~ 
1,oras de .. te,rças. quinta.s e ~~,a.dos,_ 
pa.rtinõo da esta cão do Núl ,e às 
22;,rn · h01·as de quartas, sextas e do
>n'ina-oll. 

db queixa oú de desanimo ou deses· 
pero co11tra a doença e as dores que 
lhe causava; muito me11os l.e.vantava 
a voz contra Deus ·e Suas santá.s de
te1·111i11ações;. pelo contrai·io: era ·ad· 
m.iravel observar-lhe a co11formidade 
com a· v.untade ele Deus, e como se 
animava com. citaçõ'es ela Sagrada 
l!lscritilra · 1ouva11clo em tudo e sempre 
a Deus Nosso Senlior. 

,A ocupação predileta de Servulo 

• suspiro. No mesmo iústa11te do ca
dayer cio Santo se <lesprerideu :um 
perfume <leliciosissimo, que cau·sou 
a aclmiràção ·de todos os que esta
vam prese11tes. Era convicç~o de to. 
dos, que a alma· do· ·Santo vo·a'i·a ·pá.ra . 

· era a oração e a recitação elos Sal· 
mos, bem como ouvir uma. leitura.,. 
espiritual, Q11a.ndo t"ecruclesciam as 
clores louvava· e agradecia a Deus, 
ntostt:ando sem)lr'e à maior pacien· 
eia, 'finha grande compaixão cios ou
tros pobres. A- mãe e o irmão deviarn 
repartir eritre estes .o 'que sobrava 
das. esmolas recebidas. !\'a pobre 
casa em que residia, .recebia Sac'3r· 
dotes po_bres, que, vindos a .Roma, 
não podiam encontrar outra hospecla
ge1i1 .. Da 11resença dos mi11istros d~· 
Deus ·,tirava. -o · maior proveito para 
a alma. Pedia-lhes ·que lhe lessem ,U: . 
V!'OS espirituais. Se bem que não sou· 
besse ler, sabia· de ·cor toda a. Bi· 
biia. Graças às esmolas que lhe·.·c1a; 
vam,, pôde adquirir' uma Bíblia e ou. 
t1;os liÚos religiosos, de que ·os ho~
pedes lhe deviam ler alguns trechos. 
Não havendo.às vezes ·quem llie fizê::i 
s~. essa .caridade, pedia a. um pobre 
que, a troco ele uma esmola, lhe fi
zesse leitura. durante uma ou mais 
horas, em casa ou. no lugar 'onde 
pedia ·esmolas.' Desta nianéira · aclqui
rill· -um· vasto· conhe.cimento da ·cie11-
c.ia dos . Santo.s' e. conservou-se a· si 
propl'io. -no cdns'taute· exercício de 
uma penitencia · imn1;1rturbavel e he· 
1·oica até o fim da vida, 

o céu, a com 1ianhacla elos An;os; pois 
era a recompensa bem "mêreciéla dà 
.pureza e. sa11tidade de' i;u'a vida como 
da paciencia e· conformidade com que 
levara a cruz da molestia". · 

A morte deste grande Santo ocor
i'eu provavelJnente no anó da graça 
de 590. 

santuario de Nossa Senhora 
da Salettê 

Hoje, às 9. · 1ioràs, no ·s,mtuárlc> iie 
Nos~a Senhora da Salette s·erá- ben• 
ta, sole11ementé a nova· Imagem 1le 
Nossa Se11hora da Salette, 

Em seguida será ·celebrada. .. solene 
l\Iissa cant.acla peio · NéÓ-Sácerdote 
Manoel lnocenclo.de Lacerda Santoi;, 
talando 1Jelo Evangelho,. o, Néo-Sa
cerdot.e José ·Nair' Nascimento do. 
Vai. 

Às 16 horas;· será levada em'. sole
ne procissão a nova· Imagem; sesuin· 
do-se a benção com ·o ·Saniissimo Sélr' 
cramcnto, 

São Paulo, 19 de Dezemb~o de 11:143 

'( 

' Rêgressam do Japão.· nume
rosos caiolicos estadunioenses NATAL E ORO SA RlO 

O Escritorio Portuario cm Norn 
York ·[!O .Dcpartaniento cie Imigra,;:lo 
e a "l\at:011al Catholic Welfare Con
fcrence ., f:zeram as 'ctemarches UCC(S

~aifas ,'pa'l'a fa vornccr O encoi1Ü'o dos 
rep:Ú.-ia::los catolicos que re:s:·eõsa
'ran1 do. J~i:,~o .. :__ entre e:es CJ r:/d· 
g-io.::a3 :··e 3.J sa'cel~uo~e3 -- co:u· seus 
11~-trentr-::, · 03 ·:=1·efuil:-:.:1o_s que en1 1u1-
J!:e;:o .de_ t,2:::G v~;j:::,i·nn1 110 ·1:av!o 
s ~eCJ · :.cL:ii?tl_i:o:rJ,:_~ v~r-~ j sclis: p~t-re1l. 
ti:'.:-; e i,:~t::;;o~- .eI/t (lj ver~_os ~·:l:Js üa 
e:;-.1aqe· .;._nQ~w;ütqu,;1;:a; .. ,cicr')o:·s -<.:e :sua 

;,e]~ éi"a~ii t ~~·-' ·~:Ji8 ~cú:i'un6iàt1à vara: o 

Pe. Ascanio Brandão ·-

, c!!a 2 · 'de'. ck~é',õriÍ; .'para "os . catoii
"e;ccs- '!OF iingel';ào· · como .J)o11to· de reu, 
níão à ,Casa Leon, · dfrigilla pelas lr
mãs. de 'S;;.ntaua, , .... " • 

·. Restauração integra da Polonla 
Na solene cérimouia que ·os polone

ses resicleutes nos·· hlstados Un:clus 
reafüaràm na cidade- cle ·Nova Yory, 
l)ela passagem· do. 25. aniversario da 
'n:épubiica. polonesa, , foi. lido peran
te· 4.000 membros das organizações 
americo·poloiiesàs, uma mensagem. (] 0. 

Senador Já1J1es i\Iead, em' que e:e ex
pressa -·sua confiança na . "completa 
e· inteira restauração da Polo11ia o 
qual é·.<Jesejo e objetivo do pov,o esta
dun:deus·e". Neste. aniversario cla Re
p1,1bllca da Po:onia reza a m.ensagem, 
tendo-se. em ·conta· a imensa coutri
huição que seus heroicos filhos fize
ram pelas ativiclacles militares e d
vis de nossa pr0,pria· nação, .·.conf:o 
em que · .ª completa restauração da 
Polonia é ? desejo e o objetivy ilu 
povo amencano. 

A magnifica contribuição da PoÍo, 
··nia, prili1eiro 'detendo o progresso de 
HiU.er :e· em seguida- continuando a 
luta, vençeiicl.o grandes ·d'.ficulcladex, 
!)Onquistou 11ara a jovem Republica 
nossa· eterna g'raticlão. Uma Polon'a 
'lil:!ertacla, forte. e viril, dentro cta 
familia da.s nações, contribuirá para 
·o progresso e o bem esta'r clo mundo; 

A restá cio Natal e a. contempla
~áo cio terce'.ro mistér.lo gozoso elo 
Santo Rosário. 

A alma cristã durante todo .ano, 
cada vez que em súas mãos. tem. o 
l~oi;úl'lo, contem)lla ·este mistér:o:àdo· 
r.i ,·el ela nóssa • fé. 'l'ransporta-se pela 
ll,~(l:\!1.(;àO a·o ·presépio cJeo. J,:ieJe·111. e 
l\'.~o,-r, com os Anjos e os Pasto,e·s ·'a_ 
Jesus-1i,leni110. Que Jes.1a ~úc~ntâdo· 
ra e bela! ,Como fala ao no.sso coú't:·. 
11;;0 esta noite de 24· l)a'ra 25 de ·tle' 
zembro! 

Enl:-c nos ha tantas e tão belas 
traclições de fé 11esta época. sem'.dit
vida, a mais doce, poética .e piedosa. 
de todo A110 litúrgico. . · '. . · 

Temos· o presépio, 'OS· cantices Jl'l· 

pulares, os. reizados, as pastorinhas, 
as reuniões e festas e11calltadoras i/o0 

'1ar, as' boas-festas, ·as mantrei;tações'· 
de carinho e bondade, os -gestos de-· 
c.aridade generosa J)al'a. ,com · os iJtl· · 
hí·ezinhos, etc. Enfim:. sentinlO·IIOS to• 
dos bem irmãos, bem unidos, junto 
ao presépio cio Menino Jesus, 

E a Missa do gah,?' · 
O encanto e a p!eclade -dos sinos 

à meia no:te, e os templos ilul'Í1ina
clos .. e festivos! 

Natal querido! Quanta piedade, 
. quanta :poesia e ..... qua11ta. sa1idaifo' · 
não despertas .no coraçã°o' ,,da gente! 

Pois bem, festejemos o Natal co1:1 
o Rosário, O Rosário dian,t~,· do pre
sépio! f, · uma tradição bra:~ileira. elas .· 
mais belas e edificantes. No interior, 
como é bonito! Ergue-se o. piesé1,io 
no lugar éte honra da casa. Jã._"e11t1'e 
musgos e flores agrestes; a gruta cJ,o.: 
Delem bem adomada, .. entre 'figuri
nhas ingê11uas de pastores .e· Anjos, 
e ·o Menino Jesus na níanjêdom·à en, 

, tre Maria e São José prostrados.· em 
'adoração. No presépio ha de .tu.do: 
- palacetes; casebres, j~j,ejinhas, la- • 

ou ele um auto junto à gruta de Ee· 
lem! 

o presépio- é uma. trádição' tão b~];t 

quê não pode desap_areccr enb'e nós! 
1<~açari1os .o nosso presépio. Seja em· 
boí'a· de uma simples gl'nta · com o 
Men'.iw Jesus, ·'Ílfaria· e José, O mnn-

.• do. ·e.legant~ e p;igáJíiza:do · ele ho\c 
:·c1001' '..âbolir o presépio e subsUui lo 
i-iÕ1,-jíii)a simples árvore do· Natal, 
t1m ,pi11heiro sêco de espétos, s<Jm 
g1·aça,,e sem poesia., sem tradição e 
signifitàção alguma' para nós! Fa~a
·mos ô'' Presépio!· 
. . Façamos nosso presépio. Este s·J)l, 

é nosso. O pinhe;ro sêco . é im11orta. 
_ção. 'Veio com o P.:pá-Noel, este Yec 
lho horroroso,. verdadeiro assombra· 
ção Nórdico, ,que infelizmente já ;ui 
quiriu titulo ·de ciclaclão brasileiro. 

Nosso .. Natal é do Menino Jesus e 
do presépio! ' 

Nem· de Papá Noel. e nem de pi, 
nhciro sêco e esPetaC:o. 

Precép:o, _ladàinha cantada, t~r,;o 
reunião cm familia e M iss.a do galo! 

Este é o Natal ·que. todos compre· 
ende1rios e sabemos'. viver e sentir. 0 
o~tro, o·,l\'a.taldos, saraus,, dôs. bailes, 
elos Casinos; dos. chops e.. das 01,gias, 
Natal de Papá Noel, de' arvore de éS, 

petos, Natal sem ·àraçi,o;·sem ·M:psa 
do ·galó. · sem Rosário Mante . d o p:·e· 
sepio,.este. Natal não.é nos~ó, <; Ya• 

mos repeli-lo, vamos a[astá.-lo .·d.e.1103-
sos -lares .. 
.. ·Queremos o Natal cio Terceiro Mis, 

tério gozoso do Santo .Rosário: - .o 
Natal' da gruta de Belem, o· Natal co 
iJ,enirio J ésÚs! · · · · · ' 

(Do ~Ien~ageiro dó Sto.'Ro.sário) 

os ~lia dos ·. não têm· intênção 
\· .·. . ' ... ·, . . ' 

. de bombardear o vaticano. gos com pàtinhos a >nadar, ·estrelas 
cintilando, rioi·es, musgos, autos, ae· · . O ,Secretario de Estado Corclcll 
roplanos; jard:ns, arra11ha•céus tudo, Hull :ieafil"moii. que ?,S ,Naçê{eiii' 'Uni-
h uma confüsão pitoresca e orlgirial/ elas nãu têin intenção de bombardear 
e as figuriÍ1has de cúa ou de barro,' a Cidade do Vaticano. : 
parecem falar. ') Sécretario de· restado· falou em 

· O hMso povo na· su::i doce e en- uma das conferencias d(! imprenrn; 
ca11tadora simplicidàde·:piedosa quer' oara advertir de. que os rumores ele 
que tqdo Vellhll, homenagéar ·ao· 1\11,; paz "São evidentenieutejnoportunos'', 
ninà-Déus de Belem. E t)'oucô sé. lhe Ao· rêspondcir â:uma J)ergÚnta, dêcla-
clá O anacr'on~SlllO ,,ele UUJ' a,wopÍanO :.·. !'OU. que OS aliados não têm: ititenc),o 

,----------------.--.-...,..----------.---'----,- ele bombúcleár a Cidacl-e do Vatlca. 
· ·' ·. · · no. O ·secretario declarou- que· nem o 

PORQUE SOFRES, CORAÇÃO? Estados Unidàs i1~u1,os Outros gover
nos aliados têm ínotfvo alguní,: ne;u 
siqúé "rê1iiotoi 'iiai:a: iaiiçàr -bombal! 
~obre qualquer setor do ·territorio 
que comititue a Cidade dó. Vaticàúó; 
De fato - ·continuou· o· Sr, Hu]J -
as Naçõe11 Unidas ·têl!i peló contra-

l 

Quando O sangue to1'na-_se imrmJo, cheio. de venenos, O t.t·ahaÍh? 
do cora<_;ão' é· dobrado e aos poucos vai se enfraq·uecendo (iusufieiencia 
·_cardiacà). As arterias tornam-se .rijas (arterôscJéroses) e clilahim_-sc 
· ( dilatação da aorta, aneni'ísmas);, as: veias se e11gnrg\tani (varises) e 
õs. centros nervosos se e11v·enena111_ ( dôi-es de cabeça) .. O peito se oprime 
e éob1·évôm os estados de, angustia,· :mal éstar, :palpitações, .toiit'ur:is, · · 
zlirnbiclos. .iJos. ouvidos, etc. · · · . 

_Somcilte uma medica~ão ene1:gica poêlerá s·us,n · a 111à;.éfíit' c1·ésta 
perigosa moleslia de 01·igem sifilítica. 

Pela sua compo;;ição t6-iodada àl busç dç V_Ç$et11is ç1qmi·a,tiYos 'o 

.. ~" ,· 

s Ieg_itimo. especifico para . estes ·.JPàles. 
: Use s'em pel'da de te1'npo este valioso; auxiliar no tl'ataril-enfo ·da. -

Sifilis que ·é ·o depm'ativo. indica to· para esses caso:!, 

N.ó· H EC 

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

1·io: tQ.ªO&.J?s _, 1u~tiyo_~. _.para ~ny/cla'r 
. as, mediçlas. ,ao /i!eU: aJc.auce, .. com o 
fim· de ·evitar. um · bombardeio, sobre º• territori_o do Yâtiçario. ' · 

· Aniver'.sario :do·· Gifoufo ,Operaria 
· c·atolico de- Vila .·. Prudénte 
I'or ocasião da passage111-dõ 3.0 allt

.versa.rio. do Cfrculo dos Qperarios de 
Vila Prudeiüe,. os operarios ·que in
tegram aquela. unidade. pl'omoveram 
uina sessão solene, à· qual compare

. ceu o. Interveritor l<ederal .. 
. Saudando .. o. sr. ·· Fe1;11an(Ío Costa, 

fal?U, o presidente do Círculo do'.; 
Opúa_rios <ie_'Vila _'Pr1úlente, .. A' seguh', 
r_ealizou-so a entr,ega dos dfplomas à~ 
·alunas·de corte e costura do referida 
Cír.culo, Nestà o·casião 0 ' si' .. Interven•. 

·tor I•'ederal Pl'O!J\Uic:ou··• de· improvi
so; uiua blil~ânte :oração; 
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l~G~_AfE~_rQ. ~~;E U~IY~~s-,~~D~~ ~~1'0LICA$ _; N Q ti"' ·e i a S do.s Estados ·. - NA- H .. Q, LA_ N.:'.'D,A , . -· -
"Elm um campo. de COllC!JUtraçlu _{la , {) Semfrlãiio L1otáijdês;.zjtie\ôs ra- , . 

_..:_:...._ _ ___:._..:_....;.___.;:_;,_,... _____ -___________ __,.._-:-----

.Aleuú).i11,l1â falê!'::eti ú'Pé," J. Swans, S; - d'réS·(}ii> .Cl9]Jilp:u1b!a; ·de Jesus t'u_ban1 
J ., i°'i:~r,eJ\Ô. · '._il,ô•'"ÇólÊ:J;iÓ :~dp1t · Aldf," -éti) 'Va!l,~\)\lll.r~ · e :ontle $e.• fm·ma.1•a1u/'.· 
:slus .qúe os Padi;éft, J ~s1íjtas d iri,ge:11 ;_ ir.J)i~i'.O~O$ '':;$ac_erdôtes,. pcrtericéuJ~!! :· '. , . 
-em Haya. ·Ao fi.m· de ·1-941-o hav·iani ·:1t···va1ja~ ·t:aclonaltdades,- foi req11lsl 
-condenado '.a este meses <•J prisão' por tado pai-a ·--alojar as tropas do e;i;ord· 

. . . - rnumút:\ · r,f1,s:i:i:,()/ 
C:ÜP.IT!,C.\, í,\ô<\Pl:l::SSJ : ,::- Ccle

l11'ou sua \Jrimoir4 missa, na C;.i.te
drnl itctropo)\t_ana., o Padre Carlos 
.Za,l1a-ta, .. "Q.rdenacto- .np.-;·,ata,.-. s ·<lo. c·t>L-rcn_ 

<d istribnir eu tre ·os 'êatol;co.:i <laq ne:a ;. . to í'nva~ix\i · ,, .. _,. ·',i,-·.. __ <> 
<:idade, as-P_.asto1;ais de .~ons. _Coi1- - - · ,.,- - -. , "A U-úiVe'i-,ndàd~ _ 'Catoll!iá; "-'de' Mi• ·. it"l,i. _ 0 :(>i,tr-u ,:«niin,.<<Jue c'ÊH na (11 ra 1 
1·ado Groéber,. Bispo·- cl!l l\l ucmstcr,. : 

0

'·í~1C;1ga; . ij1'1)·.'.ai(\içI~à' '·fiítd'i:~f-·Jes\1l'. : <kHlt' C,n)Jjtnl, é-${,µ<l'dti'F,_ti(i; t:!ém1 na l"IU 

nas quais eram condc11ad_as as. me- tn;, (o_i -Ú ___ n_.\a -dá.~ 'iú_}~l,(i,l,i'itd:i~_,_t_'i_túf_·,_,,:r~r::i_.,, __ · ~Ji'> ;l"'i'<ci\ tc-.-7~ __ '._il __ !_;'._:·i_·_~--?.-~ •• _r ___ ~~-!_!_,~))•· 
tlidas ~oti,cl"istàs cio rcgi\1it na<i(,Q; · --

; nal-soci_al!sta, - -- ç'3es 1.'\llt'U,als que ~ofreu-:-vs;,a\t;rtµ(;~,: ,,:i·,,,,,1/IINAS'"'';,GIR·AI S 
C\tr11f1·1ifa ;:iqnaji. s~,ntent~- Ó' l"fu/ l[~s,~~,gf~,e;; ge\:~iE~f.t;~,~:'·~J.t;:i;:~r: . .,,,_,_ ,·,; t'.:,;,:,,<',-i;/.,,,,, ,, 

Swaans Ai10,:to1.,µdiito. el,P ilperd'ade, · ··1r~~!i~l-,lt ~-,!J)l'O~J~if t:!:i.~J~:t~o:\,!:' · _: ii~C\1 t;:T.\ n1.,~ 'o.,_ ·'i\fÚucUL'l' l. !t.\ 
. • -d , d ' - ._,.,.o., .. .., •• , - o_ __.., •• ' ·-·-., ,,_ r, o~ 'Vf\'•~jo --

n.as ~Jmr e_1,l-,1a G' ;j,, ~ll,/-, ~l)l po' 0 c:>1,- . t0 'ffjC>l'ks' 't-'li~vládi:>s "nl!tâ'-:t(ln)'pw;c:·µe -, ,··· •"'';ti'-"'.·- ;• •. . , . '.' ,, ,-;,.r;. . : • ' 1, . ,,..,,, 
centra ua ino1'lo •t0'1 tladu a co>s.-,•·-·-,,)J," __ ,_, , .. ·1r, ... ,, .. _..,,.,,--,f,, ... ,.,:_ ... _, _.-._,,, .. _. ,,.,.,.;.,."; .-, ... ,E_Lp _ 1101.1°'\Y.t_l)jl .. _ JAS,\_l J,L. • J 

n~:é~i\_. _:'.i1i_µyf{Wi!i',ii'í1~y'\llt_!o~~:•- ,,~1?:1,1i};;i!~~~~e/q;;'\~il~:;;~i:iil/:::'.;,r,l~tt;.·e.rii'.:~'~1t;.:'.:,'f;~:i§\tii~tf~~:~.~'.~: 
11 •.

1 
IUltl~~'.:'tºJ.t~~ •• a ·,-~'1ª;. ~asa,. º'\ .SE;. (Í .- . 'Í)stittil\'f':)'li'i-vilclôt:trW t<>go 'to\·nial0 1,··· li8:',1~'"" . '-\ d,i . o ,·1,,,1 \)J/í,'1-\;•\?, ça_ ~ecicta-

Tumtegt~),"::·9:m ,algum~ <,;ü~i\, d,i-Cou1- ~ V _,,,_,, .•. , .. ,_,,,, ... -_.,,, .. ,,--··- --• .. ,.,,,,---.,;,-· 1:1.!.,,uu.: ,\g-,-1<·1iltJrn~., h1\l\l~_tl'la, ,-,,-
1n11ht_il,;'>t,flli111~m,/de· grnJ,hJe d.iJ11!;lU·l\;· -· tl~~U(e fl:1<.;qi,J_lll,.,J\Jij(Q_\:Ç>I)! \!,!:f_,!,n\ÍJ~l;·: -:.1llGÍ-~'í<> -~ '{raiJaJho:.,.,, .. Q, (l;l l'.!SO\';:<:,J:J. 

mo h_ayJ;f':-~t~'ã~Rl)/:l) <;,:ié)J:jf,o'_'llcil'à"ú\ .- s_tda,ct~s '\\~-I~i<;UJl.l1'~3 ·:.ya~91içu\'I; ~·,l-1th ' ii.t,;~o _:1n _sc_c,:<cl ,ií-i:i ;_. ,.,,. \'1a,:ã_". " 
ci,\s ,co11,1, ~-,:i.rnu ,fl\Jc.,l!.1aior ;:,, .. corvai;a.:~ ; htecn1l'a _ ~e ·.Delrt ~- ~- l!)sco\a,,. ~ui,e,' · ''..ti'..~s, I ºi'.' k'.'", ,10,, '.·'?"·:~1,1, ,,1111< "v. 
, t- .·i:6,,,3-.,'fii - · ,, _ - trl··d, .·. r:or ctB Comercio de l: ,lbUl'"O J, d on 1 \(. ,., 1,-.11.111, • ,\i11 .. , T, 
eu ao·;--. - - a .. nos. we u e. '• · ·, ~ • BJ~l...\..l· l·!Ol~l~U-0'./J·: .. t.\:-3.\Pin_;st:) 

·~:..::t;:;;·~:tl2%_.}\--::, ~ _..._,._ ,:-:- ~'o- últltní> d~cont?, úu~1Hilto,~ c.-0•1. 

PP.lMElf$OS J!!Xl BW0RF;S 

A tflÂ'i1t-íir.J. '-,.'Q~iad~i-a -(k mavidt?;,., ~$~\ i{ary Ma;tin, ..,.; t... -
.,-o.:F';llcào: coutrn~ataóá', com. '.l'on• Çouway. - 1),, _- _ _ _ _ -• __ 

Allt. PÁLAG'~O _:_· J:Jactrãµ q:1e rouba Jad.nio, co;n º'-M~_ll'l'Q ~:q,,ºordo. - n. 
BÁNÍ)_F;/Rt!N1'.f;$/-,.:',~~J;!Gl'ia de co1,ven,e11cia .. c01n<~llâ/S_a~·ry1iwr.re. ,- R. 
BROA'Dl,fA:Y:;~;"~à, lt1z_ de uin:t esbrcla, com I-:1t;go_,del Çlaml, - D,·._
IPIRANGA :·- :La<,os_ ·eternos, ~um Deana Durbn1. -- A. 
11'(E,'7'.,t'Q_:µ;<o.:·---- • :~~-gÍ,,\dO, ,com Spencer '-!,ta,ci; --.-~1"4. 
OPERíí;,:.;-:t. ·--•da, com Marcene .Qh!i)1_¼.L ~ :R .. · -
f$D-I/.0'1I, :::.:.· .,_ jção no F'ar-West. com--~iíh_ard-OL-;;,. - Al"A, 

, l,,ot1r~ e Jàú1pios, com Walter Qa~lc~t;. "'7 Al'A: · 
RTTZ,~,V:ilc a. p~1a roubar?, com ,Ii:~\\'.-~bln$.~.n.;,:~ APA, -

SEGUNDOS f/XJ~iDO.t,,E~' 
·, ., ,, ·i,,. -· .. ',", ,·, 

A~/faitc,1.:-,- Àdeus rileü ';mor,,con1),9~{ill#~ \ú1;~eu: . R -_ > y;ida ç_ontr.a yict~, Ji\U'f,~s:; 1ll!cresJ1tlhê7 4P.'\i .- < , _- __ 
ASTOEM,-:/;;,CIU).)l't',~'(ll' 1neu,.C,ilt.!ÇaQ;:._i;m)t, IJlonas WM·rem, -: R -
AV_ENÚJA - ,Ele'. eli(e' eu. com ·ueon;e ·MJ-1rpby. ~ 'AP.1-
B4BILONJA .,., l$cu~. com 'l)rnnc ?owei:. ;._ A-PA. 

· Lounnha;. do .t'aic1umà, çom .. A,tm l:iotber11 ... +- JJ>A. 
81:AHl L, ~ Cisne Negro, com Tymne Power . ..:.. D. 

·_ Que pernas, çtm1- Jmx -l'"atl\CUIJilrg'.,,_.,.,.. Al'A:-:"" · .· ._-_ 
I{i,:4;:. ·puurnAMA ..... Quem e o cu,p_ádo,;cou1 -B1,1'ç! Abott, ,,.,.. A, 
- _·oama em perigo; êimi Wa111óln\V,-U1111il,,~· AMÇ,::_,. · 

C'4M,Úi.J(,)l .--s:: 0çque,e1 cte esu:e1~lii·09f.\1:l\)b ttope;:'·•}B, · 
:·_ :Cll,:il'O; ÇQÍi\.;;~~Pt\t~J\:ta,ç _-lJO!W)cj:-.:.. A.ftl; ,.:·\,:\> i 

CilPí'l;o.µ1µ;,"<:';. l;íllrg,mw lll.lOl"lal.', CO!l1''.R~!l$Y. l.';ll.~d11-:_'."';:R , · .~ue; µen\a$; coin. Jiµx l•'alkç11,b1.ir~. ,"'.':!:.4flk' ·, _ • . ;, 
CA'R:,,Of{ ().<;NtJi,t ------ -~w(l~ào, conr. i..~~lle· :ij_gwu1;q, ·_ - _.t~fC. 
<.,'ÀS_Á.>_Vi.\'.JWE ._ Coragem ue mu_ lhtl\", ,c __ X'iu_·_i".Mar_ g-1w1:,,b,;_. '9,llit.:P,lll!!'t: ~" · AP;t; _ 

uoraçoes cnanwrauus, com Wlll1an .. tto19,eu,_....., Ji'.®C.· -- -
ClNt:1l1Ui'lLJl ...:... 'i.'crrol" 110 -1Y<1ra1zo. ~01i1 .l",edricl1-Ma:·c\1. - R 

Maripo~a cta iw1t0, _ cc,111 t'r~st9_11 l''ç,~t~r-. - /G, 
ÇQÍ.,J.:JJ::u · - Cisne ucgrn, cum '1'yrone Powcr. - D. 

1',a1so dc1eg·ao.o, co1n ·1'in1 d.011.-. - A~:rc. 
ÇOLO,o,130 - ;,qu,10 si mera vida. com Allce F'ayc. - D_ 

'ira1dorcs aa tnbu, coom boo ;;;,ceie. - Ai11C. 
CRUê.J:,"/IlU - irn\àos _em armas, co1_11J,lan Ladd, - J? 

Esp1óes do en;v, com, Ju111i "'ªl'l'YlllOre. - -~l, 
ESP!il-/.l ./1 - _Luuai·es. Nova-York senf êscalas, com Johil Leit!Jçr. -- Af ,L 

·· Dama de Mala,c:;., com Jac(Jue~ coui>eau . ...,· u. 
FENIX - ::icreia ctu,; 1:has. wni Dorotlly Lamour. - R. 

:Farol dos espia,,;, e-om Bunila urnnl'illc. - Al'A. 
GL.ORJ A - Cand1C1a, <..urn Nini Mars:ial!. - Ai' A. 
f/OL,LYWOOlJ - Ll1Ctnicks. com Virg11i'a Uilmure. - Al',1. 

V1vcn1os as prcsca", com Lyn BatHL - AilfC. 
IVEAJ., - Ue1a iat:il. cum Lloyd Noian. - APA. 

Letra acusadora, com J,;<Jme B,acken, - IJ. 
um papai em apurns, com fü·tnur La!.c. - Al'A 

IRIS - ,:;cnwre tua, com úcana uurllm. - APA 
Suprema cart,au.1. com l!.ClMl~ Hol)~o,1. - A/-'A, 
Homem; ticro1ws, cou1 Ju1m Mac t1ro11-11. - AMC. 

L,"(),.Y - Noite s~m !lia, cum ::;ir uzunc ~iaruwyck. - 41'A, 
•, _ Viela contrn, Yl(Ja. cou .Llurncss Mercct1th .. - - .(P A.. 
MAW;UNI - v 1w111em que qui,. matar .tlltler, com Waite1' ·f'id~cO\l- -- A.f.t. 

.r. Ycntura. rop1ca1, cvni ucuu1s U'hce!e . ..,.. J;, 
MOIJl!:UNU - 1.,;orres1Ju11ocmc 1cl\Q111enc,, com l:}ob Hope. - r,,, 

1r111áo do fa1c,.to, com licorgc Saudei·~.- ..c. AYA. 
0B1$RDAN - Ro111eu e Julieta, com Lesll~ Uowarq, - R, 

l'iratas do mar, com Jotlll Liaeigc. ~ Al'A-
ODSON lsala azu1J i::s,a ,nouç l.lvmuarctcaremo~ Calais, com Johu Sunton. APA 

l\1ocictade uo baru.Hiv, com J:tay l\1ac IJonalú. - . A(' A. 
(saia 1erme1haJ - l'luite du va~sacto, com Rona.lcl Colman, - 4PA, 
o uia101· ~ovllla elo mLuWv, com Jask Benny. - 11. 

·ol.,/Ml'iA - l!a1ru, cum JeaueL;, Mao Uouald. - APA. 
· o~ mal ÍlltCUClOllUCIVS, Clllll os Lrn1áus rniz, - APA. 

PARAIZO_ -1!:sta mulher m~ pertence, com :r:ra1wllot Tone. = n 
· . A .viela e um tango, com hugo Uel Carril.-~ APA. 

PAllAMOUN7' - L'lv!Lc cll µccauu, com rn1arles Boycr. - r.. 
Regrcoi;o retumbante, co111 Ciluna Jean. ,,... A. 

('AitA~·unos - !:;ucz. com 1-yroue L-'ow_er, - AP'1., 
Noite inesqucchcl, com Lore,a Youpg. - li,, 

PAUUS1'A - 'l'arza111 o ,·mgado1. com Jullilny W~issrm-1llcr. ~• Ar.t. 
Alerta Moc1ctaue, com Huy Mac Donald, - AP.A. 

PA.UU:31'/!NO - Vale du ~ol, com James Graig. - AMC, 
:Xilindró, com. Jimmy rtogers, - APA. 

PlÇNf/A - Mulher qw uao de\'e amar, com Vlctoi 1-'nmcen, - :n. 
O terro, · com WH!l'i'J L:,,wson. - Jt · 

PllM.'NNING4 - 'Origmal µei:acto, com Jeán- Al'tl11Jr; -~ D, 
.Ollws. acusa.doi-es, com l•'ran); Craven. - .R. 

__ RECl/,E/0 -,- Prisioneiros de convemcncia, com .Bill Henry, ~ A. 
_ . _. . C..:a<;a. ao imm1go, com .rvia:·garet Ch,,imia1l, - 4. 
_ lU;cw,10 tLapa1 - Eu conl1cc1 esta mu1her, com Llbe,tad Lamar~t1e, - 1' .. 
· _ Então casa ou não ca~a, curn ,<~rold Peary, - .41'4. • 
· Fi-SX' - "A Jogadora, com J eorgc Brent. - Jt, 

· 1'1rllta •colnçada, com Kay · r'raiicis. - 4PA-, 
· RI,itJ·u '-- :Para. ~empre e um <lia_ com Mene Obero11, - ,<il"'A. • 

Casei-me com 11m anjo. com Jeanette Mac Póuald, - R. 
. -ROIAL, - Encontro em-·Lo1wrcs, com MiclieJc~ Morgai1. - M'A. · 

. t,lc;t(), mocictad\l, c<.HU Hay Mac. Dona,lcl. - 41'4, 
RQS4lUO -, ~ete noivas com ,vh,rsha tt1u1c: - 4, · 
ROXY - Seú1pre c111 meu curaç,ao, com' aro1·Ja Warnm. - r.. 

Gloriosa vitoria, com James fücpllenson, - ,'IPA; 
.SAN7 A CECJL,U. - Sargento imonaJ, com_ Henry . .!"onda. - r.. _ 

Olhos acusadores, com Edw. A111olcl. - ~. . 
·-[M-N-T·A-·f1EL,EN4 - Comando negro, co1t1 John Wayne, - A-P,t 
. SANTO AN7'ONIO - CJ~etntcks, com Virgillia O!lmorç, - Al'A, 

-' . '.Canta: coração, com. Ja1.et I:Ha1r. - APA. · ' 
.S4O ·s1:;NTO - O dedo âb destino, , om J~au .Parker. - APA. 
- ,,Jlànção,<ia vl~oria, -com GlorJa Warrem, ..,.. 4PA. 
SÃO'C'A&TAN0: .... t 1sutgltà a aurorn, com R,Úpll l'Ucllar<l5on. - A/1:fC'. 

Ca11ta. coraçãc, com Janet I!Jair. - AJlfÇ. 
s,i:o CARLOS ;... l''ruta cobiçada. com Dea,nà l.3al'rymo.e. - .-IP4, 

Dols-caraduras de wrte, cum Buct Abott. - It · 
- -SAO GEIMLDO -- Fala Mamllla, com Layd l'lolan; ....,: APA. 

Serenata d_e amor, com Llona llfatisey. -. AJltC. _ 
S.-íO ,JoSt -,- Oori-esµondente fe11omeno, com Bou H(:)pe, - R, 

_ : samba em Bl'!rl!m, wm Virctulla Ba~ista. - D-
.· Si!O uurz_ :-. Ráil11Já das me!oe\rns, com Jane 1-"ra~.- _, A. 
- ,_ Madame espiã, com Conãtahce Be1mctt;, ..,... AM.C. 
·sJO f'.4UL.O -'- Bránca selvagem, com Maria Monte~;..,.; R, _ 
· _ {.)111- pequ<mo erro, com Joan Beuneté, -- IIA,'1. _ · · 
Sf.O PEDRO. - .Noite sem lua, com Sir Ç~i:lrié ttardwJcl-r. - 41'/i. 
. Vitoria 110 deserto •.. - A,)iC, , 

. UNIV$RSO - 4,quilo _sim era vida, com Alice Faye. --D. 
· _ Traldo1·cs da trll;m, com )3ob Stcelc. - AMC, _ 
V]l;í-1 PRUDENTE -: Sede de ouro, com Roy Roi;ere. - -4, 

· · · Cáminho- do frcnt, com corlna Lucnalr. - l/,. 

&XPI;lCAÇôES DAS COTAÇõ/!S 

- '4 . .,:_ A.CE.lTÀV~ - F'Ume que pode ser \'Í8tl) P\'lr todOfi, e1n\'il)r~ ~tom PrQ• 
· veito moral. . · 

ii - BOM - l"llme CJUe pod0 ser visto por todos con, proveito · .moràl. 
: 4MC. ,;... ACEI'l'AVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que pelo enredo 

. ou cenas pode imprCss10nar· o· publico infantil. 
,!3PA. ,._ _B0M PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com p,•oveito 

moral tão somente por adultos. 
Al'tl • ..,.. AOEITAVEL PARA ADULTOS - l"ilme que pode ser visto tão 

somente por adulto,1> en,por;i, ~em proveito moral. . - -
R. _.,, .. RES1'RÍTO :....: fiíi1ic· cjué pelo enredo ou 1;e11as d,ve §e, cstntamentc 

. resern.ao a pessoas de solida formação moral e religiosa. . 
D.-..,,.,PE;S.AGQ!'ISE.i,HAOO,= ,filme qu., pe111 irrave 1nco11venicnela dp cmrcclo 

· oü -cenasi deve ser ·evKa"do· por qualquer Pl.lbli~. · 
/4· ~ _MAV ,:' l"iilnç preJµclicial para qualquer publico. ·\ 

. ' . ,, ;... '.~· '.J- ... 

NOTA: - :m•- importante qu<é ll ·espectador não se contente co_n1 a s_imples ~pta- ·.-. 
· . ção do filme ou da peça de teatro, mas q1,1c prõcur~ Cll~}lecér pe)o _ 

menos alguns det.1,Jhes da critica. Isto Justiflcará ú,p~ cotaiao· que--· 
afirmada sem _n,nhum comentario, poderá parecer ·mJusta;.'--.i, SO• · 
bretu<lo, com . a leitura de uma ar.•ili~e tJUe põe em relevo -o.s -il~t:~ · 
n1entoà .bons e maus do filll";i o ('.{lpectad()l' pouco a pouco, educará 
~ua conçi~pcia e aµrend.e1·:í. a julg:!.. Prir si me~mo (;~ outros f!lmçs 
que Jl1e forem api-esentado~. 

-o boletim dn. Orienta,M Morll,J -do,s- -W~ret_áoulQs ~ntem, um11. 
c1·!tica detalhada ele todós os !limes exibido~ em S. Paulo. E' publi· 
cado ~Gmanalmente, e· a '<l:s&inatura anual cu~ta Cr$ 20,00 na Ca~ 
pital -e, Cl'S-· 25,00 p•ra o Interior. tnfor, ... ações na f,5~.,c1;,~~o do~ 
Jornalistas C,;,tólicqs, á rua Q\llntino l:locail.r:a, 173, 3;o ançlar, 
sala 207 _, Fone; 3•7760. · 

s\derav(illlH1 ntc .. a. :0X1,ortn.<:;Ito· mine·!· 
i;~,~ .tntçr ... t~_staduàl .;:kgu_p_<1o u1_11a e!-3 .. 

.(Mi~llta _cll~·uls,,,J;<, 1,cllt imprensa, <'-H 
:1ª~-~ .... KnliaH f:~:PÓl'\0\1 83.7.:.:2s (OIH•!a

·ys..s: ll6 vn.lor _(J'4· Çr1 ·7:;:.:,7~~-000,~1.1, 

t,entlu em I:"H~. ·a tahela de Px1w1·tar;ao 
ati.r1f;ii(lu a ::0.-+1,_;.,1_ ·1..ur1ela<las ourn 
1uóiit_;\nte d,i Cr$ ~-•P,903,00. 

' . · {'Ql'UL,\,Ç,'\0 P,\ Ç.\i'l:'•'.A l, 
,nw1.;u 1-ron1.zu:s't'\:)/' <AS'X-1"1:1cs~> __ -; .. oe :ll~or(}o (·01)1 Ó$ (h14JOS ffÍHlrariúS 

p:Cfo .u1tiiJÍô reocn~1Snme.n\o, ,,<;Hta CR· 
i.~ttíd .éle_·vo ·t~r ,1,n1~. ·t3,Q)1UlfJi~ã-o-''._dB •..• 
2.:;u.oon p"·$90;,lt;, \.> 11\.linel''Q dé tdcfo,. 
Heq <.·x·i~tCn t&s, que ~m ." Í ~~:{·'era Ue 
IS·::u lHJjc uHrüpt.\··~8:1 ele düz.Jmi 1. 

· 1:n;i;-,\5Tlm vi;auto\ 1A-iiw 
n1::Lo 1101\1zo:-sTE. <.\S.,\Jc>1t1:;s~J 

-- <:~rande d..:;;;a.-=::tru '"t~·rÔ\·ia.rJo te\·e 
lu6ar nu qu'IIDmetl'O ·;~l_, p1~o~imo a 
esta<;..fiQ de .~_ntas. u.o t.t•ecl'lo _,quê s~ 
dirige para Po(;\./s lle (~ahüus .. : L;nrn 
eompo$\1.:ão da ~-l-oS:·!•Jn:a tc.v·e - a ma• 
quina ci~1:1t·arr\lt.l(}a/ Sv.lt-ip1<10 .. da linha 
é a. s,:o,g11lr, tnd9s ·:os ··(;art•ps <~µ ...:om

_posi(;àú. bm .1..•.on~·t~t11Hmc!ia_.: · (l"fl.~-_d,:ssas
.tr~- 1_n·1·0ct-rttn1 q~_1atrv Jerrovb~t1u:-:, fi .. 

:<.·a .. n·d() 1n\Jito:-5 out'b.1.~ 'f<~r!tjô~- u _tran~~ 
poi·t~::: dr:-i \>as~o.r.;-i~i~·o~ >tJ~ra :~:/c;<laàt.! 

·_Íle -P11~0~ cio Ca:ld;is fQJ ifeito:'.1j0r au. 
'' toihóvei s ... u lrn nf~to , ·t lc-o 1~ ·· i.Fft(!tTO 111 • 

vJ<lo cCl'l:a dtL llo'ia; hora~·. 

MATO GROSSO 
CO:'il'Jt;\ .\ lll"IMNÇA· U0._1\"-0l!E 

, _ _ u~ (;01bp~llU - . 
<COI:U~IBA, t AS,\Pl_rn;ssi _, .\ 1111· 

pi·~iisti. (le:.:t«. L:hl~çh~ _:(t~iri ~~: )1ü1nifcs· 
ta_do" conll'Hr\o, A·,, mudan\ia :dtf llOIJl(• 

-,d.t·!H~. rnnaiciplo;° il:,.vo(·audc,, :éntj·,e ou~ 
,'tnis iror.õc:~.- a. tJ?t-u.li,:(~o. ,i_:ln ~élt·· nomt~. 

u:Xl'l,llllA(Jl,O - UA _IHlítll.H,11.\ 
t.:UL\1)~\. t ,\~~\·P1-u=;~sf - c•h,1?goy a. 

esta <•idafJc 1ltlHt. U·o1Hii <lt': 'l,0QÓ ··tiurH.,.'.-, 

(t\~süuaf:a ''-º'i ,·n_"rio~ trnballlos de e-x
p)oraç:áo inttn~!\·a <la. twrra.r-ha nu 
r1C'1·te <lo l~stado. 08 ref~t~idos 1110:1-
!'f'fi. nert<:n(·em á HtiiJber Dc,·dopem( ut 
Corporn t ion ú ~ erüo d !;-:;tL·i_bu iqos ,~n • 
t~e os ::::eriugueil'O!-, eu1 a.li• .. ·idact"~. 

.;o.o .\:\IYl-:1::<.\H[O D,\ f:111.M,\II.\ 
UO-~ !'.\ !!li ES S,H,GSI.\ :'iOS 

ftE<.'ll'J::, (.\,'.,\l·'IU,:SS) "- u Cole• 
gio ~:ll1~si.1no· c":~11·r1)0rou o 50.o 3111-
\·ers:irio d.a ('l\tr~--:-~l!"la. <l08 nrimêiro~ 
:;alesianos a. este r:;stadtJ, tendQ sl(Jo 
cell:"1,rado 11111 ~okn0 pontifical, of1-

(:iando ~- l.~:,..;ei,1.-. D. lticnrtlo \:H<:la-, 
Vlspu elo Naza.1·é. 

SERGIPE 
1;x1.~ucin.o nt·:-n~;Fe.~.'I: -- -' 

AT:;\Ç,\J\j,_ tMl .• \V,Hi;,;m · ...;.:;i<'(lrç~~ 
rlo 28.o 1: .. e., d;~ .v.oJi_cia _e ,1.__ heteria. 
efetUf<.ram .exçrçi_ç(os de ... útfR~li., nu 
:Porto de ~frac,dú. 

RIO GRANDE -PO ·sUL/ 
. . . . . . .. , ' ,, ~ _:: , .. , . •. ! ,;_ : ·,, i~ f 
A ~JOll'l'É UO lc.i;;;\'l~R.\ L t,i,UCJO · 

1,:s·I•,,;n,s 
Por:-ro A!,~;c;R1~. i,\S.\PRES8) -~ 

Tragico t1cidcnt~ oeo1-rr;-u, na· "ti:st;--t,t.-rla. 
que liga c-~-Ut eapitnl a 'l'ramnnQni, 
dú q1,al foi vitim:i o getl<?rul _Lqcio 
E~t<;ves. ln~peto1• do !'i"/ãUl1<jo Gr\lpO 
fl~ F~egiô1~~. e <me t-:,:' rti"ll<.tYa 1~m ÍHS• 
peG4o ·aoB corpos c]a. ~{.a 1t M, 

A 1)eça da r{i rt:t;ft!) do n tft-:'nnov~l en1 
que ,·iajava. o ilustre 1ni!itu.r qqcJ.>rou
se qti'a11<}0 o carrn ,I:.:,,~c~,i \'Oh'i;l.· r1:•g1J.

lar vefo~id,nle. I-lfl alnrla mai~ <!ois 
oficiai::- !'t':rlt.lo~, ma;=; ,&rgu:Hlo ~El ~ª'" 
be, levemente. 

llNl'l'Olt Ili\ \JNtyi;;rt~lU.\_l.l~ 
Pun•ro ,\l,ELiHJ<;, (AS,\Pl:_Ji!SS) -

Em \'irtucle rio ~llnistl'O .<J,i ~cluca~fio 
lláo t<:r aceito o pBCHclo âe dettl!s8.).o 
rlo professor Ra1H Norfira; Qa rt':ito
ria da Unive,·sirJa<le rle Porto Alegre, 
o ref1;·ri(lo pror~~~or retiroo SíelJ. p~ ... 
<lido, ú prnfecswr Haul Morel'rll, en
vio-u um telrgranHl ao titular cJ<1- \H~t-;,. 
ta da J~dtJ("al;úo. aê,raclec~nd.ç,· ~ pro
va (]e c<mfiatH;a. 

l"ltlALIO O U. ls, r.·1•, 
f'ORTü .-\J,J.rn1:g, - (,\S,\Pl·lE:SS) -

O Governo deste l~stado cteçrêtou !l
cria.~:ão <Jo Dcp;.irUp111Z"nto de t"ninre-n
sa. e Pi-opagan<là, o c1ual se,·á. <)írlgl-
cio pelo 'sr. Mauoelito Ornelàs. _ · 
l:,:X'l'l~Ç.\O DO l~IJ'OS'l'O. JJi•l t;x. 

PORTAÇ~o PAIIA OUTROS 
.l:JS'l',\DOS 

POr:.'rü .-\i.,EGRB:, UISAPHl~SS) -
:f,n trou no l,)ep11rtf!.111e11tci t,dml 11 is• 
trattvo gaucl10, mn proi:etô M- qçcr<'• 
to•ki, c~tlni;"iilndo a col)r~rl:,;3. dos 
imposto~ <le ex1')9rta{;_tio '.sobre ,mer.,. 
cadori:cs d~sUnnrlns ao consfJJl10 _O\l 
tra.11sformacã.o, · e1ll qup.Jquer >re~iilo 
do país. 

ADVOGADOS 
Oi·, Vic;:ente Mefüo 

Pr~<;II ela Sê. ~;l • ~ o 'a ílfl'l r • l;la !11 e1 & 
. . - . 

Dr~ Plinfo Corrêa de Oliveira 
H11a Q~l!1(H10 J,:o~a!l!Víl, 176 , MI 

Anelai·. - EJ111a .~a ,.;.. Tel,: 9,727fi 

Joviano Telle1 
e 

J. N. Cesar Lena 
~ """"'"'"" r,,i;o r1a !1.11serlcor(fla, 2;1 ,... Sala 90& 

·Pr, fr,u'!ci,cçi P. Reimi<> 
'..:\ Helm~ilii(~r 

R\111 São ~.,r,t·o, ~~t: ,_.-._ t.o andar ' 
-::!,tia a·.- ,,,.,,_,- ·2:..11H:i··- s. PAlJ'l,íl 

h~:;::<J~rt~, Mor~e:1 d~ Andnuf~ 
~uâ 'Bé.nJHl11Jlli Co11~t;,nt. ?~ • 4.0 11-na. 

... SaJ11 18 - '!'"l,; 3,!986 

Dr. Durval'J?ritdô 
MêllJc_ô ()c~llst>l -

l't.. s~nnd,ir !'1111111 1,i;-l!Jlll, Ili 
6 ,;i· apd_ • Sal'!& fol2 • U ~ l4 

(J.'lsq. 4,i 1-t1111 ,J0;;é \ipnlf~11t<1) 
CQ111,: _u,so ['._ J7L~o !)ç,r,u .. 

· · ' · · · · '.J'111.: ~--, au -

CEAR A' 
,\ClDl,~Tl:i l>l."ll.\:'íTl!1 EXERUCIO:S 

SPHJt,APOS 
F'Of,TALEZ.\, USAPJ1ESS) - La· 

f1l(31ltave1 acidente vcriíicou•se na:,
nm1as de Macurlpe, nncle se rcull•a• 
\'a.lll exercif;ios simulados, le11do fa .. 
leciclo o ~egundo-t~nente Moaeir - do 
.\IJrncar .õla1os, filho ,10 sr. l'"ranéisco 
·c1i,' 1\le11car Matos, (uncJi,a'or <la lte1,u
_l;,licii riest,• J.sstaclo. 

p A R A 1 B A 
PftllUHlt,\S CHUVMI 

JOSO P~-'ltló.\, c,\:'L\f'RJ;S) - Já 
iistão desabando no interior do r.:;s!a_ 
do os primei l'ú.8 ag·uaceiros. Essa nó~ 
t ;da é n1~Jih) hem rcc-ebid~ aqui.. poi8 
pre1prnci:i um bom in,cn10. 

B A I' A 
~1-\XOll!l-U- no •-::umcno, MAnJ. 

:\IL\ E AVIA('.~O 
S.\LYAOOlt (,\SAPR!!:SS) __ i,;,ita 

c-:Ja<le a;i:sl~tiu dias 11 e 13 g-r~ndr:s 
c~ercicio~ -rc-alizudoe pelo Exercite,, 
1'1arianha e Avlaçfio. A cidada esteve 
inteiramente 4,s e~e11,·a$. no pei~iodo 
\'ompreendlclo entre 4 J e ::3 horas. 
tendo ce~:sado todo o movime11to <Je 
voiculos. Os ex('rdcint; réallza.r1os r",. 
vestiratn"l'se ·c)e g1:n.n<le realismo. S(,"'r# 

,·1.ndo on.mo testõ llara ,·e:rtficur as 
con<llçõcs das for~a~ de clefern c)o l!• 
túl'al. 

1tl<:1;11.,;sso1,, O IN'l't>:rt, l,i\TOJt 
8.\IN,\DOH, (,\(!APJU!lSS) - l'ro, 

ce<len te do 1110, rl:;)grcssou \ioi• v,4 
H4'l'(m, o lntt:1r,·entoi- Ji'oderal neste 
Estado. ü ·sl!U <lesernbarqu$ foj bns .. 
ta nte li'>llGOl'irlo, 

DJ~SA/i'l'nl;J 
S.\ L\' Al)OF:, i .\SAPltUJSS) - Ocor .. 

reu t~ni gràn<Je. desastre com um fl.\Jto .. 
t ;-an~port<--:, eôtHln:tin(Jo pa~sag:ett·('fJ 
1tmericano8. o veiçulo ,1erdet~ o fr~lo 
qtlan<Jo dr-:s(.~!a de lll\1 p1orro local, de,. 
noinlnailo Po\1t~an)a. Apesar dit. v10 .. 
lençla do cl1oque,- apena~ hou\·e ~"'S'" 
soas ferida~ h:Yt:mente. 

G o 1 A' s 
l"lL\ !\'{'!Sf.-\ SOS !)OS TsST,\PO! 

t::'~"JJ.)OS l'AIIA GOJA~ 

GO!,\Nl.\, , ,\S.-U'HJ-;SS) ~ O Aree-
1,1~po .de (!ol~z. S, l'.xcia. l'l. J,;;m<!,1juc•J 
(;1}111es tie Oih•eira. falando á imPl'en. 
}:íl,, dce14 i'O\J que ·virá. bl"eH.~mente c!o'.S 
~stado::s L:nidos ·µ1na congreg<!,~Ao- de 
F'rft.núl~çqnoe. a· ,.1ual deverà !un('Jt1.r 
1Jm estahe-lectnwptÔ <Je e11si110 ~UJHH'1õr 

na. cidade de Anupolis. E:::;se ~~tal)e
kclme.nto ?'.ierã. arJ111 in i;-;t rado pe!a Ar
quidloc1.:~·sc· e <:ontn.i-á com o conci.ira:o 
clv~ poderé?. p4hlie()s. 

UJ!.'~IO~AIH1\S PI!: JE;.LS 
un.1;11<'ICAII() 

.<'.iO!.\N'I,\.. r1\S,\PHlc:SH> =Come,.-. 
pr-ee:-tiv;t s~leojclad~. in~\Jgt1rou':'"sc 
ne$ta uicJµ<l~, o t)rjmúJro pavilhão do 
JD<luc-a.n<lario Not;sa 8enhora Apareci .. 
cl~-, cliri~ioÓ pelas .Mlssio11artas cJe 
Je~us CrÍci(iea,<JC/, 

O ato contou com a, preien<,;a <lo 
J.l),-.mo. ~r; .-'wceblipo, D, U:manuel GP.· 
mc's de ú.Iivefra. 

l~S1'11i\UA ·- 1'RANSBnA5JLUN.\ 
GOrANIA, (ASAP!1E:SS). - Valan

do á Imprensa, sobr" a construção ca 
"Transbraslliana, o Assistente-t'ecni
~o do Uepartamento !Cstacl1inl de J!:s· 
t:ttist1c,i, sr. J•'r~deri<•o Me<leiros, ele· 
clar~u que ~ssa col_ossal e~trada, cor· 
tando o Grasll de ponta a ponta. ~o
r,l, o eixo principal de um _i.rande sis. 
tl:"11-Vt rodüvia,i•io. Comécará em Lívra .. 
me11to. no r~io CrancJe do ~ui, pyoJ~
t~ndo-::H: pa.ra o norte, ~tê akarq~ar 
E-1elc111 1 sel'Yindo assirri. os ~stados d,) 
l~io Grande ,Jo Sul, Santa Catarina, 
Par,rná. S:i.o PalJlo, Ninas, ·c;oiaz. ~la· 
1·an 11:l.o o Pàr:l. 

.\ liga~ão entr~ Li\"J·a.n1ento ti! .\na.
poli.s. vraticamente já existe. ;\ re· 
re,·i<l« ferrovia cvrtará Golas cm 
quasi !.000 qullometros e <, Pará em 
perto de 300 qiiilometro-s. ;vo ll!ara
nhffo. a, 1·od\'ia sera <le pe,11,eno 1,er, 
t:urso. 

ESTADO DO RIO 
nouon.\. um UGAÇ.\O EXTRt: 

VOLTA «~DONUA ~ ANGRA 
• !)OS Rl'.:JS 

NJTl!,;IWl. USAPHB:38) - .~ rodo. 
Yia lÍS"-l"l<lo a_ esl.-a<la llio--Siio l'aul'<l 
a Ani;;ra dos fieis cust&ní trintrt. mi
Hlões de ct·uieíro~l, e s'ervlrá. \)'ara en. 
eurt;.r a <li~tanci,i daq1Jelo POrt~ a 
Yn!ta Hr,do11da, ·;,. e·~tra~a terá \O~ 
quilometros, 1t1ell10ranrlo cle 11111ito, o 
escoa_men to dos pro<lll Lo~ metal ur~i· 
ooe pelo porto {le A11g-ra ds Réi,s. 

A estra<Ja constitu0 uma nota \'t-1 
obra <te e1igenhal'la, e te111. trê~ tu• 
ne!s a\Jert.o~ numa rochll- cl~ 700 me· 
tros ,fo altltu<)c. 

JU,Ols DE ·l,;SJ'IO!'i AG:t:::li 
NCTEROl. t,\SAPH!El:iS) = A Poli· 

eia fl u mi nenea descobriu 1.Jma re<le de 
e~piotH'l.~r::pi. riue vinha tje desenvot
venrl<> no ~stado, teo1o éo1110 çenlro 
a. d<la<le de P<>trol'Qlis. A prlnct1,al 
f.lg11ra <T.eRsa rede era l"<>rdl1'1111tlo na, 
r,1.0 Bla11chl, natural da cidade Çe Ru• 
biR, na. antiga Aust1·lll-, ,tran~ferida 
para- a. ftalla, após a guerra dê J9H. "ª t 1Jra llzarn-~e bra•il<ilro, apr,wel
tan.do-·sc de8te titulo para melhor 
exercer a e~Jllonai,,ém. J;lja11êhl tinha 
como au:<iÜH 11- ·111ulal11- t;)_)g11- :Silva 
Abreu. 

Como a1,1xlllares diretos, Blan~hl 
contava ainda com os-1n·<)l~tduos Na· 
ria !)a 11<1t,i. Schetiechel<, A!lgl)~lo lfo. 
11·i 1 f"re(J !<artes, ·1~nrlque U'l:ltnann, 
J111i<18 J.lrl),;, Augusto Vll-)te~ S&tJ 
1111t1111. Frano1sca Alice Sc11ellca, Fra11-
ct~co l)rux. He<le S1~at,, Alfono~ Hcr• 
IJt::ck e outro~ ctJmplkes, 

''COl,ON!A f11-; CJ,DfA" t'All.\. 
l'IU)SllllAltlOS 

l\'IT!>:ltol, 1,~S.\PTTE::;:3) ~ O Go• 
vel'no fluminense instalou uina. "f.'.o .. 
lnnJíL ele clinut.H IJO int~ri1>r do 108ta-, 
;lo, 110 ll1,Ul,1iCi))iO i!~ Carntl}, is1Jta CO• 

Jonia é ,1cstln,i.da aos prfshJiar10s 1,,em 
conivort,i.dos, f! foi ina.i1gur11<lr• POI' 
ocasião da vls!ta. do ntervcntor i;•,. 
dera!, 

'. 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
CURSO SUPt::RIOR OE REl.lGIÃO 

Sabado, 11 once1·ro11-so o :!tio let:, 
vo do Curs·o Superior dl'l rteliglão. 

As alunas que frequentaram o Ctll'· 
~o c)uraúte o \Jft'SCP te OJ!C>, fizefl).!ll 
u tua - .. ,n1ai1i_f~.1;tii.ção _._de. ~rado, ao~ 
Uenuo~, f:fr~. Cone$O Antonio ele C:rn· 
tl'U lllascr, PU, .\,;~ii:tente (l Frª 1 -<i<1 
Ação'· •Catolka e Padl'e Gernlrlo - rta 
l'rõeiit1l- Slr;aud, l)D. Assistf'nte Ar

. q11l(l.f9cesa110 da JEC, QL!fi se haV!arn 
inc11111blclo das prele,:õ('S no nao p1·e· 
sente. Íla11'f~Btaran1 as alnllas ~11a 
gi-:i:fidã0 pelos llirnofiQioa que o Cur~o
Jhe~ bavla proporciouado, llern -como 
a \'!atlsfação i:mla~ ·ll11las e o c)e~eje 
d O· contim1a1· 110 proxln10 al)O !l. cu Í• 
dar do .vroprlo apci·fe:çoipi;ento m1.1 
asslrnto ··de tão cap-lt,al hT1porta1111ia. 
C'a\110 le111bra.11ço. ,:\o· Currn oférti\.· 
rn1n del!cadDs .l)n,SP!lte:'l aos enc;n, 
roga.dos da~ aulaR. 

As aulas do Curso ele Rel'gifi.o rea
.bl'em'.i;e em· 111arço. AFI vessoa.s inte. 
ressadas pocle,n peç!lr informações 11a 
scide da Jliventude, 1·11a Concl.ess;J. c)q 
SJo · Joaquim, 215, 

Pi;I.A NOSSA ~H.:::01;: 

Para estinrnlar aos n0ssos benfei
tores faz a Juventude sort(;ar eut.re 
os m!iis1nos 11111 rico broc::he <le 011ro1 
pei·olii. l!l \Jrill1antee com a loter:a (jo 
Natal de$le ano, cprn córrerá. d:a 2.~. 

_ O u1,1mero premi<!-<lo em prin1oh·o 
lugl).f rela loteria é o f!lJe tem c)lre'to 
ao brochEJ, · Pa.ra poqer figurar no 
$Orteio; _ pore·1ll, é nocossarlo que a 
lnterea$adá ténba prestado cont.1ey na 
sede dil. J\l.veutl!cle. 

NATAi,. DAS JOCISTAS 
Hoje, às l6 horas no salão de feri, 

ta~ do Co1;1veoto do Carmo, à rpa 
!IÍartinia\10 de Carvalho, oferecerá a 
'JOÇ.f' uni.1 f1Jsth1ha intima às fa111i-
1ia.s dl!~ jOC{1Jta11, Ü programa CO!l~!a 

de uumeroi; de arte a cargo das mr.H, 
mas jocistas. l!:sta - festinha tem por 
fln11-lic)arle u_m maior congraçamento 
entre a JOC'J,i' e a~ familias das Jo
ciatas, e apr9veita a ocasião do_ Na-

tal, em q11e o l\lenino Jesus co1wjda 
a todos os homens a ~e unirem em 
torno de oe11 presepjo. 

HORA. $ANTA PE POMll\!00 

fol' determi11aç~o de S. Ellcia, o 
Si· D Jor,é saudoso Arceb:~Jlô de 
sio Puoio. cabe a todos os ·setore~ 
[j:1 A,ã.o Catolka. a: Hora Santa de 
á,)n'11íigo, dia 26. às i"6 lt_ora$ na 11:1·0· 
j(), l\lafrjz c)(l f;a.nta m;enia. tq>,mr>!o 
votivo õo $S. Sacra'mellUJ, Todos e~ 
tl1l>.11lbros da Ji,vr;tltijcl~ QeVell) ()O)'.J.l• 
parecer a essa hora sailta, e dar i,a 
nomes às pessoas cl[I. Juvcnti,c)o en
carregada~ do· controle de trequêu· 
çla, 

Fl!RIAS NOS CU1CUI..OS 

Desde o dla 10 até o clla a de ia
neiro ha ferias nos cfrculos de JOC1''. 

Durante o mês dll Janeiro ·em t'llJe 
a Sede só se ulirirá para exped'ente, 
as diri~entes farão ·uo:. r@s1iectivos 
nut:lllo~ o"s circ;ulos nplanadoii ua 
secle no <li11. 17, se+m---feir.i. P,fl, 

011ra.11te esse tampa, a ~ede 11-briní-
1,ara expediente às 4.•s e Babacloi5, 
das lS às 18 hora~. 

FOLHINHAS PJ;: 1944 

l~nc:011tram,;;;s1 /J. venda 11ª' nos~a 
sec)e as folhlJ\bas para 1~_44. _ Artisli
can1e11te COllf~CCÍ()IJa"a_i; p2la (;ll,;;a 
Pc,c,,a.i têm sicJo 1111.1lto µroc\l.radas. É 
pl'eciso, porem, qne as aciíll!rn te 
empenhem por que não sobr,e nenh1nn 
ax:emplar na J1.rve11tude, Sã.o vendi· 
das em beneficio de noasa sede vo 
preço de .Cr$ 5,00 com .llo1;1jfic1J.~ão ele 
uma folhinha pai-a quen1 col.ocar 10 
exemplares, 

CANTOS Oi;·NATAI.. 
A ~ede ria J\l.ve11tut'le _ dispõe ele 

otinHJ. çol cção de -canto~ \!l- poesl;i& 
}iara o Natai · em artistJcçi fblhefo ao 
preço de Crs 2,50. Var!os ·<lesses can
tos estão i,ravad9s e já, fora.µi e:i:e, 
cutados com ~ei'al ai;rado em 11D11sas 
emissoras. É o folheto '•NATAL NA 
IGREJA NATAL NO l,AR" ql)e 1)/l.O 
pode faltar em nellblllll nucleo da 
Ação Çatolica e ein nenhum lar c,i.
tõ!ico, 

Profissional 
MEDICOS 

Dr. Vic~te · de Paulo Melilo 
ÇIJ11le1,1 Uiflhm ·-- 'J'l!llere1110,1> 

ltfflo" _ ~ 
Diretor ljo ''19•m!Horto Vi111 1!1111,;o(e:' 
CQll~,; ~t- l\1arç1:m1. H ... \i.o 1mcJ,n 

· · Ar,art,11 6a - 'l'e!,; ,,aioi 
H,~,; Av, Al!Yll l;lr11 nca n-o ~$ 

'l'eJ,; IH'i8ZO ... 
;ori Citm'1'1Q Andrade 

Doçn~n• l.le. ~ímlwrn,. - l'11,rtp1 
·_, · V11er111:llt?• _ 

Pa ijen, f/orim~ue~a II da Maternt<Jarl11 
'. ~ ~ ~ij~ . 

' Con11,; 11.. ~!in11<'lor ~-1;1iJõ iJ.o ZOli 
'r~J,I -~•.ll7H ,..._ Dai! U à.!! U l!0l'U 
. -~;'IP;Hlo: l;)a.~ to •~ 12 llorn11 

t'le°!J.;'l~1;a · Hi<fa<'l .-i .. RArrns, i57 
- ·i·,·J;: 1-,s~a 

Pri. c"ét~stino B<iurrQ1,11 
~.,i;.:·t..g,, b!. Pw,ifo. H ...,: ·re1.1 2·-iG?~ 

.· · - Ç()QIJ.: ICUA, 7 11!1 ~!)rll, ll3l -
D~, r ~~ r.. llflrtt,. 

I,~". ij • J'lt9fA(jl\,U O 

: , ···t,Ji<H<-}N A Rl"'" 
a. ºl!:nn o(!: 1,nmi>$. 
-_,. QA:t.Of,IQLl'IJ 

RAIOS 

Dr. J. M, C!,,b,Uo Campo• 
&lllllJJ(.;0 ltAlJlOl,OGIS'l'4 

Q..dhi~fJlll!illlla,IJç(JA - tlllUlll!!ll 
ftff<fl11ll)1Jli,ow "' IJ1m1l'-'llk> 

Cima,; füJa Mari:,,m1. 9¼ tlíltllflçJ1> 
r~~te111) , ~.!) !Ul!'l, • '4'1"1,; 4 •1)6Õf, 

l{es,; f\lJ& 'flll~i, 693 - '!',L; 6,.90 
· Sã.o Pa11lo 

HOMÊOPATIA 
Dr. Reiende ·fi}bo 

Çons.: n. ::lena<Jor _ !''!!lJO. , 2y5 • . l.o 
IHl!l!!r ._ 'f,.J.; · ~.O~;IV ..,. J,111-;i H 

ih )•8 ()Of~S. . 
r,.,s.: A-vtin!rJ~ !)r .. Arn~l411, ;uh 

. . . ..,. '.l!,el.: {)-~;,_~~ 

,ll;nirenlu,iro .\ rqnUeto 
Arqultet11i-i1. _ 'reui;,o•a, cotti,:10•, rui, 

dênctas cnlt,ttvas 
J.ti,a· !'.,Ibero l.la~aró,- -f61 . ..;. ~ã~ 1?~111, 

T . o D_ o ' e . A r" o . i. ! e !,l 

d e-v e I e r ~ 

1.t_ L ! G 1 0 ~ A ,R l Q J• 

Visite HOJE 
A 

IV FEIRA NACIONAL OE INDUSTRIAS 
PARQUE ANTARTICA • AGUA BRANCA 

At1·açõe·s 
Divertimentos 

28 ,:.avilhões cim 423 _ magnificas "Stands" 
ABERTA a. partir das 13 horas 

IV f EIRA NACIONAL DE INDUSTRIAS 
INGRESSO Cr$ 1,50 

--"1 
NA FEIRA VISITE 
O "STX\'IY' DE DOM PSIXITO 

E SABOREIE U?ll:\ DELICIOSA 

,;»-

l-; rr-~.;r.-;,,~ 
~t~ 

SAr-JDUlCHE DE Yif, 
..-dt)---~ 

Sardinhas Rubi 

j NOTICIAS DO INTERIOR 
GARÇA 

MISSÕES EM GARÇA gias. Como f,(')das as almas grandes e 
generosas, S. Revma. não soube dizer 

De 10 a 22 de novembro p. p,, Ga1·- basta e assi.J11 é que corajoso e decidi~ 
e-a viveu os seus maiores dias ele fé, do, assumi11 ainda a direção do Gi-
Ódade nova. ele oito anos apenas, nasio Municipal. 
como Paroquia, deu bela demonstra. Instalado no inicio deste ano, 
ção, no entanto, de sua religiosidade, dirigido 1---ela sua mão de me,ti-e. o 
participando de todo~ os exercicí95 novel estabelecimento já ostenta com 
das Santas Missões. galhardia frutos promissores. 

Segunda Missão na ordem cronolo- Por tudo isso, os garcenscs, orgu!ho-
p:ica, pois uma já fora realizada em sos de seu Vigal'io, lembrandO' os dias 
1938, foi a primdra pel<J abundanci~ di, jubilo c!estas Santas Missões, re-
clos fnitos, devido tanto it operosida- conhi,ccndo o quanto lhe Eão devcdo-
cle do zeloso Paroco, como aos incan- i·cs, 1:ongrntulam-se com o Revrno. Pa-
savcls e apostolicos Mis~ionarios Re- d1·e Magliano e fazem votos que os 11ilo 
dent.oristas, Padres Francisco Alves, f)elxe nunca, 
Josê Sebastiiio e Silvio Copdi. Segue àgora uma sumula do pro-

Assumindo o governo da Paroqui.l gre.ma realizado: 
cm 1940, o n~vmo. Pe. Antonio Maglia- Dia 10 ~ Após a recepção dos Mis-
no, Sacerdote formado p,do Se- sionarios em frente à Igreja, abcrtu-
minario Central do lpirnn:;a. cmpe- ra da Missão. 
nhou-se com todo entusiasmo e 11r- Dia 11 _ Recepção da Imagem de 
<lor apo$t01ko de sua mocidade, em •1 e• 1 Apareci"da ,, o~sa ,,cn wra _ . . foze"r ele' Garça, urna Paroquia cHgmi 
da Jgre.ía e uma cidade digna do Bra- Dia 12 - Co11ferencifl especial "panJ 
sil, So\l~ cattv.;;r ben1 dcpre~~a to• nwça$. 
do povo que aliás, culto e intcligen, Dia l4 - Dia d~dicado a Ni:>ssii Se~ 
te, compreendeu logo o valor do Pas~ nhora - Conferencia e5pecial para_ 
tor que o odent.ava e, .confia11te m, a~ senhorns e Coll1UJ1hão $enil da:;_ 
segl.lrança de seu cajado, dcr.idida- moças. 
1l'ié11le éerrou fileira para colaborar Dia 17 ~ D!!dicado às crianças ... 
com ele. Pt·ocissão e Comunhão geral com di~~ 

E assim & qqe as obra~ dii nova Ma- tribuição de doces logo apó:,. _ 
triz prngrediram, um novo surto es, Dias 13, 19 e 20 - Para os homen~ 
p iritua! se fez sentir em todas Asw• e moços - Conferencias especiais, 
ciii<:60s religiosas.. Dia 21 - F,ncerramento das Mi~~õc:s 

-Todavia, ,;m;e · cotnpo de açiio tão - O Adeus de Nossa Senhora Apare-
vasto, niio lhe consumiu todas as ener- cida. Despedida dos Missionarios. _________ ...,.,. ___ ,_.;,. 

SORO CABA 
FESTA· i\I~NSAL DO ShNTO 

ltOSAltlO 

Domingo, dia 19, às 18 hora:,, have
rá a procissão mensal do Rosado, par<! 
a qual foram convidadas todas as as
sociações religiosas ~ particularmen
te os Congregados Marianos, F'ilhas 
de Maria e a Irn,andade de Nossa Se--
11hora das Dore~ - e os fiejs em geral. 

rara a boa ordem é indispe1,savcl 
que õnckm en1i1dradus - com a sua 
r1csp:;,ctiva fita O\l distintivo - todos 
quantos pertencem a uma 2ssoch,c;in 
religiosól- observando-se a ordem se-
~~~: \ 

Antes do andor: crianc;as, moças e 
senhoras (Filhas ele Maria, Apostola
do ela Oraçiio, lrmll.ndade de São José, 
São Benedito, Noss;.. Senhora das Do~ 
res, B:umildes .Servo~. etc.) 

Dçpoi~ elo andor: moços e homens 
(Congregados Marianos, Apostc!ado, 
Liga Catolica, etc.); após o Saçerdote 
o povo em gel'aL 

Aintençiio especial da procissão se
rá implorar do céu uma pai. justu 
como quer o Sapto Pa&,·e · Pio XII. 

No regresso à Igreja, haverá sermão 
e bençã9 do Santíssimo Sacramento. 
Em segú~da, rel.lnião dos zeladores da 
Coniraria do Santíssimo Sacramento. 

UOLSA OE ESTUDOS DAS CON• 
GltEGAÇOES l\JARiANAS 

As Congregações Marianas da Pio-, 
ccse de: SQl'OCEl ba ofercceriío a Sua 
Excia, Revma. o Sr. Bispo Diocesano, 
por ocasião do Retiro do Carnaval, 
po~sivelmehte, uma bolsa de estudos, 
a prime!ni que se está formando en~ 
tre · um grupo de associações. A im~ 
port,mcia total atinge a .15.00íl cruzei~ 
rei~, <:ujos iuros. manterão o aluno po• 
bre .em ,w~so Seminário Menor. 

Até a presente data já completaram-· 
suas quctà~ · de 300 c1·uzGiros, as se~ 
gu!nté$ Congregações Marianas: l.o 
lugar - Porto Feliz, 2.o lugar - Cei-~ 
qi,ilho, 3.o lugar - ltai, 1,o lugar -
Itaberá-Taquad, 5.o lugar - Tietê, 6.o 
lugar - Seminario Diocesano, 7.o Iu~ 
gar - rta·vuvu~Cate<lrn)-Sorocaba. 8.o 
lugar - Itaberá-Matriz,, 9.o lugar -
San~a Rita ,Bom Jesus-Sorocaba, 

A Federação Mariana da _ Dioce~e 
já avi~ou seus presidentes e díretorilis, 
assim como a todos os congregados, 
q1.·,, o -Retiro de Carnaval rcalizar-:se~ 
á nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de· 
1944, quando nesta cidade se reunfrá 
grande nl.illlero de marianos das 33 
cidades pertencentes à Diocc~e. 

M O G 1 • G U A S S U" 
Foi o ~'>g,iínte o prngra111a, aa 

m·an,)e conce11traçã.-, mariana que, pe. 
la ~-a vez, foi realizada "m Moi;l• 
Gu,i.sal) 110 cJia 8 pp., co11snii,rad9 á 
fe•ta <la lmacu Jacl;3, Concel~ã.o c.!11 
l'.'/o~~a ,5enhora: · 

Com a presença de repre~ent,i.ntes 
da lte,Jeração Mariana ülocesana oe 
i,jbeirã.v f'reto, _l)Qs i:iacerdot~~ pa • 
<Ire Milton Santanii, v1i,;arto da pa
roquia. (je s. Sebastião rte L.imelrn; 
padre ~lias l<'auJ, ex-vtg·ario da pa· 
1·oquia. loca 1: padre Loureiro correi. 
oraclor sacro e professor do i,;emln>.c,
rio de Ribeirão Preto; das represen• 
t.açôes ,)as l.:c,ngregag0es J.\ta.riaoa~ 
ele Hibe4rij.o .Preto. t..!amptnas, ~(H,. 

João ela l;loa Vista, t'inl1a1. L1m·e1ra, 
G~ll.,;u°pé, Mosl--Mirim, l.:asa, _. t:li'iinsa, 
tt~pira. Varge1n Orij.,pfJe, t.;a~ca 'vef ~ 
Jaguar!. foi reallaad"- a. Sei;:unda 
Gra11diosa Concen tra~i):o ·:,ia'.tú,,n:l.:. fo;. 
cal. 4ue constou de: -

As 7 horas e ~u. recepção. solene de 
novo~ con&"rega<ios e novtços. 

A;s 7 e :,ú, missa celeurada pelo p-a.,, 
1lre Antonio ~- Lopes, vh.;nri-o_ da PH-·· 
rQquia, com comunl!;!.o ger"'J · ._QQo · 
Cong,egacJos, ~·111Jas de Maria. e de• 
n1ais ,isooc1ações rer,'g·1osas_ -_ 1oca1s, 
HÔuve. então. a t>+llnelra c,;,i~~n.1,ao 
<1$ de~~nas <la crianQas. e!~ 01.~ii·d(·· 1;; 

ba.irrn r.la t:ape.Jt:t do H.osnrio, ,18~;lfJa~ 
nient<o 1>renarn<'!Íts pela prot .. A-ntr~ 
1ti·<J.nco· •J.é t;ampo·~ .. ·.\·s u 6 30·, 'Jn1s~_a 
çf>Jebra.,Ja pelo t>'l-<lre (IJ!Jton i:>antanu, 
epm ca.n ticos P.~l-ºti o.õrgi, 'i.llil>§fil,lll,n_o 
• l.lmeii:enu. 

As H noraii. na i&"reja-111,.triz, re1,1, 
nião de todos os cont;reg·ados 1oéa1: 
a vi~ltantes, atlm de salrem em aes, 
tile 00111 desqno >.c,o recinto ·,1a assem• 
bléla 4ue foi reaHzada- ás 13 e nietá, 
no ~alão _do Clne !tecre10, coustan• 
do de: l,QI ttino rio ..-'apa, canta(I,;; 
t-1eio~ mariano~ e cruza<linhos, com 
acompanhamento ao plano peta pia, 
nista sra, d, Zenaicte l<'ranco l\lelô; 
~-O) t:!/l,u<lação a?~ visitante~ Pelo <1r, 
Vii,)domjro ti. ,)'!-Cl>b, prere1to 1n.u111c1• 
l)a.1 l' mestre_ de novl9oi; da Uongre• 
i.acãu Mariana l<iéàl: a.o) vra~qo 
pelo iicadêu)lco úe M"ctJcma, cong:i-e-: 
gadn Antonio Vila; 4.o) Uls\:urso pelo_
con.;re'gado lliúel ren~e Alfredo 1,e:sso
to; ô,o) lclem L->el<> dr, Cesar u, Ja• 
cob, ·t:ongregacto t\larJano da .capital; 
6,01 <Jra~íj.o pelo 1-'adre Antonio JJ;. 
J.,opes, Vii,a.rlo da .Paroquia local, e 
·1.0.1- J~nceq-amento com u u·-lno Na·· 
cional Brusll<!>jro, cantado pelos ma• 
n,,uos," l;r-uzada. _-.t,;ucaristica. 

Af t 7 _hob1,s, · encerritndC) a concen. 
traçãÍ,, uroc)$~à;o da lmactilada Con• 
ceicão,"· r,ercorrem:io as -ruas· dii olda• 
tle no -itin_er>.c,río .{le costume. Des-· 
filaram -lodos.-• os Cong.regado!ll v1s1. 
lantes,- - .t,;i;:,e _.alo· foJ "abrHnantaao 
veia· banda mu_i!1ca1 "Carlos CJomes", 
r~g;a,;_ i:ieló·. ,naestro · Vedevello, 

A!• reco1t1<,1 -·da pro;:tssão, talaram 
<liversris'-r,rarJ01'és. · Todos os dlseur• 
st>s foram trànosmltldg.!! P.Q!: l!QdJJH!• 

ijo ~lto t11.liui.t.tt 
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.OS AUADOS .. AIACAM EM TODASAS FRENTES ORlENTAlS 
..... ,1 

O maior. r~v:~f ·nippnico na- China 
Lakorià, na_ pcnµisulá de Huon -

A reg1ao de H unau .. '.râ.,idàmente ·· expurgada de japoneses 
Pesadas perdas IJo inimigo·- O desembarque· ngrte-americano 

tanha --- Avançam co11àtàntemente. 

CapturéÂda 
na Nova Bre~ 

CHUNG!-CING, 18 (Reuters). · - Os 
aa.ponéses , sofreram .· o seu . maior l'eves 
na guerra na. Chi.na, na luta travada ao 
norte de Hunan,: segu11doiacentuam os 
q-iticos militares daqui. . . · 

Os, chineses estão perscguindp <1s ni-
1?011icos, que se retiram de suas . ·posi
ções a noroeste do lago de. Tung~Ting, 
debaixo. de intensos .. ataci.uts, das. forças 
de Chang-Kai·Chek.e da aviação nortc-
ll.merlcana. ·· · 

CONTINUA O liVAN~O OHINE:S 
CHlJNGK;ING, 18 (Do comisponclente 

~special da "Reuters ") - As f<1rças chi-
nesas na frante de . Hunan · setentrional 
ii.vançam. em media. 16 quilometros dia-
1·ios. A area. ao norte de .c:.angteh e ao 
sul do rio Lt, em torno do lago de. Tung
tin, estã sendo rapida.mente expurgada 
de japoneses, que se retiram· pjfra no
roeste para suas bases origin_ais em tor
no do mesmo lago. 

POR tradição semi~ecular. vimos 
servindo a ell•.o social paulistana 
com a mais Çjoa e com
pleta c:oleção de aneis 
d~ formatui a. Escolha 
V. S.. para 03 teus filhos, 
entre u creaç&s distinw-· 
que .apresentamos, . uma. 
lembruiçaqaecÓ'l,~ii~i .. aàs ·· 

Dando Informações sobre os ultimo~ 
acontecimentos dessa frente, d~ um 
porta-voz militar cllinês que pros,segue 
a· luta. ·ao norte e sul do rio· Li; partlGU· : 
larm<'nte ao sul. onde resistem ferozmen-
te e dois bolsões niponicos, cuja des
truição restituiria aos chineses a meta- . 
de da rica regi[~ do cultu,·a de arroz 
na China central.' . . · : 

Changteh está -voltrmdo lentamente ã · 
normalidade. /\. luta 411-ais proxima con
tra. os restos da tropa niponica, se tra• 
va a 240 qui1ometros das portas da ·ci· 
dade. As tropas chinesas e a 14.a força· 
aerea, que presta.ram consideravel.. aju
da aos defensores de Changteh, duran. 
te o assedio contra a cidade, estão ata
cando agora objetivos niponicos- .em 
tomo de Lihíren, Tsinghi e Kugan, to
do.s aproximadamente a noroeste do· Já
go Tungtin. 

o porta-voz acrescenta que as baixas 

geraçõe, e que tenha a tradicional 
distioçfo de todas as no1w joias. 

fO& TUDIÇÃO SIMl•S!CUiAR JOAlHFl!tOS DA l!UTB P,\JIUSTAl!IA 

: 

US RUSSOS PREPARAM NOVO ATAQUE. 

-NO -· SETOR DE KIROVGRAD 

chinesru;c,e ·japonesas em. Changteh fo
rain 'mais ou menos , equivalentes. . 

CAPT'!:JRADA LAIWNA 
· Q.- G:. ALIADO NO SUDOESTE DO 

, PACIFICO, 18 (Reuters)' - -Anuncia• 
se · oficialmente que as tropas australia
nas _ capturaram Làkona,. na Peninsula 
de.~uon, , . · 
.. AP()S OUSADO. ATAQUE PELOS 

· AUSTRALIANOS 
Q; . G, ALIADO NO SUDOESTE DO 

PACIFICO, 18 (ReÚters) - A cáptura 
de Lakc/11a. -pe!a.s tropas australianas foi 
efetua.d.a · apó.s um· ousado ataque, diz 
um comunicado do· Q. G, do General 
M_acarthút; 

· PESADAS BAIXAS INl!\llGAS 
. Q. G . .'ALIADO NO SUDOESTE DO 

P/\GP!'ICO, 18 (Reuters) ·-'- Uma infor
mação. oficia.! - declara que, em conse
quencla .da. captura de Lakona, na Pe
ninsulac. de Húon, na Nova· Guine, fo
ra.m·. infligidas pesadas baixas ás tro
pas _ nipónicas, que foram forçadas a 
bater em retirada. · 

CONSOLIDADA A CABEÇA DE 
.. · PÓN;I'E EM. ARAWE 
Q .. G ALIADO NO _SUDOESTE DO 

PAJIFICP, • is (Reute,rs) - --- As tropas 
norte~américanas consolidaram su3-.'.> po
siç~s.,_11à. .. ca,!1eça. de ,pon_te . estabelecida 
n;ts -praias- de· Arawe - informa-se -ofi-

ciali:J:~~l ·-- DE ABASTECIMENTO 
. . INIMIGO .CORTADA 

. ·W,à.SHINGTON, rn _ (Reute1•s) 
Anuncia-se -· que as . forças· norte-ame• 
rica.nas cortaram a. principal linha. de 
a.bastec;imento japqnesa para Gaamata, 
na. Nova. Breta.i,ha.. 

. . . AVANÇO CONTINUO· 
, WA~~IN<;i'I'ON, 18 (Reuters) - Em 

infol;'lllações ·sobre a luta que se trava. 
ná Nova. Bretanha, uma. emissora lo• 
ca.J ''diz que "os norte-americanos. anun
ciam esta.r · ávan'çando constantemente 
par& le$ei na direção da cadeia mon
tanhosa · que -: defende uma importante 
base japonesa". 

}NICIA'l'IVA ALIAJ)A._ · · 
NOVA. YORE;, -18 (~11ters) . - A ,UI• 

vasão da Nova. Bi·eta.nha -coostitue uma 
prova de que os aliádos . est~o coi:n . a 
iniciativa .no Pacifico,. jmdéndo, . 8$im,. 
desfechar i;..1lpes · onde. quiserem, ·com M 
maiores vantagens -- , . diz . o "New 

· York Times", ... _ .. 
FliACA RESIS'l'ENCIA. 

WASHINGTON, 18 (Reuters)•- •os 
ultimos telegramas dà. . Nova· Brctànha · 
anunmam que a ·resiste11cui.. japonesa é, 
por enquanto; fracá no sêtor ,sul-oci· 
dcnta.l ·• - informa un:a emissora local,-

N AVIO INIMIGO 'AF'UNOAJjO 
Q. G. ALIADO NO SUDOESTE DO 

PACIFICO, 18 (Reuters) - Um navio
tanque Japonês de duas· mil . toneJadas 
foi afunda.do ao - làrgo . de , Timor . por 
bombardeadores mirte-americ'anos ,._ - -
informa-se oficialmente,, ·· · · · -_ 
AS ATIVIDADES· DA· ENGENHARIA 

ALIAJ>A 
BRISBANE, 18 . (Reuters) - As' uni• 

dades norte-americana.s de- _construções · 
navais, conhecidas . po1· "abelhas do 
mar", estão· preparancjo·-rapida.mente as 
bases australianas, 1·ecentemente . con
quistadas 'em Huon,--· par.a· as· futuras 
ofensivas., 

Um· porta-voz da mar_inha·, doiv,~ta
dos Unidos afirma. que, coin a coopera• 
ção de engenheiros cjo. exercit<I, e!t?s ha
\'iam construido · novas - pistas cm . Lae, 
Finscháven e outl·os !Y.)ntos da.· costa da 
Nova Guiné, o que permitiu'- que ·os 
bomba.rdeadores · aliados · re.cebessêm a. 
necessaria proteção em S<lllS a~ques â. 
Nova. Bretanha •. Tencio· ·desembàrcado· 
imediata~ente apôs, · os a.us~ralie_.nos ai 
rnalizaran\. um .tra·balho· ma.ravil~oso, 
construindo pistas; ·, estra.da,s e, pontes, 
em !ogares que antes da. ·ocupação por 
aqueles eram sélvá _· bruta. Chegaram- ao 
ponto de 1·eparar navios er.-i pléµa_ aç~o. 

Na. ilp.a. de Woodlark, as "a.J?elhas. do 
mar". concluiram a. construç~., de_ um 
campo de aviação em 9 di~. o que cons-
titue um record. · 

A INVASÃO DO CONTINENTE 
' ' _: .• ,• . 

--NA ·p·R O X IMA PR IMAVE·R·A 
' Ataques simultàneos · por varios pontos --- Concentr~ção 

de ttopaa na Inglaterra ,--, Participação dás tropas aníê~ 
rita~aa - Deposito de munições bombardeado em Berlim. 

o ro·rENCii\L ACUlUU_LÁDO_ NA 
. INGLA.TERRA -· , .. 

·--~-, 
,J"Á ··_.,, . V ... ·~_, '-:· 

·,:, 

* ·. 
-
/ 

.,:, 

·.. .-. -:, 

Os t~«3tr:~,-/1 
', ·----~< ~/· :::.<::.:i<~:-"""' 

acesso . pel~s ;' e(~:va.dór~._s :_é,_ _C:!$Çél• 

daria centr?ltêla,4~j<t, ::~~~icrtr~n~~-. --
formàdos e~ ·u1~ Yél~~o/,;:p·ais· :dê . . . . / _,..,,,; . ,. ,:-.-~--.... ,· 

Brinquedp~tf, 
. . .. 

Visite•nós;\r •.. Ex·çia. se'in _-élêmdrtf,·e~·"· 
reser,vé,,nésta i(l.finidâdê'''dê lll<Jr~Ç ·' 

• ·• • •', o,w~ .,_J •-r<', 

vilhas,_,os.prf!s~ntes 'cóm que- pte• 
--- ... --~--: . ' . 

tend·e ''sútpree,nder" õs:s·êµ$':garo_~:<, ,: 
tos na--'Grande :VigiU~-do ·:N'ataU}, .. , 

l' 

' ,;,,_, 

·;i)_, 

CASA ANGLO :. BRISltEIBr .' ,. . . . ,_ ,_ 
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,-Contribua ~ara"a viiôrià -d~ :Sra- ·-.. 
·, sil aubacrevendo bonua de' guerra. . 

-.,· .. 

~a russos irroll'lpem pelas linhas nazistas em Kirovgrad - . 
Batalhão · nazista aniquilado pela força aerea., O jul~a
~ento d,· crime&_ nazistas ell'I Kharko_v - Comunicado ruâso. 
: MOSCOlJ, 18 (Réuters) ~ Anuncia• 
;e offcl11-Jrnente Que, em um -setor _na 
direção de l{irovgrad, as. tropas rus• 
!:;as _ irromperam pelas linhas_ g_erma
:nicas, consollclando. · eni séguicla. as 

ta11ques "Tigres" e os 6 (ianhõ·es 
"I•'erdinandos", que tomaram parte no 
assalto, toram destruídos . .Mais de 800. 
alemães foram aniquilados. Em outro 
setor as Ull idades russas em (Ífens'lva 
trava,·am combate com o inimigo,- ir
rompendo em suas linhas e cónsoli
rlando as posições conquistadas. ·Fo
ram feitos alguns prisioneiros .e cap• 
turada g-rande copia de material,· 

LONDRES, 18 (Reuters) -:- Càlcula. 
~ ·:r.iue OJI aliados invaclirãç, a Euro
pa, na, pro:tima;,,.primavefu~', )JOr ·Và• 
rios ,pontos, d~sde a Nciruêga á Bre
tanha., ·srcrôpti;àndi:i a ~ll<!- mui ti pia 
ofen~iva' coin, golpes' arrazaclores des
fechados. ~'Q~ 'E,isenhower .e com a ·en
trada. dos -fran·cesesem solo patrio, pe. 
lo, Mediterr'aheo, -

LONDRES, 18 · (Reuters1:f,, ... ;.; A Grã 
Bretanha: ser.á -o tran1poiim avancad,o 
para a i11vasão da Europa, '.estando · 
s~J,1do conc;\int-rado em seu intéficir 
i11comensu1·avel poteúcial · belico e 
humano pat'a o ·golpe final contra· Ui'-· 
tler - acEÍntuam os ·.círculos autoriza-

\ropas ali.-das à· vista da rodovia Pe scara-R~mt . , 'cipturada' a esfradà de 'fer~ó 
QrJop~·Orspgna :- Aspecto geral da enêarniçapà0:-•hita na Italia. 

•'. ·, ·• .. ':• ' . ,: ~-: 

posições conquista<las. · · 
BATALllAO ANIQ,UILADO PELA 

A V IACAO RUSSA 
· MOSCOU, 18 (Reuters) :- A_ -emis
sora.- local informa que, ··em conse
,iueneia de 11m ataque desféchado de 
pequena altitude,· .• a -avlaçã.o russa 
;i.niqullou · completamente um· .batll,lhâo 
l'!e infantaria. &"ermanico. 
ALAR.ME DO 0031A'NDO · NAZIS'l'A 

MOSC.:OID, 18 (Reuters) _:;_, O Alto 
Comando alemão · está ; evidentemente 
alarmado ante a cresc.ente, ameaça, da 
arremetida russa. na. dli'eç!Lo de Kirov. 
grad --escreve um .correspondente es. 
peclal da "Réuters "· 

O JULGAlllEN'l'O DE. KHARliOV 
MOSCOU, l& (Reuters) ,_ O atual 

julgamento de .Kharkov é meramente 
!'.l. preludio da .retrlbulção_ Que será 
mi'ulstrada. a todos .--os· crimnosos de 
guerra alem_ães ,.... déclai:.ou .a: e·m1sso-
1·a local, 
J}ECLA.RAÇ6ES · DE UllI PnISIONEIRO 

l\IOSCOU, 18 cReuters) - '.'Na fren
te russa. não tínhamos de 'iiensar en. 
!el internacional ou- em. outra lel 
,1ua.1Quer" - · declarou· u1n dos sub
chefes da Gestapo em Kharkov, que 
<?stâ. sendc> · submetido a. julgamento 
pelas atroeldades . prapç!!,das .. peJos 
alemães, naQuela -cidade, . · 

o acusad.o, que eo,ntes_soa a, pr_a.,tka _ 
de milhares.,de ful!lllamentos.de 'Indefe
sos eidadãos russos; · reportando-se a 
,1uem cabe. a responsabilidade pelos 
acontecimentos, - disse que "o prlncl• 
p;i.l delinquente é · Hitler, Que !mpla• 
tou a le!--de crueldade· e, talou em su
perioridade da. raca alemã'', 
o. , SUl'LEJII.IJ:N'l'O_ oo·-. t.:OllV'NlOA.DO 

llUSSO_ , . 
MOSCOU, 18 (Heute,rs) ;_ · O · suple• 

mento _ ao eomun\cado · 1"usso da meia 
noite dfz o seguinte: 

"Na direção de· Klrovg,rad, num dos 
setores, dois regimentos aiemães 
apoiados por 70 tanque·s, lançaram um 
furioso contra-ataque, Antes Que con. 
seguissem alcancar as linhas russas, 
(oram desl,)aratados. velo fogo da nos
sa· artilharia. Quinze 'tanques atacan
tes for;i.m dastruldoa. I'ós'terlormente 
um grupo de tanQues; alemães e ca
nhões de auto•própulc;:ão conseguiu 
irromper por• entre as ·forc;:as russas, 
sendo no entanto ataca40s'por nossos 
tanques, de suri;iréza. Todos os li 

A despeito das pessimas cóndiç;ões 
atmosferlcas, a força. arca russa con
tinuou a infligir severos golpes. âs 
tropas Inimigas e suas comunlcacões, 
Dez tanques alemães. 150 veículos car
regados com· tropas e suprimentos e 
numerosos trens militares e _-deposl

' tos de 1nun1cão. foram destruldos ou 
severamente danificados. Um ·batalhiio, 
de infantaria germanico foi completa• 
u'lente aniquilado pela aviação russa, 
em ataque a pequena altitude".· 

' OONéENTRÂ.çAo' DE 'I'ROFAS NA. 
INGLATERRA 

LONDRES,' 18. (Reuters) - Consi
déraveis forcas britanicas, tidas como 
·as'. nieihores e as mais adestraclas do· 
mundo,. estão concentradas na I11gla-. 
terra,,prontas ·para a abertura da. se, 
gunda·· frente, ã· espera da. hora zero 
<la ·invasão~ 

TRANSl"On.•rE. DJ<; 'l'ROP A.S 
. ,f. A~IERICAN-<,\!! . 

LONDRES, 18 (Reuters) - Cente• 
nas' di nillhares de homens estão .sen. 
do transporta.dos dos. Estados Unidos 
para algures, 'de onde será. desfecha.ela 
a grande. ofensiva aliada de prima
vêra 'cOntra· a· º{ortaleza, rle I-Iitler", 
antinela· um despacho aqui recebido 
de Wa_sliln_gton. 

A PREOCUPACÃO.CAUSAIJA PELOlSTADO 
OE SAUDE - DE - CHURCHlll--

.t<ecebida com satfofação a noticia .de. não .. ter · pioràdo · o premier 
- Possibilidade de indicação de um.- substituto - Seguiu para o 
Cairo a Sra. Churchill - O chefe do .. governo inglês insiste 

na execução dos planos elaborados. 

LONDRES. 1S (Reuters) - A P0• 
DUfàção londrina. recebeu· com satis• 
fação a noticia de que as condições 
de ,saude do primeiro ministro 0hur
chill não pioram, conforme conslg11a 
o boletim ontem rlistribuido. 

A DlllECAO DO· GOVERNO 
DRl'l'ANICO 

LOXDRES, lS (Reulers) - Espe• 
ra-se que seja resol Viela a questão da· 
responsabilidade pela direção supre• .. 
ma do 1:,:overno britanico, eri.qtlanto 
perd 11rar a enfermídacle do· sr, · Wins
ton <.11urchtlL ü ass11nto vem mere
cenclo a atencâo dos círculos compe• 
tentes, tendo-s<> como possível que o 
,;abinete de guerr.,i venha a publlcar 
um comunlcado sobre a. adoção ·des
sà responsabilidade, 

A Q,UES'l'ÃO DO SUCESSOll DJ<; 
. CHURCHILL 

LONDRES, 18. (Reuters) -· A agen. 
ela oficial alemã D. N. B. declarou on
tem que "os· clrculos ligados· ao ml-
11 isterlo de estrangeiros do 1-reich acen 
tuaram -que a' questão do sucessor de 
Churchlll ·-se torna aguda". salien
tando -q11e. o problema é en_contrar um 
homem que possa .. substituir o primei. 
l'O. ministro bri_tanico, llâO CO!llO fig'U•. 
ra'.de .proa, mas .como hmem de es
pe,ciol capaclda Intelectual. 
A. ESPOSA DO FllUIEll-lO JIUNIS1'RO 

-· l'A.R'l'IU FARA O CAIRO 
LONDRillS, 18 (l{euters) - Anun

cia-se oficialmente, que a sra .. Chur
chill partiu da. Grã-Bretanha, aC!m de 
ficar -.. ao lado do primeiro ministro 
dura1ite· sua enfermidade e conval~s
ce'nça, 

' t 
_ FABRICANTES DE CAIXILHOS, 
PORTAS, ESQUADRIAS, ARTE•· 

FATOS DE FERRO E-CAIXA D'AGUA 

CHV,H.CHILL INS_ISTE NA EXECUCAO 
. DOS. PLANOS UE GUEltRA 

LONDUES, 18 (Reuters) - Anun
. cia0se · ·que o primeiro ministro Ch u,-. 
chill, - que está em constante. contato 
com_ seus ... colegas. do ga!)lnete ela 
gÜ~rra,_ por-· melo de telegrarilas ci• 
frados,. tem Insistido em que· "não de• 
VE>\J] • ser retardados . OS planos de 
guerra", devido â. sua enfermidade. 

1 
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A.< ·, o_r;ixiAo D1'l .ll1ACliENZI1'J 
. ·IUNG 

· O'l"l'AWA. 18 (Heuters) "'.". "Nenhu-
. ma· pessoa· em todo o mundo é mais 

valiosa · li. humanidade, do quê' Cllur
ch!Ú'!. - -,jleclàrou o primeiro mlni•
tÍ'o canadê'nse, .sr. ·Mackenzle King, ô 
4tial .acr<isc:entou: "Creio que nenhum 

. outro _homem pr·estou maiores servi
ços_ à.· hu111an1dade do · que ele.· :seu 
trabalho a:nda não está concluldo e 
temos esperancas de QUt> ele continua
rá. _em· s~.a mi~;;~o "p'l-r mú.itos anos". 

•. 

dos da.qu~ · 
· Ol<'ICIAJS BRASILEIROS ;Eltll. 

EXT~RCJCIOS 
Q G,_ ALIADO NO NO'R''l'll). DA 

,U'l'ÚCA, 18 (Reuters) . ....;. Oficiàis 
, l>raslleirÓs, inclusive liénerais/ parti

ciparam dos exerci cios· -com. as'.,: fropa;s 
francesas que trinaram • n_as p·ró'':t_in'fL. 
rlades de Orã, - Cqmo se sâbe, esses 
oficiais da. ·Missão Brasileira p.erten~ 
cem ã: vanguarda da:_ forca expedicio
naria qtic o 'Bras_il ·vai· enviar para 
lutar na Eui:opa. 
UEPOSl'l'O DE JIIUNIÇOES BOJIIBAR• 

DEA~O _ EiU ,BEJt_I,1111 ., . 
ESTOCOLMO, 18 (Réuters) 

Anuncia-se <Jtte _um. enorme·· ·deposito 
Íle n1uníções •. ' situado nas pr_oxin1ida.
des de Berlim, no suburblo de, Bea 
bclstierg, foi atinglclo por .uma· ·bom~ 
ba da R, A, I•',, ·durante. o r,iicle _·efe
tuado contra. a capital ger1nanica' na 
noite de quinta-reir'.', · · · · ·. 
A OPOR'l'UNIDAD:E DO ULTIMO 

BOMBARDEIO DA CAPITAL DO 
REJOH 

ESTOCOLMO, 18 (Reuters) 
Segun'do revela o "Afton 'l'idninganº; 
quando se verificou o bombardeio· de 
a11te-onlem contra Berlim, ·o_ minis• 
tro ela Propaganda do Reich, .. Joseph 
,'.;oebbels, acaba,va de agraclecer .a· 
68.000 soldados alemães ·, os seus es • 
forços na limpeza <la· capital germa• 
nica, depois do reide da R. :A., F., de 
18 de novembro. 

~- . <'.+. ALIADO NO NORTE DA 
,\r"füêA, H (l:tcutel'S) - Anu11cla_se, 
qu., _as· tropas. aliadas encontram-se á 
vista. da rodó,via.· Pescara:..H.omat na 
ltaHa.. · · · 
' ~~ifOIJ.'fAN'l'E FEnnOVIA OAl'-

, ' . 'l'VRADA . ' 
WASHINGTON, lS (Reuters) - "O 

VIII Exercito avança na Italia, pelá 
costa. do Aclriatico, tendo cortado a 
importante ferrovià que corre para
lela 'á costa, e"Il ú:e Ortona !3 · Orsogna" 
- informa o comentarista americano 
da emissora de Argel. . 

'VIOLENTO AT.UtUrn rt~LOS J\'EO
ZEL;-\.NUí~SES . 

Q. · G ALIADO KO NOJtTE DA 
Ali'RICA, 18 (He'i1t<Ú·s) - As tropas . 
neo_zelandesas. • desencadearam :vio
lento.· a.taque ua ,frénte .elo VIII Excr.-
cito, na ltalia l>Ieridional. . 

O AVANÇO DO V EXI•:ltCl'Í'O 
Q. G. ALIADO . NO NÓR'J'E DA 

AI<'RICA, 18. (lleuters) - · Dois gru
pos do V Exercito, lutando. sob as 
o;'dens do ;generaÍ Alexanclcr, · iias al
turas de .Mignano e na costa oriental, 
::ivà.nç'a.1~am onten1._ nún1 duplo e :g·r"an-
cle assalt_o contra._as_ ,·.oclovias qu.e vão 
lí. Roma. Estas· tropas, que estava 111 

· a 150 quilometros de distancia u1i11, 
da._ outra, estão. aniq.ullando · a. resis

, tencla inimiga, 
O V Exercito, desen,vol vendo ativi_ 

dacles de -patrulha que já arlngem um 
volum,e de renovada ofensiva na. ba-

Esperadas declarações de· Roosevelt . sq~re 
as reuniões · do · Cairo e : T eerã 

Permitida a entrada de_ chineses nos -Estados Unidos - Novas 
construções navais - O . complót nazista frustràdó em Teerã: 

, , ~·-·. 

WASHINQTON, , 18 .. ('.Rceti~rs) . 
Anuncia-se. _que .. o presid«mte Roosevelt 
falará, :,elo radio, nó· .proxlmo . dia 24, 
devendo dirigir seu· discurso-_ prlnclpal
n\ente âs . forças "~màdás . ein. todo o 
mundo. . _ 
REVOGADA .. A- PROIBIÇA.O .DA, EN• 
'.J'RI\DA · DE CHINESES, NOS EE, UU, 

WASHINGTON, lá.' (RE!uters) _,_ A 
lei que· próibla. a. iintrada e"~- chineses 
nos Estados -Unidos . foi. revoga.da pelo 
r,residente. Roosevelt, _ cm scgtildá. ·a· seu 
regresso. á Casa: · Dranca. · · : 

. NOVAS CONSTR:tJÇÕES NAVAIS 
WASHINGTON, 18 (rleuters) - O 

u1·esldente Roooevel' ,a;sslnóu, umarJ~i,, au
torizando a. construção de unidades ,Jla.
vais dlcional.s, até o va.lor. total de 6 
biliões de dolares, e entre as. q1,1a'ª . se 
inclue, a . construção de . um . milhão' de 
t,ncladas ._ de unldar'· .. de_ desembarque. 
ROOSEVELT Nt<.:GA .SEU ENCONTRO 

COM FRANCO' 
WASHINGTON, 18 ·, (Reuters) - ,Em 

entrevista. á imprensa; o presidente ·Ro
osevelt negou a. informa.ção de· fonte ei
idsta segundo a- qual· tivera,, . antes de 
regressar· aos -Est&dos· ·-unidos~, uma. en
trevista_ com o general Frllnco. 

O COMPLO"' NAZISTA CONTRA. A. 
· REUNIÃO DE T_EERAN . 

WASHINGTON, 18 (Reuters) --'. Após 
ter dito, . em · conferencia :i imprensa, 
Que o motivo .q1 o J,ivou a 11ospedar
se na.. embaixa ·:a rússa em·· Teeran, du• 
r~nte :a. celebre conferencia .. ali 'realiz.1.· 
da-, foi o fa.to c!e o · inarecha.l Stalin o 
ter advert~do de que os alein;ie1:, haviam 
preparado · uín complot, ·o ·pre!lidente Ro-· 
osevelt declarou que provà.velme'nte ex!s~ 
t!am • nas v!zlnliança,~ da capital persa· 
centenas de·.e.spiõcs· germanicos. -. : . · 
A. EFICIENCIA DA ,POLICIA SECRE-. 

TA SOVIETICA , , 
LONDRES, 18' (Reuteí:s) - Em :Suas 

dr.claraçõe8 Jontra o 'complo~ que os ale
mães teriam pi'et,arad0 em Teeran c011-
tra a. vida dos .'três lideres aliados que , 
lá conferenciavan(" Q · presidente Roôse~ 
v-·~ _ salientou a -~fléiencla da · pbllcia 
secreta russa, qlle · có,tireguiu . fazet __ fhts
tar as maquinações dos agentes aletúães 
na capital pe1·sa, · '· · -
rROVAVEJS 'DECLARAÇÕES, DE Ro:,_, 
OSEVELT SOFRE. AS . REUNIÕES. l") 

CAIRO E DE 'fEERAN . 

i 
l 
k;. 

RUA ARISTfDJ::S Lô:130, ·1s1 
l~ONE 48-8975 '- RIO 

-·---~·-· ...... ---- --·-·· 2ii22~-~? 

·1,PIANOS SCHW.ARTZ'MCAN·;N 
' : trtclua!ve ,.tsoo aoartament.o - Vt.~ltem nossa exvosfcÂo. sim ,comoroml!l60 
, _: .B:11&\JJ•. Jo-. de · uuroa,: :111:11, - ~ ~f A~o Brànca;/624·:;.._: ~/lt~n•, ~6881 

WASHINGTON,· 18 (Reuters). - _Em. 
sua mensagem ·de· vespera do· Natal· ou· 
em sua mensagem : anual ao qongtes~ · 
so; o presidente Ro.osevel~ 11aturalmentê 
dirá alguma. coisa s9bre o que fez e dis~ 
se .nas confêrencias de Teeran e do 
C13,lro. ~ segqnd·o declarou o, presidente 
d:i Camara. · dos l'tepresentantes, que es
teve com· o · presidente Roosevelt, Jogo 
11,pô& l't i;b,eg81'1a, 4est,e ?o Casa, ;Branca,, J 

talha de l\Iignano, Juta -fer9z1nente petacu1ar 'pelo· V· Exercito, nà -·lil'ô.pe. 
visando à conquista da parte baixa.:·da za da· .zona de Camino Maggioré. · 
via Apia, que constitue o ·caminho 11a-. Hoje travoµ-se unia· luta corpo foi 
ra as porta's de RoÍ11\l.; ' o·~Exerci.to corpo: pela posse da poiioá~ão -d,;' $a.tt 
ele Montgomery- es.Üi;- s\Jsterítarido. Ü1lla'" Pf«>tr'o, ·seis, ··é1Ujlômotros a , ncir~~sth 
batalha. flutuante ·ao··tongo .da cosi,; de' litiga.no, -e :somente quilometro: à 
rlo Aclriatico, ao' riox'le . do . .j,ii,, c'hloro, -·; · mci'o ·,dà..-'cstrada para Roma. Está;· 
ao longo da rodovia- Orto1Ía:•Guarili-,i ,:.;e~a- ,po~i_ção·, defendida :com mais vii,, 
greli, passando por ·orsogna;. As. tro- . g·or · pelos àlemiies, situada nas ime1o 
pas de IIIontgomei-y encontra.m~·se ··.iA-,·-·tliações-ao--nwte --0a- quebrada. de Mig• 
,, vista da ródovia. Pescara-Roma. Or• 
sogna. encontra-se isolada· por · leste, 
é os alemães Incendiaram a cidade.-

Os alémães resistem com: gra1\[le 
rlecisâo e ambos_ os·· a,taques_ - .. No. se• 
tor de Mignano lravaram--sr;,,· nas ul_ 
ti mas · 24 horas, lutas·· a' bi\ioneta. e 
corpo a coi:po,-; .,Na· ~stà · -01~,9,.ta!,, os. 
alemães _ resist,em com 'f;!rpcJ~ad_e' e_ ... ,_ 
resoiucao~. ·· 

nano. . 
Na extremida.éle nort:e· ·da linha di'i 

V Exer&ito, um "novo •avan~b através 
cla.s. montanl-ias, .preclsamé_n,e a su•· 
doeste de Casta! San. Vlncenzo, im-, 

- portou-. na. captura. de: outra .poslc;áo 
dominante, Mais ao sul, duas·, outras 
c~lina,~,0--!pfalll ,,_-~c,uuv.~_a.s,,,,~ oeste d_a 
t•)l.ignancí; ,d:e»ois. de: de>is}iuilometros 
e,·,r;i1~tp -~,. :-~~f.-fç~r-;_ ·;~_ ' __ :; ~;,_ ", ~: ) 

Principe alemão morto em 
· contbate. 

As tropas- 'canadensês', ac:,·, -V:IÜ 
J!~Xerci lo melhoraràm ·'Suais :'·t)·Cl~iç{'iés;' a 
surlocste do setor alemão ··na faixa 
costeira de Ôrtona. A captura <le 
Ileraldi, pelos. canadenses, "i'solou a 
rodovia a oeste ile·-,ortona rias .'-posi
ç;ôes .alemãs. As den1~liçôe"S -e incen-' · 
rlios provoca.dos pelos· alflmães :fo,11- zun1cü; · 1s· '(Í'teut~~s) __ .Mofl-eu 
cam que estes esperam em· breve re• em· ação, em novembro -ulthn_o, 0 . Jio 
tirar~se pela, costa para ·o norte .. - , _: der. ,de; es,quadrllha; ;-Pr\!'tlPEi .Huber• 

Ao norte de Orsogna,': <intre estl). ·_ tus de sai.ecoburg l.lotha/filho do··qu• 
povoação' e ürtona, na frente do Vlll que_ Karl Edward,..;. revela_m !nfor• 
l>xercito, travou-se uma: lUta: tremep- - mações,, fl'oodignàs .·_procedentes, de 
da nas ultimas H ti.oras. os· alemães llerlhn, · · · 

· Proibidas as atividades politi·-,,' ' 

cas :aos '.funcio.narios 
argentinos 

permilnecera_tn em ürs_ognà, n1as oS 
neo-zelandeses cimentaram -·seu, do.--
minio na es'tracla ·.da _côstà. . Os ale,. 
mães imediatamente levaram· podero
sos reforços e lançaram foruss·1mos · 
contra-ataques.· Tanques· e· 1arfoa-cha-~ 
mas apoiara:1n esses contf'a~àt~que~,., 
r1ue visa.vam desalojar as. tropas neo. · 
zelandesas, Ambos Os golpes ·foram 
rechaçados coni serias· perdas para os BUENOS AI-RES, lS · (Reuters) -
alemães. - •rodos os funclonarlos do Esta.do_ l'o• 

Invariavelmente, os al.emães · em- ram- proibidos de pratlcipar, de ativi-
pr·egara.ri1 tanques · em setls ' _con trac-: · ,1ad·e'>rioliticas, <i'É,' âc_ordo -'çom o Esta• 
ataques perto· da rodovia; mas todos tuto ,10· Funclirnalismo, ·. <lecretado pe• 
eles foram repflldos., ·. ·- , . _· lo ·gov!!'rl,10, .o qual estabelece s;eve, 

Está-se_ rJesenvolverido uma ~cão· es .. - ; rns' penalld~éles aos ·ü1'rrá.tores. · 

BRIN.QUE·DOS 
Bon,ecas - B~bês .~ Bcfas --- Carrinhos ~ Jogos 
de Xadres 7 ,Dàmas. _;_. Jogos' para- crianças·-; e; 
Pres_epio&.~.;~,\Qt~ntli9~0,sortimenfo;,aos_.-melhores -

·-:.preços~:--•,::··---.:_·,•:;~~:E.:X~.:e;-~:;'.~'.--::::;;;~.-· ·· ·:~-:~~!<::~<·-'~:: .. ,'•~'" ·"· -
$o·na:; ·· 

A 

J. 
casa_ oí.-«Íe' ·t~,d~: ,_. é''',mais. · .ba'rato 
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Nlão pÓde pa.sisar sem um comenta.rio 
a e,.te1isa reportagem publicada pela. 
Foll1a da ·.Ma:t11ã rl~ rlia 13 pp., acerca 
da., Penitencia.ria. do Estado sob a adrni• 
nvstração do S'r. F1aminio Fávero. 

Até aqui, ncssi. Penitenciaria era 
";consÍde,·ada um <'stabelecimento mode
Jar, habitualmente mostra.do a todos os 
·visitante.~ ilustres de .,assagem pela ca
:pital. O consenso geral apontava no 
Dr. Acácio Nogueirn e em seus esforça
•dos auxllia1-eii de administração os au
tores desta espJ,mdida situação. E, quan
do o sr. Acácio Nogueira faleceu 110 
exercício das funççies de secretario da 
Segurança. Publica, as unanimes ho
menagens ·prestadas à, sua memoria de
ram a~ a que se rememorasse por to
das as formas o serviço que prest-ou ao 
sistema penitenclario do Estado. 
· l\Ias a reportagem da Folha nos disi• 
lud.l1i sobre a grande obra do falecido 
secretario. Aprendemos que havia muito 
QWJ cot·rigir e melhorar. Vejamos no que. 

* * * 
. 6egÜndo o reporter, o sistema até aqui 
·,l!m" uso na.. penitenciaria foi "relegado 
ao passado" como "remanecentc do 
tempo do Bra.sil Colonia ", e o sr. Fla
miilio Fávero inaugurou "um novo 8is· 
tema: em. que a ciencia entra como fator 
decisivo. O delinquente não é tratado 
como animal selvagem mas como um 
h~mem que ~ircunstancias incontrola
veis. anoj;úam ::;, senda do crime, e que 
precisa ~r tratado e não j udiacto." 

Nei;te longo e estropiado período da 
1·eportagem, a filosofia, a ju8tiça e a 
gramatica foram certamente muito 
"judia.das" e merecem ser "tratadas". 

* * ~ 
P1·imeiramentJ a filos~fia. Si todos os 

criminosos são !rresponsavcls pelo que 
fizeram, qualquer pessoa atormentada· 
pelo desejo de cometer uma ação nociva 
ú1po1·tarã inuteis sacrifícios, lutando 
contra si . mesma para evitar o crime. 
Pelo qu.J ninguer,, mais eyitará o crime 
.que · deseja. cometer. Esta filosofia é 
muito máis propria. a encher as prisões 
d9 ,que resolver o problema penitencia-
1·io.i 

* * * 
· Quanto .. a Justiça, é bom nem falar, 

(!Ue. coleç§.o de homens retragados e mio-

(Cbuclue na ::.• pagina) 
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"Aoareoen a beniinidade de nosso- Salvador" 
liifelizmeute, são hoje· poucos o~ 

fiéis que dão ao Santo ·Natàl toµo o 
seu significado, F'ara alguns, a' d.ala 
é mero pretexto para. comemoraçõ,,s 
mundanas. Para outros, ·é.mera festa 
da Família, em que, por acidentl:l, 
tambem se comemora .o. uàscimeu.10· 
do Salvador. Como .. Ele .nasceu me1,1 
no, a data interessa aos· meninos. És
te o nexo ún.lco entre as . celeb1.-aç_ões 
domésticas ·e religiosas do. Na~aL:Pa· 
ra outros, finalmente, o· Sánto, Na.tal 
é, por certo, mna.ciata de imeriso sig· 
nificado relig:oso. Mas ,a·. pa!aV:ra. "1·e
Jigioso" é tomada neste· caso apenas 
cm seu. sentido mais. esti·ito. Cristo, 
Senhor Nosso, encarna.udo,Se .. e mor
rendo por nós, franqueou a· todos os 
homens as portas do Céu> Dentro do 
ambito muito exatamente Jlelimitado 
das Igrejas, o Natal teIQ, ··pciis, · um 
imenso significado, Mas· ~ora dai, n(\0 
tem importaucia.; · Pouquissirüos ·sao 
os que compreendemique, se dê .fato. o 
Santo Natal representa, antes. ele ·tu 
do e acima de tudo, •c()m a Encill'· 
nação ela Segunda Pessoa .da Santis-' 
sima Trindade, uma. honra :cinéstima
vel para o pobre gênero:. huiilano, ·~ 
o primeiro mài·co da vida terrena q,; 
nosso Redentor, eujo têrmi> .s13ria a 
nossa salvação, além . deste ·sign;fi. 
cauo primordial· e essenc·ial 'o· Saiito 
Natal tem outro. Jesus . Cristo, eu
caruanuo-Se; evangelisando",os. ·.b.o·· 
meus, fundando a .Santa Igreja, n)oÍ-• 
re11do por nós ·e salvaàüo:nos, abriu 
uma era inteiramenfe ilova na vida · 
do povos. Ele. renoyou a terra., E, a 
este título., a· Encarnação. do -Verbo 
é o acontecimento. fundamental da 
História das :civilizações; o µiarcq. · 
inicial dos tempos do homem .reno
vado .. Não é por mera rl<;ção que se· 
contam os anos a.partir dô uas·ciril.Gll· 
to de C1·isto. Realm'ente, Jêsus _Cris
to divide a lfistór;a: em· duas verten
tes inteiramÉmte dfversas~ O' ·1111m 
do, antes <l";iillé 'era um;' depÓis 
d 'Ele passou a• ser · outroi São ·dois 
mundos, Pod~r'.se-la' ·quasi. 'dizér que 
são duas histó'riait .· ' 

_...:· '*· * 
Com efeito, toda a civilização cris

tã não é seuão~tima ·cónsequênciâ 'da, 
' · ' ··,:-.,i > ~ ,•. 1 ·- • 
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O suicidio ~os povos cujos governant~tomrun i 
~ificil a existencia das familias,.numerosas ------,. 

Eis o resultado da nova forma de. perseguiçaQ,,. 
adotada ~elos inimigos da_ Fé ·. Catolica. : 

!!.S casas sá,p construidas com. dlnllell;iJ' 
public_J. -~ ~mpos a traz ninguem po• 
dia traballÍ,.W· pa!·a o governo de pajses 
protestantes', a menos que ª?juraSS!) s~ 
Fê catoliéa . . ffa · alguma. diferença es
sencial . em uiwa. forn)_a . Je pei:seguição 
que recusa ~m- lar á.qUeles que ·está.o 
obedecendo as !t~ da · natureza? ,A um
cá 'diferença .ê ·qµé a nóvá. persêguiçáo 

D3 conhecido Jornal cafolico norte• 
americano "The catholi0 Standard ·at1d 
Time,-;" extraímos os seguintes judicio
sos e oportunos comentar!oG sobre a 
guerra atua.lmente desencadeada contra 
e. familia catolica. meio pratico e siriuo• 
so de que se estão valendo as forças 
do mal para solapar a obra de· redenção 

' do genero humano· realizada pela_ ~n
tei Igreja. 

U~lA REALIDADE CONTU:NDENTE 

como Nosso Se~1hor pred!s.se, a Igreja 
nunca se viu· liVJe de oposição.· A inve
ja dos interesses. terrenos contrariados 
tentou destruir o pr:iprio Salvador .. e 
nunca · cessará· 110 esforço de destruir 
sua· Igreja, Muda.mm. os metodos, mas 
à intenção permanece. "Não vos admi· 
refu, disse Ele,. si o mundo vos· odiar": 
O . cdio à Igreja catolica é um dos pro• 
fundos misterio, da vida humana. Sua 
realidade é tão evidente · quanto o pe
cado. Acha-se . enraizado 110 abuso .da 
liberei.ade humana, e frequent-emente. é 
encontrado nos lugares , · mais inespera
dos. É um :idio multas vezes oculto· até 
que as circunstancias lhe d~m a aparen
cia de justiça. 

VELHAS ARMAS FORJADAS PELOS 

SECTARIOS · 

é mais subtil. \ 

'E O 'Plt'OBLEllfA\. DA_ EDUCAÇÃO_· 

Em no&5<Js · moderrl<>:<i metodqs. ei:lµca: .. · 
clonais · a ··. mesma pr,\SSão ' se exerce. 
Torna-se cadà vez mais, \,difícil · a_çs ;,q11e 
têm familias· numerosa.s '<dar aos- seus 
fÍlho~- . Ul11a edu-:r,çâo . QUL\ 9'0 .. lllelÍÍllO 
tempo s~ conforme 'cóm . o~ principlos 
catolicos e com às exigenc!as \ do gover
no .. :rúdo está sendo .:feito pata· eyi~r 
fànúlias numerosas e a razão é Jtú.e (na. 
maioria dos casos) as fámilias mvnero-
sas são catolicas. . . 

o efeito dessé ataque à tami.Ua p..~_de 
ser ·visto· de modo , Imediato: - Tet.\". 
derá a fazer Ós · cat-olicos · pobres e sen'l\ 
forças. Tei·ão eles de luti,r para . viver, 
én.i:iuanto _seus vlsinhos gozam dof-be·· 
néi'icios pagos por toda._ a, coletividade, 
l.'Íia"5 nãti. destruirá a · fé .·· católica,' p~is 
o . futuro •. pertence. aos que sobrevivem. 
No fim da· luta,. o· disastre recairá S(Í• 

bre o agressor' que, segúndo a,;.· palavras 
de Theodore, Roosevelt, está .e.ometen_do 

~1 cada epoca da hi.5torl.a este odio um suicidio ·da- raça.. Serão· precisamén-
tcm forjado as anüas com que se es- te os qµe . coloéáin as leis da naturez!l't 
pe11iva que a. Igreja Catolica fosse des- acima .dos planei; :dos ecônoml$tás·, que· 
truida. Em todos os casos a destruição pisarão sobre o tumúlo . de. seus . inlmí· • 
resultou eventualmerit2 em dano maior gcs. Serão . pi<. eclsamente . os cato_lico1 
Para o agressor. que para à vitima; . . . que obed1;_'!_cr~o. , ~ J~ls c..d~, n?'.t]lr~. , 

No tempo 'da pseudo-refonna, a. Igre·· .. ·• .... ., .... · ... · · • .. · · · · · , .. ··- .,; 
já foi privada, em varias lugáres, de · A VOZ DA SABEDORIA DIVINA: , 
~u pati-lmonio, em favor no que os sec
tarias alegavatt ser o· direito dos )?Obres. 
Mas a perda . désses bens temporais não 
dretruiu a Igreja; fez o pobre ainda 
111a!s pobre, e destruiu a estrutura eco
nom!ca da Ci'lstandade, 

. . .. ' . . ~ . . 

"O QUE EU VI NO CAMPO· DECON~ 
; . , .... ,,,,_ .. __ , .,,., ._;,.,., ....• ,. .. ,, ... _.,'-;.._ ..... 

A Bíblia foi "sada como Salsa teste
munha. contra aqueles que a haviam 
presérvado, ,ma:s o resultaêl9 foi à rejei· 
ção da · Bíblia, nã:à pela Igreja, . 111as 

pelos seus . inimigos. . . 
A-filosofia da. Igreja foi désafladá: •p;;i-; 

novas filosofias que . ' c)jajájll 'J;,asea~ 

·A. sabedoria deste· muudo·· é. ·1ouçura 
pettQ cta·sabedoria de·Déus. Os· pa~s 
do . futuro sérão os que tiverem· o pq-. 
tencial .·.humano,.· · 11ãà Ós que 'viverem 

, na itixudi, sf o· odio . à. Fé C~tol!ca. 
tentar .. · destrúir a . vidà- lamiliar, este 
pais será re!J,>VOado '~.elos ' ))OVOS . y!r!a 
do . norte. e do sut Qu~bec e o Mex!co 

. podem em. cem ·anos· .dób;ra,r a. . prés()nt-e 
populaçáó dos Estàd,•s .. ,üdos. A me-
1100 que'''se' j,jonli:i,' 'üm pá-rácieiró·.·tle~e 
inod? d.e tratar os $ê~~: p.umi,llos; ,como 

·· A> odisséa 
-------.... -... _-_'._f:é: ~ -~'·':· ·,;.-:·:·_ .. _:_,._,.;~·-:r·.r.:~_;;.-l~_-.-:'~~;,;._~ .. Y·"·:··:-:.-_,,_:,.-. _ _._~~---~~ ,,._·'::·, _ ,, __ W·· .. {:~~-\-·· .. :\·.·-i\·_-~~ ._._._._:_;. i.. .-. _·; ..... - -·- ·:'-, , 

".0.h: O~i,s q4e,;fizeilt!!S 1·esi>Jef1dilr nesta··np,H~:·santissinl;í á~ claridadés dá verdad-zira ... ·. • §s •VÔ·IO 

menfo forãm ·'i;épucltacfas, ·é 
vuácidade dÓ jXllll!aÍ11énto 
duv~da. 

o 'Centen8rio do , Apostolâdo 
daOraêão. 

de um capelão mil-itar supÍicàrfios, que tiíridõ tó'nhecido nesta'téfra 'ôs mlstêrio'.l '''de tal :1uz, po_ssatnos tanibem gozar no céu' as" il~r.1as d-e , 
.que elá é a· f~ntif';,:...C l'k!ssó clichê repÍ'~dü'z uma das siicel)as de: _in1toria de Nicolau· de Verdu·n, qu1!:; .decoram A TA.TICA DE UOJÉ 

. Depois· de .tei- co,nhecido de perto e 
na qualidàdê de recluso, a vida · em 
cinco campos -de . êcincentraçãó, o Pe. 
Pedro .Goube, S. J., ex-'capelão militar 
do Exército Ffancês, se pôs a salvo e 
conseguiu chegar aos Estados Unidos, 
para. daí po.der voltar a servir sua pa
tria, atuando. com patente de càpitão, 

-como capelão ·da Academia Militar da 
Aviação Francesa que funciona na A
merica do Norte; 

o conhecido ·campo de concentração 
iie Dachau, .. perto de Munique, foi a 
ultirlla etapa ·paqt.ela durissima odissea. 

< illiciada pouco depois da queda da 
França. Ao. ser desmobilizado o Exer~ 
cito, o •Pe. Goube que _havia sido· no
meádo Reitor do Instituto de Artes e 
Oficias, que 'a Co!l1panhia de Jesus ti
luta em Lile, foi pi:es~ pela Gestapo sob 
~,; acusação de ter auxiliado. a fuga de 
alguns, oficiais ir,g!eses e de ter es
cutado transmissões radiofonicas de 
Londres. ' 

Én-..:iaram-"no ao campo de Brecn
<lónck. ~Bêlf,Jica), Alí começolj sua odis
sea, que o ;mesmo Pe. Goube descre
veü em umã;·entrevista que concedeu 
aós jornais catolicos de Nova York. 

· "A curta .distancia da estrada que vai 
de Bruxelas· a Ambércs se encontra 
urrlâ ·-velha fortaleza, rodeada de um 
fosso com aiua e cercada com fios ele
trizados: é. Breendonck. um dos cam
pos de doncentraçãó da Gestapo. · 

· "Deixàndo .atrás o posto de guarda. 
nós, os· .nóvos · prisioneiros. éruzamos a 
ponte levadiça e transpuzemos as por
tas bHndádàs das primeiras casamatas, 
pen(!trando ·assini no coração da forta
leza. Depois de havermos esperado 
muito: tempo, a!jnhados. ao lado do mu
ro, com vigilante à, vista. fii:erem-nos 
vestir o uniforme belga. Os judeus 
(eram mais· de 500) recebiam ainda um ·cinto amarelo e os arianos . um 
br~;ico,.Uns e outros deviam levar tam- ·. 
bem um cinto branco com um distinti
vo vermélho 'para significar que eram. 
perigosos.. . 

beviamos nos levantar às 4 horas da 
mánhã. Como alimento recebiamos. 225 
gr. de ·pão e uma taça com um liqui-

CONFERENCIAS SOBRE A IOADE 
·MEDIA 

De Montevideu . transmite a N. C. 
C!lgencíà noticiosa catolica: 

"Montevideu': -· A Associação dos 
Estudantes e Profissionais Çatr.licns or
g~nisou ul;lla .serie de conferenciil.S· so- · 
bre. a. Idade Meclíá, .na Universidade 
de -,1\1:ontev,ideu. · 
··Os'.ciré'ulos universitarici:; considera

tam ·úma verdadeira·. revelação as dis
seLiações· de distintos oradores sobre a 
musica, a ::trt~. a sociologia, a filosofia 
e o direito m, Idade Media; até o pre-·, 

. serite, foi quasi ignora'da R c.iltna da 
'.Idàde Medi::, em seus valor~s espiri

tuais e ~atcilicos". 

= 
LE~ ~ yHJPAUAR O 

·"LEGIONA R 10" 
S 'OE\(ER OE ;TODO$ 

· Q !t P ~Tº !,!I 9. e ~-. ? . 

do negro. D.e 5 e · 15 . ás 14 e -de 14',30 
às 19 horas t-ealizàvamos ilirl. frabalho 
que não era p1·ecisamé:Ute· ·agr11davél: 
demolir a fortaleza com:ferrruííenfas em 
desuso. A's 14 ho1·as.o pr,ato'de'.sopa 
que nos serviam parccià-110:, excelente 
mas contendo µma pórção · · ~cessiva~ 
mente pequena: . . . . 

Em maio de 19411.)111. sub;.oficial .belga 
desmobilizado, depois de ser pn:si> pela 
Gestapo, se queixou.que se·séntía ex
tremamente esgotado para. pódE!r 'pl'OS
seguir naquele: trábáJho e ·seCátÍt'QÚ ao 
chão. Nós outros o perdemos de vista, · 
mas nó dia seguinte antes âe<voltar
mos à: demolição,.fü:eram-IJ.os ,desfilai~ 
a passo de marcha, .. cabeça erguida 
diante dele, Estava.estendido' no' pavi
mento. Tinha a cara terrp:Sa, e os éa-: 
belos estavam ensanguentadós; bavi'íi' 
5i.'.lo golpeado tão violentamente .na ·ca~ 
be~, que tinha uin olho por da orpitã. 

0 dia em que se dec!ar9u: a . guena· 
russo-alemã {22 dejünho 'de .'1941) ôs 
sub-oficiais alemães 'do campo de' con-. 
centração virarn que esta: nov,a. agres
são arrastava o exercjto itlêmão à úm· 
terreno de luta que·1ameaçava.proldi:Í· 
gar a dµração da· guerra .. P,escarrega'.' 
ram então sua coritra~edade spbre os 
prisioneiros, procedendo da isegµintc 
maneira: fomos condu~idós em .gr\lpÔs 
ao patio interior do forte .e ali nos ·abri,. . 
garam por espaço de- un:ià- hcii·a -a- fazer. 
cxercicios de rastros~ Aqueles que·. ao 
criterio dãs sentinelas não eram bas
tante rapÍdos para efetuar' o''penoso jo
go, eram golpeados nos •.rins com- à co
ronha dos fuzís. . ., ·• ' · · · 

• · · · · · ::oialt";1r: trltico ,.de: Ú8'1 ·dá Aba.diii', dos··Agostini'anosi.de · Klosterneuburg 
'' '• ,· ' • • • . • ' r '• ., • . . • ''.' 

. obra da Rederi~ão. S~m a):i:~\lén,çã~>; o<ei.taridarte dos povos dianté dos e' que Nosso Sé1ihor Jesqs Cristo. 
a .civilização cl'istã, e·, càt61íca s·el'fa: q.ú~Ís, :os reis s,e cal~rão e aSU<lQÕÍ:S . ~()llÍ ~al,va1•, l'Cllnir, eJ.eyar à verd:L-
iÍ1;1)ÓSSÍ:V8Í, E 'c:01110 :foi ~ssa· a :i11afo1· h11Wirârãci só.corto: vem lib~rtar,rios, ;(].,eh-a civHiiação. .· .· •.. . '· .. 
das civÜizaçõê.s ;na.:Jlistóriai 'à: úti_i· ·nãó fahies mais. . . .. . Compreende-se,- pois, a alegria tri· 
ca a niérecé{ veÍ;d:ld~i)'ap:1entç ·ô i:p- ··,. -:,,Oh .clla ve .de Dàv'.cf e , ceptrb ua ., uúfal e santíssiii1a; colh que a Ig1'eja 

; 1110,.):le. civüizaçãô;: é .inéoittestavei' ,;câsRrfe Israé1; que alJres e ninglle1i1, canta no introito da I\Ussa -\la .Aurn-
q'µe não houve ne1í1 Jrnv~râ obi-a'·r(iair; : :nocle · .. fechúi·que iechas e· n!ngü,:im ra. no dia -do Natal:· .. A lui: tn;Hhara. 
alta uém niais: fúnd~rp.i,,ntal/ :ailjua poclé.' abrir . vem e tira da prisão o hdje em nós, po1'<1ue o Senho1•· 11ú 

•mesÍuó· dó 111ero 'pon'tó .~e·Nigt;{:dá_ .. cé.tiYO que' 'està séntado nas '.trevas .· ceu" ê .lia. Epíàto}a.·lémb1:à as pafa. 
civilização, do que. a, ,qüé ·cr,!sto, ::,e- e na somlJra da l11Ql'tC, . vras' de. São Í?.aú1Ó: .a Tito: ,:Fjlho 
nl.1or· 'Nosso . i·ea!izou.• ·.· -• . ;,'Óh ,.Oriente;. oh esplendor.· ela lu.z carfss}mo, a' ,bpn41lde e 'O. ani~r. ·ite 

A\·!dêia ú: q~e ·f:Sant;o. l'làtàl: ci o éfcrnà :e sol eia jus(iça,. vem é ilúin\· nossó Salvador D'eJ)S se. nianifêsta, 
.-c~rifa-ô, d.a. ms.tórfa;, s*encpntra em lia os (J\le estão sentados. nas trevas . 1·;1.in:. Eje-nos ri'aJ{,oü:.,, para que; J\IS· 
toda' a. L1turgfa des,tes ·,dias.. · e nàs sôii1ifras · da morte. · • · , tificados . por· sua·. graça, nos . tàrmrs-

·:Toda · a:, an1iguidadé. foi :impregui,-.. ·" 011 _Rei. das Nações e obJeto · de se!llOS herdeiros, conrorme · à espera11-
da pela· espEJra!Íçf de ÚÍ11',Salvad9r.: sc11s desejos! Pedra atJguiarquerêu: ça da .vida eterna''.. No Introito "rta 
PÓr. e!e· anciàram 'os Pror~t_as da':~füj, · ·. nis. , em· •vôs os povos, e salvai. o,; segunda Missa,' estas palavras de jú-
ga/Lei'. é todo o -pbv:o ·de -,Is"ra,el. Seu. liomeus que> foúnaste do limoO bilo, mais uma- vez se acentuam: 
ailventÓ · érn o grande é funqàrilenfal . •' Ôll .EÍ1111Íanuei ,nosso Rei "e n'osso "Uma· ci:iança nasçeu para nós, e um 
ácontecimelito dià11te do qual a for,. Lpg:sla.dor:.o Esperado das_ Náçõés e filho nos foi dado, E!é trará s.obi'e 
nlaçã;;,' e '.queclà. dos. n1aioi'es ,impérios seu Salvador! Vem salvar-nos, Seni10r s~us .ombros à marca. d,e seu 'princi-
e1:a sem .. importancia .. , ·· · nosso Deus". , · · pado e será c!Iamado··o Anjo do.grau-

.· Dernio,do todo particular, estes seu-· · Estas éxlamâções rnaguificàs · da de conselho; Cristo .vem p'arâ O mun-
t.imehfos de er,(pectà.tiva; tjue nos m,is- Liturgia, extraid:is da Sagi·adá Jili;. cio· inteiro: 0 Touos ,os cortt'ins ela 

· · d d·· t' éritura, .. ei.;primem · 0 auceio de todo terra· vi_ram'a salvação de. nos-so Deus. tram em sua ver a e.ira ·pers11e( 1Ya 
os aconlecimeútos: do mmtdo·. pagão. ,os proi'etàs, de todos os justos; pela Aclaniai.· Deus, terra., ·inteira. :o Se-
pequenos' ém· ifrésertçà· dO gi-ailde . · vinda do Messias prometido. nhor fez conhece.r 'sua salvaçáo; 

· a{iou'.tiid1hento: ··que sé.' e~p\irava, e&-· · Através delas transparece com t.c'· Ele .revelou sua justiça àos olhos .das 
. tão. '\)l'Oclani:àdos. 'nas :1ab.1osas .' anti1 · ct'à a clareza o ~apel iundamental ele liações", diz O Gra'dúàl, .E na. litur-

ÍOl\;IS do Advento;. q11e•'segúém,:. ··Nosso Senhor Jesus Ci'isto, quer na g!à desse· ata, encontraüios mais essà 
. ,.,•·óh-.:sabedoi'ia :que:,'proéedeste da ecôl\oíuia da salvação, quer ·na vi- exclama:çãq rafüosa: ·•Hoje Cri_sto· 
bqca.do-Altlssilnó, atingindo dé uma. da 'de todos ·os- pbvos nesta terra. J'.J nasceu, hoje ,àpareceu .O -JSalvaclor; 
extremidade à~·oüti·a ,extreiniétade, e ·l!ile, a siiLe.dot·ia triunfal que domina hoje sobre toda a terra cantaiü os 
dlsr,o'ndo todas as ·do\sas. cõm fõrçà e o .úiuudo de um a outro extremo, ~le Anios,. se regosjjarn os Arcanjos, no-
doç·ura, veni para nôs' ensinar o ca1hi·. o Salvador que nos salvará •·com a je todós 'os justos nos transportes de 

,11hci da prudência•·. , ... . . · potência. de seu braço", ~lá que "ti· sua. alegria repeterí1:·· "glól'ia a DE>us 
· "011 Á,µoriai, Seillwr e. Qonclutor da. !'ará O prisioneiro da .prisão", e ilu- no mài9 alto dos céus, aleluia". 
casa ije lsrael,.que :apareceste a i\Iol- min~rá '·.os que estão sentad'os à 
sés na ·cliari1a 0 de ·uma sarça ardente, sombra dá.' morte", Ele o Rei dese.' * * 

· Em nossos· dias estes metodós de ata
qué estão sendo abamfonados, :mas o 
adio permanece e. procura novl3S· armas 
de combate. Tem. sido julgado com jus
tiça. que · um dos;~priÍ1cipai$ pilares da 
pretextos religios,i; ~u: subtilezas meta
familia. AqÚi . foi àcÍlàda uma· Óportu
nidacle pará. agiessão que . não . exige 
prétcxtos n,ligtosos,: ou subtilezs meta~ 
fisjcas .. 0 ataque, pp1'tá.nto, é à-gora . di- 0 

rigldo co11trà a au~Ór!cl.ade paterna. sob , 
pretexto de .um mais .largo . liumanita
ri.5mo e de eflcienc!a econqmica; A tà
mllia, alegam, · precl..sa submet-er-~e em 

', todà.s. as coisas aô Estado, que f~capf!_Z 
· de planejar a vida mais'.cientlf!camepte. 

O Estado é um melhor pai e .mãe· das 
cria1lça~,. do quê aqUeJes · qqé se uniram 
pelos, rn.etodos: empiriéos. da 'atração mu
tua. À .11ecessidade. de seres. humi;nós de
./e ser desenvolvida do mesnici rhodO" que 
a cienci;:1 mclho1:a os 1'ebanhos de outros 
ramos do reino ánirÍlal. -, . . 

A familia. mO';l(.l'llà pode éJônservar sua 
Bíblia. ~ . seus Sacel'dOtes;, mas precisa 
conform~r-se em tamaphó_ e, e';'.1 padi_ão. 
com o que a comunidac)e Julgar _melhor. 

'. Será preci,50 exercer · pre.ssão economi~ 
·ca de modp que, no futuro, seja uma coi
sa difícil. a 'soqrÍvivencia de unia . ta.nú-
li!\ cato Jica. · 

. O PROCLEl\1A DA HABITAÇAO 

\ ' . . . . '. 
Uma prova disto pode. ser·. encontratla 

nos projetos de g1-up·os resídênciàs; que 
impossibilitai,;, a el{istei1éia/~e fiimili.~a· 
numerÓ~as. Por :todos ios lado,;., mllhr.'1•es 
de casas estão· sendo . construidás com 
dinheiro publico, de tamanho tão redu-

., zido que nel,i.s . não se pode ctear n,ais 
cte um ou d1Jis filho~. Fomos lni:imna
d'os que os ti,a,balhador•, ,i;lo Governo, 

,.,.->· 

Foi 'ém 'Vàls, ~a 'Fl'a~ça,1w dia 3' de 
dezembro. ele 1844·, em uma casa 4e es• 
tudos da· Companhia dê J~Us. Um ... ho,;. 
meín de Deus, o R P. F,randscó Xavier 
Gautrelet, Diretor espiritual, foz a9s 
estüdimt.es uína prática que devja .tei: 
uína ripercussãQ uhive1·sal; 'pois, sem 
querer, ném p1·ever, íundàva· o AJ)()Sto
lado da OraçãQ: Aos jovens jesuítas; a
·b\'azágos . .dê zelo e. impacientes· 'de,_ti'a- ' 

· balhàr nas missões remotas, prop!,!nha'-. ' 
lhes seu Diretor que se .fizes:;em. após- -
tolos "Jogo e. sem. deixar' :o atual' dever·. 
de estaclo. CiJmo.? . · Oferécendo · todos · 
juntamerite,.suas oi-ações,obras:e:$ofrí
mentos de cada dia ·em· ímião com'o 
Coração de Jesus suplicando, vjvendo 
e '.imolamlo.se'no ~ltar. para. a,yindà.?40 · 
.reino de DEius. O 1·ei110 .de I:leú_s: ,era <> 
ffu,t; a 6l'l;!Ção, µÓ sentido· estritq e ;ve;r- ' 
dadeii;o de toda a vida oferecida, api:a• . 

. ção. asso,ciada; .a oração, enfim, \lllÍda: à: 
do Corªção. de,· Je~JJS vivendQ e. ,jin,o
-là11do-sê nó Tabernaculo; er.a o. ineio; A. 
idei.á semeada com amor; foi aco:lhida . 
c,om · ~ntusjasmo pelos óuvmtes,;:élo ·p; · 
Gauti'êlét. A · sementezinhà germinada 
l'lâ Cãsa·dE\ Vaf!i, cresceu, penetrl:iuilàs 
comunidad.es religio~as dà.cjdadé .. e da 
,diocese de Puy e se .propagou· por todo 
,o 'mundo. Hésentemente atingem, t(:35 · 
milhije~' os associados' do · ApÓst9Ji(do, 
reunidos. em 100 mil Centros ,orgàni~a:-
dos. · 

o ·oazismo, saqué~ as Jgre}ás 
tchecas 

A idade dqs ·prisioneiros de.- Breen
donck oscilava entre. os. l4 e 74 arios. 
Um medico russo de 71 anos .êstàva 
internado na fortaleza; um S\:!U '.filhciao ' se Inteirar deste fató se', apresentou es
pontaneamente às autóridãéíes dei' cam-·· 
po e s.olicitou ocupar o 1 ugar· de seu 
pai. O oficial da Gestapo.'que o rece
beu o t:ratoü com cortesia, felicitando-o 
pelosseus sentimentos filiais; Quando 

e que. lhe deste'·a·lef i10 alto do Sinai:· Jado,' o .Legislador oniniJJotente. '!'o
vem parii, · nos i'esgatar· ·pelo· poder·. das estas· exclamações · indicam btJm 
de teu· braço,· · claràmente um mundo que se debate 

"Oh raiz .de Jess.é; que·és corr(o cp1e · n,a.s• trevas, na impotencia, na tristeza, · 

·Destoa ·profundamente' •da· doçura; 
glória e suavidade deste quadro. mag. 
nificó, o aspecto dramático do mundo 
contemporan~o. O peca(.lo parece .do· 
minar o, mundo inteii-o. A· guerra ex
tende por quasi toda a terrá as suas 
devastaçõ:es .. o. ódio, a sensualidade, 
a, impiect·ade ca:mpeiai11 infreues. E, 
entretanto, continua a· ser. verdadHi· 
ia a a:firmação ct'a Liturgia: "A v.t,s, 
Senhor; pertencem os ('éus a vós a · 
terra,; . sois vós quem (u~d'astes o 
uuiv.er.so,e quanto ele· co'ntem .. A Jus-· 
tiça' e a equidade são. o apõio rJe 

ein Wá.shin.;!i,. acham fificllldade em / .. '.A· A"enci'a N, C.-comu. nica· e.m :tele_· •. 
levar para !{ ·:. suas espusas e filhos .• O "' 

O jO\l~m vestiu O ilnifoJil,'\le de, \')risidnii
ro, r.ecebeu o numero e raspou a•.cabcça , 
aproldmou-sé-lhe1i> mP.~1'}o 'of/cial e)he, 
diss-; "Amigo! Desejb;'e.xpressar;.lhe 
que rescil.vemos aceita-lol.«lcimo v.olun7 

.o·s T-RA,'D-ICIONAIS COSTUMES 
·o:o iN'A'TAL' ·.,N .. A POLO.NlA 

tat:(?· Mas tam13em. coi:sey~freíno.s seu ' o Natal é a ~1;!or festa celcbi·:id~ na 
pai ' · ' · .· .. · .. · · .. ·· · , Polon!á, o.s . custumes e• tradlço_.· es· .são . 

Desde o mês de' .junh(L de1~,~1 era, · · 
tal o estadb em que'nqs'a-sh\i:varnos que. ma'1tido.s- no _selo da famma acima das 
flutuava s'obt'e O 'carripo·_,uma n.uv .. ~n:i d. e aleg1:ias e.folguedos, paira entretanto o 

· verdadeiro· espir_ito" da Natlvlda(\e, · que 
desanimo geral; Uma v~rdad,~ir,i· "~- nos._ d~_;8 ·.infu._nd_ir . élisposiçõe.s_· ·. de . bp_ a 
pid<>rr.~a , de súicidfos · se , aR,ódéroi! dos 
· d N · · ... · ,.d '.,; · ,. · vontàde . e de :verdadeira caridade. A· 

dos.os ··acepípes · do' .1uenu. da.-festividade. 
em : paú-icular unia . peixaqa à moda po- . 
lcnei;a,. ·o· dono da casa dá à sinal para , 

'se iniciarem, os · canticos, . de que· a Po~ 
lonia possui• bellssima .coleção; selldo co~· 
nhecidos mais. de 500 hinos. alguns dos 
gÚais, datam da. idade media .. 

JU eus. arra.re1 um. ps'.~r-õçe$'$os ém- pr·epa· r~~ã.'o.,.· ·pela º· bservan.da rigoro. ~a 
pregado~/A'ifé'scondiçl;a~ lfvà'vatil':!!reia _..,, ~ , A,.caridósa h06pitalidade, nessa .noite. 
e .. terra' nos bolsos,:,P:a'i-a: 'sei\vir, de' !às- ·da,s :presci;içôe,, Ôo Advento, é ?Uidado- . é .um .dever, sagrndo .. Pobres e mer~digos 

', tro.· e depois, ap_rov.· eitàridq ·.-.-o .... r11Ó. m. e_ .ti_t.o . sarnente ,feita.' Na vespei-a . do ~:a tal.. . são ·, acolhidos com carinho f1~..ite,rnal, 
' · ., · · · , · · · • · "•.•• ··1g!lia. '.', .. o·.· ·po1011eses .. gua1'.dan1 rigo- · · · · · · ·1 em. que:-devíar:n .afráVi\~silt' :o •fosso .-d~• " u em m1emrria do Sen 1or. 

.fortaleza se'deixavam"~a'i::: ,- ·.: · · :roso jejufu e' abst1nenci> · Só.q1tándº nCl· · A comeni.ora:ção principal é a. Mis 0 

A prim!'iira vez'·crériiàs.ler:s.ido um 'êeu ihvernal, désponta ·ª primeira eStre• sa de Meia-,-!oite, "Pas,Arka'' (mi,~a·, 
aci~ente. ~as,. dé pi·ont~',vimo's 'Qú~ 'não. , · linhi,: . todos se· assenta.m . à ~me~a. re~ dos Pa;tores, como é ()hamada na, ·Po-
o era, :·,.,, cobed:a 'qe alva· toalha:. de. Unho, ··co!o•· . !onia)'.. que. é.· celebrada com a .m~.ior 

·As mortes caúsadas (IÓt· inanição;·se .c!l,da ,so~~-e· uma· car.ia,da. de fe~o,' si_m~ so!enidade. 
somavam ~-o·,, .suicidio"· '._··.N. ão :olvida.;- , bolo da palha do presepio. A ram11ta . "" · ' · · , .. , · · · · " · · · · · · ·Pei·si~tem iinda costumes curiosos, · 
mirei. J'ai;,ais.· o· sorr. f•o. ":der_r. a.Ae .. Íro_ .. /.q· u, e 8 ÓS doi_ne.sUc,. ps __ ·par_ ticipà.m .~!""te. ver_da• , • "" .,. ' · ·.,:, .,,~ - n Is ·" • tais roma sejam representações ·popula-
il.umino ... u ... · n. um. . ·ª noite:_·_ . .,º. ·. •r .. o.sto.'·. d. e_. ' .. E_ ta ... .,. deiro agal-"' crlstao.·· epo .· ""as ori;çoes.. . . • · · • · · ·t · " · 1· tek" ( _.,_ res, feita3 por bandos d.e. ·. m. enb.os .. da ginsky, ex~dire~or .. de.).111'1. <liario .Poiu- o. dono ida. casa. orna o · opa . ·· .. pau 
cn editado .na Frar.;.-iii'be ,~fuâ' magreza bento) ·parte~o e o cÜvide com ·os présen·c aldeia. que, caracterl:ú1dos- dos princi· 
esqueMtica. ma·s magnifico:· enLsúa re:., . ' tee, eni sinll.! 'da.· ·uni;l1>. m{stica com pais personageru, da. cena de B~le/11, vão 

· signação, essê homenf, !'iâJ áe 3 _.rqeni;:','' . Crist-o. M mesri1ô :·ter.:po, da.~!Jles o be_i· · de casa em casa,. representa.rido; tocando 
· r.-,s,morreu enf'm.!)ÍJ~,:br11çcii, em 29·-d~,. jo_ da· PlÍcZ, rêéc/néÍl/ân.do-se, ·.iessa. ho- .. e cantando, revivendo assim;' de modo'· 

junho de 1941, ·qespertando,:a.ádmiração/ . P,;, 'os <d\?,safeto.'i.1,. :," ·. • si\lgilo,. e edificante; o:; ~fan.des _eru;ina- , 
·até em seus._pi:oprio{foirnígos''~ ":', .... ,k · :Fh1 la"a ce!à, · Ctll ,que, forant,saborea-.... mentos do ·f!'esepio,' : ,,: · 

< • · •• ,·. ,. -~;(":: i· ',• :• ::,i •( •,.,\,' e:.· ~ t ~- • ,·, > :l' · . 

,.fa "" .'.;,L: ~ :fii-\:;, -~Ji;~/; · ':_,,,,;;,!/i:,:~J.~: ,;.;.-i..~,.áf:rll1~~;;~:cu_ ~,-' · _ ,, '.''"- I.::\'~h;Li~ 

doverno está : edificando v.i.ria.s cásas gl'ama de. Londres. o segumte: .·· 
para sati.5fazet. esta neceu.;.dade, ma:s .LONDRES - .As igrejas de Pr.aga 
ne11Jiuma pode\acomodar lllais ,:le dilas 
crianças. É :?. uma ·grave injustiça. 
qüe. se . co!llete \Co.~tra . ();. _pmci?narios. 
do governo que: sao catollcos. E· uma 
especià de atenta.de que SEl. · torna ainda 
.mais nonsti-uoso,, quand_o s~. lembra que 

forã.m· despojàdàs de . suas.·. obras·. pri.;. 
mas de arte : medieval, que fórâm 
enviadas . à Alemanh~~ segundo irifor~ 
mações da K .. A. P.>agéncia pólónesa 
de'. imprens'a catolica. · ., ' 

vo~so .trono". Com efeito, a revolta A AI ;h · · · t ···t :- · ·. V ·t• : . . · .. ;:~~ff'i'1::::,r:::f'.:~~::: · . eman 8. prome e respe1 ar O a man~r 
,continua a .pertencer a Nosso Se· · · · · 

~~~ffi!~~u~~ll:;e:ii~~-io~o~é~~:::~ informa: o- '~-Osser.v. a. t_ôre. :R .. orna. n.o~' .. ·,:_·.;_.-. ., 
m,á a atrair. a Si todas as ériatufas. . . 

J Ull to, ao santo cprêsepe; Sejam nos. ,, .. 
sos. sentimentos d.e profunda coúfian- ô _"Os~ervato1·e_ Rom.~?o'' publicou a 
ça ·n_:l:: misericórdia dJ vina, Ein nós, i , se7.mte mform:rçao . oÍJcia;: .·., . . . 
em tôrno de nós,. oeia graça. de Cri~ Para por_ fim <'q~ xm.1p,res uúu.n
to; SenhPÍ.· Nc.'$so. s_erii só Elé O vei': dados q~e circulam! espec1j1Jment~0 no 
dadeiro Re( P.elll at·dor nu corréspon· estrangeiro,} respeito da con~ata d~s 

.. . . . .. .. . . , tropas c1lemas no q1!1e., concerne à C1-
dencia '· . graça d_ivma. e nas f,Ull1i,S· dade do Vulicano, o embàixador . da 
do !LfJOstolado, saibamos _subtrair-nos Alemanha. junto a ·Sarita Sé. com in~- · 
ao jugo do pecado,, e _a~ra1r para Crls·. h·uçõ_e~· .de r,i,,.í govemo, declarou· à. 
to ,todos os povos mf.",s, N:º. presepe, mesma Santa Sé, · que a. Alemanha; 
Cl'Jsto nos aparece bem ]unto. de como tem resp~itàdo .até hofr as Juri~·, 
M~na, co1~2. que a}_embrar que ·cim ções e afividadés da c~·ria Romana e,, 
a mtercessao da Mae que é_ dele e tam bem, os· direitos sóberands. e à in
nossa, .· tudo.· yodemos :esP.~J~f, · tudo tegi·idad!). do. ~~tilçiC/: él~,, Vaticano, -re-. 
deven10s .. ped-1r: emc,ben~ficlO' das 11.l- · solveu 1'esp_eita-lo~/',~e.~i2ual-modo<: no 

.-mas.·.,. . ' , 'futµro~c.. ,.,,. 

./A ·sài-itâ Sê ao 'reconhecer q~i: âs 
trop_as alem,ãs .hat~rp rêspei~d&; >a 
Cuna Romana e a Cidade dd,.Vabéa-·•;-

.. no, toin; conhecimento . das garariti'as 
q-gé.t~):,em para o . futuro dêtl 'õ 'êrt1-
b;;.ixador". 

·p; nós lambem, sem 110S E!S(!UéCel'• 
mos, entretanto, de que as "garan:-:. 
tiàsn_ .,;,a.zistas tem o mero· valor :d!! :um· 

: farrii~:, 'ele papiil, e que o m, lleiéb.só 
a~, respeitará na ·medida em que lhe 
corivi,r: E, por isto. é preciso manter 
com füvariavel férvot as· campanhas de 
.o~ações que. .em. tcida~:a · Igreja. seifazeni 
pe'lo · Vigario ·de-:Cristo, · ; ·· ' , ~, 

.e-.:-..· 
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O LEGlONARJO tell\. o máximo 
prazer em receber visitv.s às instala
ções de ,iua redação •1 oficinas mas 
pede que nao se1am a~ mesmas :te1tas 
nas 2.as, 3:as e 4.as · k4'as, po.t: eiu-
gências do serviço; · 

COMENlB ... ,, _________ _ 
"LA BRU f'E POL:VT'EC1-INIQUE'' 

/ 
V. Cy, ,na siia_secção .da "F'ôlhll a:t 

Manhã" i escreveu s&b1·e ·miJa:l';res. 0$ 
milagrr4; de que falot1 V. Cy são me· 
tafóri.o'os, -e mais do 4.ue 1neWór,i
cos., Mas o jornalistll f.echOlhSê :ira 
mr,tãfora, como num :tngar cl:fe;:;1wo, 
acima de qualquer •outTa ,ee})éCie '(] <i 

seguran!;a, p1tra manifilsta:r . súa-s 
idéias, como aliás é de seu hábico 
ultimamente. Acontece, porem, ,qüe 
,desta vez a me'táfoTa é .·e{<angtlica·, 
afeta a Rel!giio, e por ;isso, 'l]Uê'!.11 
dela se serve• deye •ter -o ,ttecesstr,o 
respeito, ·A lgre}a s~nl}we .. fdj U1tl 
asilo iuv:iol1:1v~, 111esmo :ru,"S :tem{h)s 
de barbãt·ie, ou melhor, ptifnci-pa.1-
men te· nestes/temp©S .. 'É 1Iatn:rii!J, ,i,ois, 
,1ue atê.· os .incr~élulos trÍ'~cu1·efo >p1'lJ· 
teção 0 il. __ sua 'som'~ra'. ·m&.nio 11bil(J,ne 
Ela, mae . amoro,;1ss1mà, a, ;ili'ngn-em 
repele. Porem é t>rec,só: qüe ·os q11e 
assim .. recebem, pro1~ção :sáib'lltn :ao 

· .nenos ser delicados, e /1!ão SI? JJO· 
nham. a• fazer· ou dj:têl' /i.trcc>llvtnfou
cias,. co~o -se fosseín n1~cà~ós em l'.a· 
sa de 'Ioü~a. ' . , , • . . . . . . ' 

Ora, v; Cy ao tra~ lncidéMalnwn, 
te .dos milagres .de J~s'U'S :úrtst'ô dfasl:! 
coisas do arco da velfra, 11ue posltl· 
v:3-mente desafinjun de sua mtellgê11-
c1a. É lnacredi~ve) 'Q.Ué Uln esplrito 
atilado ainda ,éstéja run11i1ando bo• 
bagens racio.nal!sta;i, do tempo ce 
Renan. É ve,rciade que, no seu .tempo, 
Rena.u teve muito suces:,o. Mas isto 
já foi ha. tanto. tempo! .. :. · A velha 

. carcassa. de Rena11 Jâ merece ai,o~êll· 

. fadorial~ lJOr{J_De. alldllt' C-Olll, ,ela !t$ 

éosta~ por ltstt J1nún'àõ à r&ra? No 
~ .. , ieu~r..(1to, V. Cr ainda quer e¾i:il!c·ai' 

os ,lU.ilagrns de Jesus Cl'isto, 11t1rra, 
··dO<i. · nó Evangelho, r:ômo fe11ón1enus 
d~ sugest.ào coletiva. Pa1,a <1ue Ni;:¾, 

"'1'0 Senhor realizasse algum milagre · 
:seria. necessârla uma Intima corren: 
te de simpatia, de esperá do milagre, 

. ·que, unindo todas as. f_orças psiqu.cas 
_das pessoas presentes;· determinas
sem o evento tido por milagroso, A 
multiplica~ão dos pães, a ressurrei• 
!!;ão. <!e Lázaro, a tempestade · atila· 

· .cada,. a transformação da água em 
·yi_nho, a. cura de lepl'OSOS, tUdó S•J• 

ria1n frutos da· sugestão colétiva. o 
moderno espÍl'ito c'ientltlco, pára nfio 
aceitar o milagre. é obt'lgado a dar 
.voltas sob1·0 si mesmo, con'io cacllor-
1·0 que quer morder o l'abo, inven
tando explicações mais· mlrlficas do 
qtJe ô prõ'prio milagre. Incrédulo l)àra 
aceitar a e11:plicação diVJna, é de 
-uma c1·edulidacte l)ueril, pa1·a cngu, 
lir explicações fantasiosas. V. Cy, 

. entr~tanto, se sat!sfazeg com ela:;, 
.e cai, Jogo cm. seguida, numa tren11m
·<la contradi!;ãO: o 111llag1·e af:t'mn 
nãQ pode ser anunciado néru pron1e; 
tido, mas deve ser hlesperadó e s1i
bito. Ora bolas! Se o tnilMré é Cru,· 
to da simpatia coletiva, qqe o espera, 
como ha de ser súbito e tuesperadó? 
Anuncia-lo e promete-lo ·Séria a me, 
lhor fornia de garantir-lhe a efh:a,. 
eia, preparando o tndlspensã\lel am-
biente de sugestão. · · 

O . modemo espírito pseudo-cienti
fico tem destas coisas. Alilda no ui• 
timo. número do "Reader's D!gest" 
vem o resumo de um artlgo de f!àr, 
rison Forman, em que é ,narrada uma 
evocação , de demõp.ios. de· que parti
cipara o articulista. A tétriéa cena 
teva lugar )10 Tibett, entre oa feitl· 
cieiros da região, sendo coroada l)or 
uma. horrenda manifestação dlabóli· 
ca:. Durante todo o tempo, o articuli~
ta se esforçou por manter seu espl
rito lúcido e objetivo, lutando cons
tantemente contra qualquer stig~s
tão hipnótica, procurando trido ObSér• 
var. cientifiéamente. Ao cabo da eX• 
periência, o artfoulfata atfrmou: t"'-. 
nho certeza de que os vii do que 
:ireusarei amanhã, não tenho a lllfj. 
nor idéia. "Amanhã» o esbldto "cien, 
títico" teria .tido tempo;_: para c:Olo
car-se novamente. na. persiiassão PEJ
tulante e satisfeita. de qu,e' a realida
de roda ela é tefta de eng'r'enageM e 
rodelinhas_ O que não fovem engre
nagens e rode'llt1has, não tem direito 
a•. rec!ónheclmento oticial, porque per
tjlrba. o sono, a digestão, e outras 
coisas importantes. É a isto que 
.Yeuillot chamou "la bruté polytech• 
nique", g1ú1 'arneaça.;transtormar ó 
ÚlUlldo num llléCanlSlllO brutal e es• 
túpido. · 

· 1nstittito Moderno 
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7 DIAS EM REVISl A 
{Conclusão da l,ª pagina) C · A T O . L -1 e. O S 

~~õ temos. tido até aqui.! .Mostraram a' Comprepi. 9XCIUSiYaffleftf8 SUaS Joias, ·e SeU-S presenfeS Da COnhedda 
•0dos os estra11geiJ·os Ilustres, como se j O A L H A. ft ( A 
to= modelo uma penitenciaria troglo· 

~~:~ ~a~~ªA~!1~~ia~o~e::~o u:ec~:~:: • .e· ' .A· .. S· .. · . ·.A· . '., e· ... ·A:' : · .. _ .. ··.· .. $. · ... T .. :. ·····R .. ··... O· .. , . rencla~a,}s,w' c;Úceré!ro, . provavelmen.w. 
uma coJ?a i:ie ,a11àlfa.betos, Foi ~recls'o 
que sobre:$:, i?aQ_lo·ra\4sw o t·~1enb m- '"· 
lar do r€portér da·-1-"i;,l,11â: r ... ra iluminar ' ,RUA- lá DE-· NOVE~tJttJO N. 26 C · OFICIRAS :~. Vnicoa w~e~sio11B9,u,1 doa• AFA,~f,~\, 
M cenas de u,na.-··tét'llrfll. pastoral 'que ,1. f 1!:sunina da Rua Anéhieta) o 11ffOPRf·Aí~ • DOS reto .. rio.u • E L E C r- .ti .é. • 
om se desen.rola.m n~; i5enitenciaria ~\lb- ' · · · li' · • ,..., 
.iugada pçl:, dg<;.U,:.,; ,do novo Orf0 ~ \ue ) · · · · ·· 

:m::~;~;;.~11;:~,~~-L~'.;,eoLJ.\BO·ÁANDO COM (j MAL ... 
tl&simo ba.rbatiS!:no: ClO adj!ltlvo "incon
trola.i,,el ". E passemos a outro assuntfl. 

* :::,: ·. ·* 
Recentement>:,,.. mná-. pequena revista 

protcsta.11te publicou 'um, artigo ·em que 
di,;i~./que a·· Pcnii;çné;aha v:vera ·· até 
hoje''.fs,01(?, r{)gime .d\J. 6pre&são de cons
c:.itncia'<,, ,e ,qu~ · só. ·ngara o prof. Flami
llio ~li,vetó) ·an,rl.i1trvduzil·a a "liberda
de de ,cultos.'í;<o Revmo. Pz. Alencar, 
distinto S~l·qôt:ê' Salesiano, Capelão da 
Peniten~1atla;' .. :eforeveu àquela revil;ta, 
contf;.!tando · rorteutente que -a imensa. 
m;.to'foia dos ~r11tenciados. que -recebe a. 
assistencla · .~.spJrituaI. ·catolica, jamals 
!louves.se sofrido quaolq~et coação para. 
ped!l· os :socorr-os . espirituais da Santa 
Igreja, De passagem, s. Revrn.a. .Jem• 
brou que, éaw os protfst.0 nt~ sofressem 
qualqu&r ,impedimento .na.s administ-ra
çófü anteriores "para frequentar seu cul
to, bem curlô.50 ·:ei-a. que até aqui ne
l'lhum .. pastoi:;'_· .pi-otestant-e houves2e le
·vantado sua :v.o'i, contra tal abus,. 

E a revistinha, ·,em Jllllll~J'O ulterior, 
reconheceu qtlb. dé(fato sua infoi·maçaú 
.tom .fa!:;a. . •. , , . · , 
· o reporta· dá "'Flolh&'', mais suscepti

veJ que os propri6.fprctestàntcs, re.sus
i;itou uma balelà que os' meomos ele
mento:; das seitas já se -v-lram na co11-
tingenoia de desmeutir. · 

* "' MaJ, d-isse a ''Folha" .. os p;·isionelros · 
precisam ma~- d~ ~r · tratados do que 
jud1adon. !"lã.-, pe'll.:l<1,1µos que tal se dê 
na administração ·,FJ.am!11io l>'ávero, 

As devastações espil'icas. nas c:,unactas 
niais mculta~ .Cl1' 'população prlnclpal
tnel)tce, -sã-o tnt~{i_&as. O re~oi-Ler ca º Fo ... 
lha" considerá. foi:ios ios, ~cntc,,nciados co
mo tarados, A ~stés 'tirados, se minis
tra •· a:ssistei1cl2." espfrlta ! E isto e 
"''t;ratat\ : : · .• ·· ;, · , -< . 

,\. ccru~ ele va;i:-f.\lt .detcrftos, com srns 
traJcs cai•acte1·1st1ê.os:-'ée1i>1c1os em v.::Jta 
d:Í 0:lgifüra. IllCSilJÍJa, á illVOí:al' eüpH-f. 
te~ e1r. Unià sala munida ·de grades, na 
lu;; mort!~a das bàla.s de macumbas é 
csp!ritlsmo, é coisll. para "grand-gul;;
nol" ou. para. opel'eta. De qualquer for• · 
ma, não' ha peio~ "judiltçá:, .. do que per
m!W que a&hl) _Ee éàtraguem os· nervos, · 
u sande, à· fôi'n1açM h10ra1 dcs senten-
ciado.t . . . .· .. 

Mas par:1 o t'llJJ(trter da · '' Foüiã" wto . 
nãJ. ,é judiar: . é tratai:! 

DepoL~ dist-0, para ,'que, continuar na 
,rnallsa da reportagem! Flqucmus por 
aqui, · · 

1"requentes vezes são bs catolicos .1e
:vitdos a c~làborar. çoni ... o füa!. Pór. l,lia,d
_ve-1:renc!a, por irnprndente confü1.11ç1, por 
cxca.ss.:> de zcb .mal orientado•. El MShn, 
m~1fro si'.m o querer, prrstain , socorro 
a, .. qµ~ deviàm cómbater. Sirva. de exem
])l~· o'' (j\te ~e r,as:;a com . pUbti'caçõeS e. 
escritorz.s càtólicos em relação a obras 

' ll,!'l\·q·sRs; · conforme ;i;dia:nte vamGs apon• mr. _:, .. . 

Elo! Pontes, do: lncredulo, vislomi:rio e 
apalxcnado Jules, iwichelet; ; tlo . cr.otica 
evolucbnista sllviÔ Róinero. . . .. ' 

Em um me-µsat'!q Cl\rfoca <!e· cu:tura.,. 
à p. 96: elo exe\-nµfo_; .~é; ago,b l~-re o 
anu.11cio de ,umá- üvrari.'>/miitelra e nele 
o.; titules de va1ic;, ·-l!vro1i 'acatol!c:z e 

convellie11cli' ou no perigo, que r~ulta 
pirz cs· e.,ph·itos ,em, forÍUaçãú ou de 

· ·· bó~; f~. âx C.:i!t:zií.o iridiscréta dessas !ei
.tu.:-~s- 11r::·m1,.~a3::· ou. mesmo. Sem qú-ere·
rcz:: rec::nhecer .· que-· tais. eo11Sequ~ncias s, :Jc~:,z:n verificar. Lembro~Íne ql.Í<1· Jião 
hf\ muito temi;.o ilustre conferencista 

Ml~icatoliccs dir misturi,;. com out;cs ca- e.cons~il,2.Va a- cl~r'igos .ca~J!icos a;. l:ii-
,t~1ic:-.:, . &ll't· nenllq111,a ·,ri-~"llatva, porem,, tura aasidua cta.s- obras· de dóis russoo 
ou .indi_cà~_~.o: de.wrs cm:er,.i::ç,;1s: dP. citcn-. · ac2.t.ol::cos, _,pa;·r, se· · com)J€net1·:ircpi, ela. 
ta;ão; Ass!rn:· ·itli se: áptegl'.'i'.1Ír, · irn. me,i- "vorda:déira," ( !J opiritualidade t:Íi,-tã, 

l ioNUX0~0:1 . m;: UV:itOS ANTl-CA· mo tom ~ue obras dé D:· Jnline c1w;,·a - câmo se pa.ra. tal lhes fo:;se melhor 
· · 'TOUCOS EM P'EltlODI~OS · e Tr!.stãô' de·.Ataíde: Filwa!os rk• Emel'.- ouvti as lições de· wn· d~:lrdenado ro-

, · ' · C.'\iEOLlCOS sq, a Hist;ri'a rla; FiJ03of:a ele l''oumée; ' n::rncistá. e de um fuligiriooo conj~tu-
, r, Ps!r.oiogfa,'.de. Wlll!am .. ,Tlillles; a; i,:~tca r,a<::Di. impreguado de wcsofia, do _qull 

. ,,Fa.rece cfover efoli:leritar ·dc<,g p~~iQdic~s. cté Wuztrlt,' é ó\.it-r~.) .. m: naturar qmr o · rec:.rrerem. aos seus tradiciona-ís. e· le• 
,, i:at;{)Íifr-& ·o,:i'.intfr cs' t.2US 1Bit:J':'es scbte O C'a.t-Óc.cCI· que CDinprcu··~. feV:..\ta, porl\U8', gititno.s mestres, OS. antigos Padres· ·cta 

·qta l,iódéin Mr O!l 11:.i.o,,a. fim de pl'.'~ser- é ca.tolrc~: c<111fb.clam<mfa mamle' bu,;-' Igreja, os. Sa,ntos moélemo.s e cs:-6cri-
v:li;'i~'.hcs o CG;:>irito áa c:>pt:i,ml:ia~'1o de c:i'°. esses livros r:a &\lpo1;;çií:o ,,e que ~oc· tores aprovados, .. certamente muito· mais 

· li:leb.~ ~: .cfa imagei.Í p1·ejudidáJ.s à. fé ou catolíc:is .. 1:: sê"·i! ie1·, .s~ndo ainda um luminosO<'S é: ricos em dJutrin:i. do que 
, ii' mo1ii.V!! dlfic'.!mc;Ít~ ~~- J)'()dÚia ima.gi- p1'lnc'lp:ante, imt~-~ _,fa ct.,.scobrir O . quec · afjueles duvidosos "pznsadores". 
· 0:ar CJtté s,;ás pagin~s -~~1·1C1.;Sen, .cli vei- tW, ter2. P.:.>~,rvldó lnoêc11temente- multá Vem; tambem; aqui a. talho ·da fo!cir 

cv.l:>-'púa a.difu:sâo de o::iro,~ ·e::mlicita ou t.·a;e, m1:ltíi.·~.nt~nra· . (iúe · só setvira · _mencionar que· está em moua a. pxopa-
ilX!rlUeititnié11t~ conocnà-:<1Íl· pe1i Ig'reJa, pa1'a p~1;~:u·iiar-1he· o esplrito, .entortar'- granel.a; seja rio original estrngiero, se--
~o' Ófül!li, que ne:;;a.6 .à. r.::btcncia. de lhe o r-c,:i.,o:mento ,e' su.scitar-lbe·· sobre je.. em trnduç&-s (geraJmente péssimas), 

; t)c»i~ :-~ i:1'ieaciri da,-·sua·Ê>l'ov1d.cneis_,: a 'di- vcrdàd~s: <:ssenc!rtis--- do· .cab)licismo dit~ · d~· .. ob1"az. qua,j:;_.iigor;_ só. IX?r euf~rp.i.sn;io 
·· vln:%itcle d<~ .Juus, · a. lm:,;r~!idad'e e.a. al- vl:;!l!,s q,:~ !1:Õ.O ~stl'i ainda,. apare'.!hado' sr. p_od'ml rotulai. de· . catoliéas, p~ls o 
, ri~i._. z ,d,fa;: :;;ob;;,:,n.i.tu\·:31, o pc-der do~. p~1::-. rm:.lve;·. ··.-. !>ai,_ tàh;ei::, o, extravio, que n-elas ínai.s eYldentemcnte falt&. é. 

·cent-ll'. ·ct-1 !gnja. e, ern· gcra.1, os dogmas r. perda cte· uma alma. Pela. llnpruc.ente; . umz. ou outra das virtudes caractel"istl-
' e:· a,moraf elo Catc!foismo ... t· entre-• pell', indevida .colâboração· do órgão ca• ca:. do catoJlcismo:· a·cai·idilde fraier-
_tlm't-1 , o qm. d:.:t;:r:?.çac:2.mente, se ve- · tclico com os àgentes· do er,·o e do maJ. na, a htlillil~aclá cdtã, o r-zspeito-á pu. 
11itlfo,, s-) nio e-e·ni:cl~ corrente,.· li() me-· 1·eza, o- ·amor. a~s. ~acmmentos,· .a obe.-
nod éo~ ,e:;p:inb~a . trequenclà.-. · ; · II PUBLICAÇAQ; EM ORGAOS CATO• die..,cia- .às aubrlclades ecJesiasticas ... 

:~o riuméro de julho de co11h'eclda í-e- LlCOS, DE EL"GIOS INDl-SCR-11\fl?M- Freconizàm ú11.s· a l~itura do romancista 
v~3tt, _J;,1~t1·ada ca,_o!ica qu1 .se· publica· DOS A OBRAS ·ÁCATOLICAS OU DE, que se compr~~ no descrever repugni:11-
no rn.J. de Jttn~iro e11contri.m:is e~tam- mtl'I.ONEA ORIEN·T"AÇAO- · tes ,casoii- morài;s .ocorricln 011 familias 
pàffo, ,à\ p, '53 Ulll \'lStOSó, ll.ÍJUl1.CiO, UO · em quii há membris.' que ele qualifica. de 

,quil <(Ui!:se 11. _to'.r,!idade C:oo J!vros 'apre- Aiadz.: recinl;;,ménte foram. puhÍica-- c:1tolic01;. e que ~e entretem· a ''rncio-
~e!it&dt;, t;1e;'ace ~ repudfc,· d~ uiHa .cons- dos em jornais e. re:vl.stas. c;.tollcas. ar-· cina1<:' sobra miualas. podridõe.s; reco-

. ól1mck,. cr,to!ic-3 e n:>.' qual· s'e l;lfer~c:m tigo3 imo::lera:c',àmente lauda:torios a: um. mendam QUtr03,. de preferencta,. o, es-
. à .·h%turl'.· obras de mtdrlcs. 8'ffll,OStiécs e · . ro1ilanc:i estrangeiJ·o, midiccremente. critru, que &3: esptci!Úlzou na. inV1lctiva--
. dédtradcs ar,:i-c;,tolic'OS C)t\10. H. G. trnctuz!d'.> para. O p1irtuguês, cujo autor ção .atrabillaria dos catJl!ccs. llumildes, 
W:!11;, li:' Van L:: .. 1n e Wiil Durant, os · tem wna mot1tal:dade acantuactamen- obediente., e: piedOS03'' embora i'otin&i· 
f.~,dutote-3 ::ne.stres mo~~m::s do saber te pro~atanlê, cujo protagonista é· .wn ro:i, ·como.· s:,mpre é a maioria; cutros, 
s\ipe,'licia.l, r.arcial, tendencioso e pre- Padre revoltado· e tracassacto, smgu. &inda, à~,nselham com entusiasmo que-
tc,1.'.3~~i~; , · larmente de:;provldo de formação teolo- re leiam os esc.ritos daquele pzrene re-

Et.1 numeros de JuthO e de agosto de gica· e de vida sobrenatural, cl1elo, ao bsl:icb, hlrga.Jho mfatiga.vél de tudo e 
um stn:11,nario c:itoli'co edlt:,,do · ·em at!- contrafü,, de um pretenslooo id:za1 in- d11 todos, que -"não tinha p,pa.s na, 
vi::. t:tit.io m:,.w.i:·,, d:i, zoná da M2..ta, de- dlvldUalist?, liberal e vago, e· cuja ação. lino"llZ" e· cujrui palavras "queimam co-
ilarim·,·e~-uos · anuncló.s. de ur.,ia livra- tmde cOnstanteniente a pôr o (!ltto'li- m:i. brasM''; ou então>que, se· trave· co-
rlit,. · l:!.ll!bem é!!-t.,l,ca, 11os quais, entre- cismo no. mesmo plano que O protestan- nheclmenh com &qtieie•. extraordinario 
tanfo, entre lirn<,s dé b:>a fonte e outros tismo e· O· atei.sino, ·senão. em, pls,p;o 1n- "sa.ito· pecador" < !) que viveu cons-
de 1:::,enos ortodo:m erigem, são altstadcs ferlor ... · Nesse Jivi-o · a; Igreja: é· , apre-- cimtcmente em pecado mortal, que de-
al;;un.:. indubilt..wlmc11té het~todoxos e sentada como uma. organização mel'a:.; -libaradament<r. sé manteve afastado dos 
rtt~ heretlcos e ímpios,. como obras dê mente política ou adrnín!.strativa e os sacrnmento~. m~.s.,i1ue, nw -obstante, se 
A11tsro dé Quental, eclite.da.s pdj li'relí- cru:; mila exet·coní a auto1'!dâde · hle-,:..~1·- proclàmave, a. .si me;smo de catol!c~ e 
glos:> F'ídeLno C:é Figutlrédo. do agnós- quicr, reprcsrntados como homens 1n~ qua · por· sua 1nt.:;rc~ssil.o postwria, ie~ 
ticili. e sili!pàt:zanta do comunismo John tere;,seü•oJ, mesquinhai:. faJsos; vaidosos· guncto dão a· entender seus admirado-
Ourithú, · dó anticatolico·, e· â!lticri.stão e vlngatlvoo; .. sem nenhuma. . exceção... l'::-3,Sohteve a conversão e o bati.'.;n1J l!o.s 

. E,1trztantci c::se nmlance,. Cll,iJ ma,)igno fliho~. e' da. mulher com quem Vivia e 
caratsr qualquer caiolico :11cdla,J.imente pelos qua.i.:;; cnq,.anto ·vivo, nada qu!s 

~~ovo SUR ... , o ESOUEROIBIA N' o MEXICO ~en~2to logo .. ,_enierx~-·- 2,p c:>m~çar.:111é fazez--.neste· s
3
ntidci ... ', • . r, leitur.a, pbt.ev'a ext1:A9rç1ina.ria "publi- C~mp~cendí;-se que isto succda. Os. ']Ue 

. ,, • "'· ,. "' . ___ ... , -' . '_ t : , , 'éi~é'' i1~ ~o~ai. iiiµirc ·' · · !ba, que; . e!ogiàm e apunciam tais livr.;s, por-..m, . 
·, ·.> · ,,.·, ,,,rrry '• .; 1 1,,; .'1· , .. ,,:i , ;-~·, , .... ·&.i:ll,1··.·r.à-l'M~>1bj.1.\:a.\•~l.S'·. lhi!"fpf. ·ta,lvo:;.·~ell_l,'P,el·)&·a·ui:;ni.~&l¼,~ . .n.n~~ribt,1.~Ellt.-l{O· .•. · 

'o ifü\1ló'· liôletinr ·cattlico ·"nõrte· ccrarti de novo 6andefras d,!i extrm11:1 e:icand~í(faament~ favor . :' " · ~ Jrtt~mtil'.lte' :~ :.a~ ~,-s• ·, 
a11leridmo ••Noticiasi:tlat'ôilcas'\ traz esquerda. I!l_;s~o p~~l'IOU ~9;paÍ;ÜcÜbr Seínelhantemente tem sldd aplaudido .. ·c!enciall, pa:r~:j.u:;tjffoar a "p;i_ruianen'Zia 
a segu!llte -nolicrn. -ut>;,seu, 1,mnero <le a:o i1tternaciC1ral. .Um· ex.e-i11·p!o ele co- úas folhas catolicas outro· liw.J tam-'' ... n_J erro,c!eupessmis•,quc::,·iveu1 uo mru1ti1

' 

:W-Xl-104:J; mo .o vermelho tinge· a . .democraci~? bem t,'adÚ~ido do est1a11gcirp, E~e não "''das· ·lrti:a:i;··'do~ :negocio:, ·ou· d$S prr,ze-

REAPARECEM NO· .MEXICO A5 
BANDEIRAS DA EXT-:llfMA 

E'SQUEROA . 

•· Que. se esteja formando no Me
x'co. lllll clima pros.pero, '.t!Rla 4'-lllOS• 
tra do que Potelicias contrarias aos 
Estados Untdus e à Grã-Bretanha são 
capazes de criar, para exercer pres• 
siio na l10ra d\l se Ol'ganfzar o mun
do cte após ·guer1·u": este é. o perigô 
rhmtmciada pélo <_llui·io "Novidatlcs", 
do l\lexlc:o. 1lt'Ocu1·anclv di8éeruir as
c3 usas da agltuçãv quê. imJ>era na 
política t·eligiósa cio vais ... ·No.viela· 
des ·• ba.sea•se · 110 realce ctido. à co•· 
1ue11wt·açã.o do X.XVI ànlve1•sal'io da 
revolução bofolievlsta. E'ntre outros 
ato~ e alem de, uma faust:Jsa re·, 
cepção diplôufatJca. na fllmbalx:irla da 
U. ll, ::; S., gfupos da.' ·ca111ara· dos: 
Deputitclos e de Senadores, relideram 
ortc:a111ien: e· holllellagem . à · Revolu• 
ção Socialista. 

A SitUaçá,o ,cr!Uca dô país. atrib11i
clll às vfolações( do· '.àrt1gt, 130 da , 

· Constitufçâél gue' proíbe o cuito exter• 
nc,, motivou as recéntés declarações 
do Extnô Sr. Arcebispo Metropolita
no, D. Lulr. Martinez: Ne!a8, n Bre• 
lado cterltle "a verdadeira ittitude · da 
Jgreja Católica no México" que está 
resa! vida "a manter-se no campo es
piritual que lhe· correspoude, sem 
coarctar a liberdade· d_os c.atólicos", 
mas sénl assuinfr responsabilidadés 
sobre o que as orgànlzaç'ões d<i cató,' 
llcos "expressem ou. tratém de rea
lizar", sem Sé Jazer ·•solidario das 
opinf()és ou tettdencias de. escritores' 
ou oradores éatô_lícOs".' O· Sr. Arce
bispo concluiu suas. décfarações afir
mando que "à lgréja Catóíica, nó 
:México está. dis{:)O$ta a cbl!M)orar sin• 
.cera e eficazmente ,;."JÚt O Governo 
CIVil pâra O ~êl11 da pátria llO _campq 
que lllé córresponde". . 

SêgUrtdo 1'Nó'vldades• isso ·era nina 
COftillà · lançada• SOÍ:U~ . á Y:>.Stiss1m:i 
ll}allobrá '' dé regressão ao passàrlo 
cheio de turbuleticiils, fomentadÓ 
muitas vez'es · por• qüem deve' só cui~. 
dar da unídade". 

"Na rudeza d·esta situa.cão ·apare• · 

éompare-se•'ii' ·poih1\à,· orelisiVa m,:s- é crua.melite demolidor, como aquele; i-cs. e· tem·.: 1~18,il; go;;to .. pe.Ias c:il:i:a.s sen • 
mo à miser;a do nosso povo, com que ant-<..;:, se nos cferece como o simpatiéo , sive!s ·,:eo ,vl_s,v~:S., c!~zJ;e, _mu~1do do qt1e 
se festejo, ,uma -data comunisla.,com . rrnultado de ,uma,_ "promes<,:i.". Mas pe-~a,:; u1v!swew. · i;: csp,,·Jtu.ms do outrn, 
a obscuridade q11e pres:cliu' â celehra.' pi·o1riessà. meramente cavallleil·es'ca de po,;; ~nca. _CJl~_g·ªsss_m, a;. aprender sa-
ção do aniV:érsario da Polonia. Não· quem, sentiment:.l · e ilogicamente,, Ee ti:;fat~riamente o ·seu cate-cismo e me-
foi a Polonia a primeira vitima na desobriga conr esse escrito da gi:àtidão <1'\.xi· amd~ se. habltuin-am it .leitura d:ss' 
Juta contra O totalitarismo? pela súa escápulA da Frali:;a. .invadida ·obras·· sol!da_:s ·~ <:la&icas. da espirisua

quc julga dever a essa que.'nós chama- .Jiclad_~ cr~.;~. ~ is~o Qtle nos: p3naliza, 
Não· se trata da adulação fe:ta a m~s de Nossa .SenllQra,· e e'Ín cujo s::be- e conr .o f1t:o:de- salvaguardar· a este~· é 

um tlmbaixaclor de uma nação -pode, ran:i poder, entretanto, ele, de fato, não que sobre o a~sunto procun:mos .áql,11 
tosa, nem do insolente desprezo ma- cr&, _ pois qu'.l .çontiuua. Judeu,: como ch~mar a a.tenção d:s e~c7itorcs, d0s 
nlfestádo pór uma nação. vítima. de declara no ·prefa.cio _ qua.ndo sua: con~ edl~ores e; sobretudo, dcs leitores cato-
dupla ag!'essâó. 'ft'al,H;e da posslbi· ve1·são ao ·catolicismo seria. a UniCIL ex- !icei, 
ljdade de se formar nó Mexico uma p,essão adequada da sua ass:ialhada gra~ 
agenc:a de pug1ías lút.e1·nacionais con- tidão. -Pouco .importa:, por isto; que o 
tr2 as potencias clemocralicas. O nos- · livro não seja. ine'vereut, nem blasfe-
·so governo deve pr·evenir-se c:>ntra o mo. E&.e fel que traz no am.a;;o':... o 
perigo de \'er essa agitação passar rato da. tnconverlião do .reu autor -'-
do campo religioso ·ao, soc:al, com re- é suficie11tà para inspirar fundadas du• 
flexos tias re!açõcs com os demais vida,5 sJbre a. slncerictac!e · da obra.· Bas-

. púVos!'. taria esta consideração para. levar. os . 
A União Sinarquista <jiz q_ue',,;-ha publicistao catolicos a. porem-na de <1ua-

i.11na manifestação de solidariedade rentena. Ta.nto mais que .. existe do me.s~ 
moral com as doutrina's comunistas mo Autor um ·outro· livre,, um romance. 

· sustentadas pêlo goverÍ10 da U. R, S. · no qual o catolicismo é representad-o 
S. ". É estranho que se louve à u. R. !)8 um modo falso e ridicUlO, na pessoa 
s. S, e a seu Emhàfxador Sr. Cons- de uma velha criada. 
tantino A. Ouurnnsky, ·qu11,11do, nem a 
resistenc·a heroica da Polonia · e Lon
dres, nem ao auxilio dos b]stados Um
dos, prõYocaram tanta 111anifestação 
de apreço, étllbora e·sscs países uão 
t0tlham os antecedentes reprovaveis 
da U .. R. S. s:. " 

Nc.,tc ponto ainda temos que reparar 
na !mprndenci('. . dos catollcos que. por 
entusiasmo literar!o ou por· prurido de 
novidade se arremete ma esérever · e 
pÚblfoar com· eircessiva e censurâvel sim
pa.tl~. artigos ou livros sobre escritores 
pouco ortodoxos, . sem a:d'verth·em na in-

EXMO. REVMO, D~ RICHARD DOWN'EY 
ARCEBISPO DE LlVI-RPOOl 

Por DOUGLAS NEWTON; Editor do oi-gão catolico 
"The V11iverse" - Copy - Letras pa:ra o' LEGIONARJO 

· tiver~ct. que tem· como Arcebispo o 
El'lmô. ReVlllo. D. Richard Downey, 

, ocupa. na hierarquia. · · cg,tol!ca da In
glaterra posição imediata após a Sé ele 
Westmmstei. · 

Como gral1de porto marltimo e cen-

Seu talento füosofico e teologlco le
vou-o a varias catedras muitos colegios, 
entre 19111 e 1928, Foi vice·-reitor do 
Semfuario de UphoÍland·. é professo!' da 
Universidad,e de Liverpool. Escrenm va
rio.s livi,os sobre a doutrini. .catol!ea; 
seu estilo v!vo e erudito· destaca-se. em. 
· oqras eomo "Ensaios · Critlcos -e C<im;-
· trutlvos", "Virtudes• ciVicu", DiVÍJlll; ·. 
"Pi1ovidenciu ... e oútrbs,. ithiüt de · varias 
cola:bo~ações . publicadai; pela. Universida.-

Ill LIVItOS C,tTOLICOS EirÍ 
EDl'.!,'ORAS· ACATOLIC-iS 

Emborn existam em. noo.so ~js va
rias · editoras c:i.tol!cas, algumas antiga;;, 
s~lidi!,mcnte estabelecidas. e com larga 
capaeldime de dif.u.são; nii,o é rarro gue . 
escrltJres, mesmo de• respousabiÍidade cm 
ve;; de- levarem seus manuscritos às em
p1·esa:i' catollcas, os entrega.m para · pu
blicação a; emvresas·. mei<amcnte com~r
ciais, indiferentes ou a.té contrarias ao 
catolicismo. Não fües • acudirá que,. assim 
procedendo, prestam. o seu · a u:,ilio· a 
que111 combâte â. sua. religião e ao me.s
nu· ~mp:> o negam. a quem. "- serve? - · 
que a.."l!im. coli.boram com o adversario 
que 'lhes comp.;te atacar e vencer? -
que ae.sim dão aos inimigos da sua re
ligião O• apoi:Í do, seu llOme, O: SOCOl'l'O 
dos lucros: que IIJes proporcionam, a 
oportunidade df> pi;opagarem na capa 
dos ~3lis'· · proprios livros os .nomes de 
outros livros que -sua. consde:acia. i11e .. 
.xoi·.ave!Jnente condena? ... 

IV CONCLUSÃO 

São Paulo, ue Vezembró de 1943 

IH • PERFIL DO-·HOMEM MODERNO 
·. D~ Aidano Erbert, O. S. B. 

; ·.-· .,_ . . :. -·· ~-. .. . . . .. . . . . . . . . . 

(:).; ideais modern6s de' cultura í·esüi- lllllJll neni. tec.em. E eu--ve.s digo, . qmi 
. taram t~do.s em. niateri.a.listno prático nem. Salomão, em todo• o seu ésplendor, 
que coexiste nos lndlviUÚos com· frág- _andouº vésfido· como· qualquer :um deles, 
mentos dumà. 'ta1' -e- · qtiai 'mêntalidade ·se pois: o mato·· cta· roça·,. que hoJll-·está 
éril;tã' é niai~'··vezês neilí.' é iieiéebfdo em flor e :11ria11hã será cortado- O .qúe!_; 

- comó sendo' ináfa:i:iÜsmo.: A. filosofia mado; ê'a~im vestido por' Deu.o,,'. quanto 
inúci·iàii.stà propriamente dita t~ve lltlJ/l, ma,Js '11ão o, séfois Vós; hoinen$ :dir ·pou-
cxist~ncia efeir,crá · a; lrrelilvânte. 'N'á:O éá 'féf Não 'vós preocupeis, p:Jis, cal• 
d'eu ·· úenhüma' 'expllc~Ík "''áos' "'últlmõs é'u1ancfo: que vamos comer, que ter.elll(I.S 
probiémas . hfmianós; iierii. prestou' uin para· beber; q'ue nos ha' de·.' servir:',it.e 
icteài. cié cÜl~ura suc<!daneo· dó ·ti-antén- vestlclo?' Em tUdo Isto ·{;e soma 'a. preo~ 
cientà:L Tanto mais '!mÍ)ilz-se à ineátáli- éupâção :, do:. pagã&. Vosso Pat. :sabe 

·· dacte móderna ·evasiacta. i:!oi viforés t.faíi- · in(úto liem que de tudo !~$e>~ prec~ls-
êendentais o níàter'ià:!isnio' · ;:,ratico' bii.- Proéui-àct · por-tanto, ·· primeiro· de , tudo. 

· seaé!o ·na: concepçÍio · deis valores· conci·e- o Reiil.cl''d&'·De:US· é·•suiVjqstli::a.· (llSto': é, 
't-0:i é:ôino· 1r:mce aferidor 1e àlçà:da tml- as exlge11cias do 1esmo), e tOclb ·o ·mais 
versa.!; Sua ultin'Ja evolução' o .. esp1rib- .. ser~vos-ã da.do em · àcre,<,clmo/ ,Pelxal, 

. inatefulista· CllCO'ltroU nà COns!deraç•J,o poi3,.de preocúpa,•\r()lj pelOiçl1a de;anra• 
· dos ,alol'es eêonomicos, qua.is .motivos nhã: ·-0 cli? 0·de:amahhã'. .tuir.Iiirã· de· si 
decisivos . de·. toda.:, a.tiVidacte humana. e mosril.o. :Bastá a cadâ-' "dia :o' pezo;, de 
ünicós pririclpios formativos ·uo· mundo seff, éuídidéx;"". CM'.àt: 6,2J<34). . .. . 

's1ciaJ.' A tã;:, JU•,"'-1. importancia· clle- · · É claro ·o-sentldo-ol:iv!o• desfl\'''!içã~-ili .. 
iràra.111 as cousas -ecouomicas num·· am. vina · ein· :nat,ria:·d~ e·couomllt hrdivi

. biente governado pelo. encanto• dos va- _duá.J: Com seu lnQtodO preclU\lt!'.i: do pa~ 
lores ten-estres; · radoxa, Nosso Si!nhi>r ressalta:~ .áb.solu• 

A evolução elas c!encias naturais e da ta e i11compa1·~-ve1 necessld~e' da; m:co- . 
técnica provocQu . manifestamente., e~ta · cupa.ção pelas : co'Usas· ·,do· -niundc, tran• 

• matérialisac;iío. do . peru;amunio moder• ééndeh.tal. a primazta ·rto reíno ·dl!.' alma, 
no. Nem é de .!d-mirar. As pesqu!zas dos a ·vocai;ãó e tàreJa,' traMendep.tal do .. ho~ 
111ateriaEstas• são- tran,sformadils . 1)1\la mem, As palavfas de Nossp Senhor ~n~" 
t€cnic~. em va.utagem;· imediatas. e. pa.1° tituem,. talvez; ,a ·mais· .mci,!,\va: anMtei,'e 

· p.,vels. As cstradM de ferro, .o · telefo- .ao espiritó · dó .hundo, moderno .,;.··de. 
nJ,. a fJrça e luz eletl·ica, · o · Radio, os pois de dois mllenios de.· religião erlt;u,; 
reniedloa específicos contra doeuças . até ~ • · Postas em confronto com a. menta• 
112.. pouco iucuravcis, .e. todo um, vastfu- !idade dominante · dos nossos. '.di~,~. elas 

. sinto acervo e.e conquista b.enfeitoras 1103. permitem· i·Lscar O perfil . do· homem 
na esfera do c:1,creto. pai·ecern compro- modérr.c, 
var e recomendar uma orientação .ma, ·sob as• luzes das palavras de Cristo, 
tEl'!allsta. A ·. cie._cia · experimental · e · ª que llSSinalam · a atitude fundàmentiil 
técnica .;tw1prem. com as suas. p1;oillessas · · · , · · · · · · · · · do homem fügl'.o e . capaz de,,. éhegàr ' à 
em l;eneficio o:a vida . lmmu.na; A .apre· sua µltlma. e;volução esph·!tuaYpela. gta-
cla~ão tianceadêntal da vida,. o prog.·a- · · · 
ma· cristão ele cultura não JoÓlece_·.p:t:O• ça divina, O eSl:igma, a, màÍS prÓfmida 

. chaga: do ·honiem moderno. a ·des~ito "ª.i tão. convincentes. <L palpiivêt,, é!a · ·d1{ tod'a · sua ~'v,iJúção · ·civiüsatór1à·. · sfi· 
. justeza· de sua, ezigencías. Fornece-as, gura-se_ o·bér-8\l 'ele· desprenclidÓ c1a··a1-
mas cm , plano . superior e distante des · 
interesses. . . cptidiancs. da. : .i.s .. -.fe.ra. . c;orpo-· ma; _tornando•se . hom€111 · : possuldo .. · da. 
r:al. O h0me111, porem, .e prlucipalmen- fai;c!r.àçã<> · das fina.iidades dti'' ·utiUda-
te. o homem moderno . está . pe• los efci- de i:>roxima e pà.lpa vél, 'corri' .salierim;i 
. desprem dos. vaiores ti'ánscenqcnta!s,· o 

t~3 sensíveis, ps!o mu.ndo dos fatos· p· al- · · materialista de a'!ta. civilica.çâo. ': 
paveís .. As ideia.; em geral, e_. êm· par- · · 
t!êular a, ideia u;m 111u11do-passagem .. A _lei ger~I a que qbedeói ·a :~!d~ P.r.:i-
p,,1:a a.. vida etl)rna, com. a: 'fé, a. incvi~ t1c,, dcs, nosi,os coeta1ieqs · é · a on1êra--

. doncia i10r~ant,, como supremo princi)Íiu dição._do. PQ.SÚu<1,do de cris'to Nosso Se• 
1·ag,u1ativo da atividade, não exérce. atr.a- llh01', aprejcupaçãv, O c'uidado: do 'iu-· 
ção, 11em mercce · já consideração. A · tµro, ,\'-. .sólicltü1e mescli(da. ~e rêc!li\l. e 
evolução política e economlc;t, adm!.Í:lis- esper>u1ç~ d.e projetar ~u,1 vjqa.·d.o"• pre• 
tra; o 111::smo. ensiln Pl'atico. como' a . sente. var'a. ~ futur.o, do_ último" páÍ-a .·. o 
técnica, Íllo.stranc.o todo' . êt1a·. a: vitória . ,c~~çl;n~: o 110m.:111 . d:íá nõssçf,:di~ '.ftt?-
do poder material s3bre· às idciás; · · cura, em /tt.ão; proteger sua· :Vié!a. pro~ 

A relígião e seus pootulados parec:cm longa~Jà. quânto poss!vei. eni·!quece-1~· .. e. 
aQ. hom<::111 moderno jà ·ná' se enqua.- .torna-ta mais v,igorosa. Age, em tudo, 
drarem no. mundo dos vaJ~res·materials. sob O dominlo· duma finalidade pro~j 
A. leis nattuais e metódcs cieritiiicos ma, em prol do. seu ".eu" concreto que 
e · técnicos, si não alcançaram já à to- está vivlssimo em sua· conciencià; e age 
talidade dos fcnomcncs reafu, preme- cem imp~cavel acerto para es.te fim, 
tem chegar ao ponto de resolver todo Na fascinação pelas finalidades ccm-
tri!.Steri&. Ir a 1>resunção de que assim ereta~. divo,·ciaclFs da, justiça .do Puéino. 
sn'i os . acompa.nha. Um dia, disto o dJ Deus, isto é, das exigenc!a:;° esplri-
llomem. mocle~no está conveuciclo, será· tuai.3 .e. trancendentàis da alnia,. está o 
poJ!:ivel apanhar toda a. realidade em tragico que ha. na .Vida do modéi'nci. ca-
cqw,çê2s matematicas. ,. tivado pelo utilitaril;mo jamais saciadJ, 

o páralelismo pstco-fisico promete continua pob;., . e infeliz; nJ · Intimo. A 
qU'il tamli.~m cs fenomenos psiqmcos, o alma..· pela qual O homem é verdaclelra• 
n~uncio K,piJ'itual, de' honter>1. si.rão com- · mente llomem, é Ignorada e. nada re• 
preelldidos por· .rormufus . màtems.tícas cebe_ para seu su~tento. As· .finalidad~s 
cü reação, sem haver mais necesslda- periíer!caa. concretas, afirmando-se' .au• 

~ll, ;ftt .. r@.c~rr~i: ~f uw.it:.,~A~Eli>,Pld\'\l~l. ,,.'. !:~m-~_~•.·,:~::~.!n .. 1i..ª. n:_.~_-.:,_0t,.e_,~.·.·.ia··· .u 
~ ugtre 0 q a. !fgaçao mt!ina. aã·T:vfcta :fac • .....,. , 
tc:~tual e morá! com os prooiss:is fisio- d\S!;.i-'lls· ;y_emo,,;• o. h.omJÍn · moderrio; de• 
logicos, Já sil sabe que pertüfoações pauperado em 0 Ua st!b~tancla · é.onstltu-
11:snt1L>, Í,,; psrda· <Ia menwri. .. ; ôa .. ,fotça. .\lYih, .\íl.s;J,~lEf~ito no intimo e t·eduzidó, 
dil;cuuiv:i. do iutelcto, e:, cni1tJ.-ole ,~o- r.m. SU'.\·.,113tural ancia de fülicidncle, rs 
ral, têm por substratJ mil:.imas indis- a!cg1·iJl.s tacets .dos· prazeres. sensuais e ;.,·. 
posi,õc.-J org-anic.:is; que a capacidade satlsíaçã_o -preca.ria de realizai' .is que• 
_lnt.eletual.e·a éne1gia da vontade depe-n- rcrt~ ,dwna vcmtadt, extravertida. ·· · 
dsm de Juuções organica:i. A explicação vomo transpol'tou o ponto- -de .:;eu 
espiritualista desta interd~pendencia equilibrio, do pre.sente para o .futuro· e 
e:--.istente entre o espiritual e o· vegeta ti· dJ interior de ena vida espiritual para 
vo-s"nslt!vo requer abstraçã,,, uri1 · abi:,n-• · 0 mundo externo; o nomEm utilita1'is
dOnJ d?, retina ·cientifica" de lidar só ta uec,ssita para sua felicidade· deste 

·mundo ~xterno, do homens e dos cou
sa,:, Necessita dum m.undo- calcado so~ 
bre o padrão de sua. prDl:iria vi(ia mate• 
ria.lisa.da, pal'a ter amblerite em que 
possa repi·füu1tar: r.ece&Síta dos. outr~·s 
homens par;i. poder afü,,;ar-se e. rece
b.er 1m1au,ws; necessita .das cousas,· 'em 
escala. sempre. i:,aür, .pa1·a ,~xêi·c;e.I::lb· 

co:n C:ados experim mtais,' e por isto· náo, 
iJlte:·essac · 

C.; fatc11 que' depõem em fa vo1· do evo
lucicnismo cJ1lfim1am ao homem mo
derno o modo de ver matelialista. Pa
reci-lhe ·sumaoente plauslvel ver. na 

· vida· inteletual " h10ral um :simple:i epi
fenomeno da evolução - orgàúica, .desde 

· as formas rudimentates de. animais· an
tropoidail; · até o individuo scasibllis
simo do hom€m modt:rno. 

Já se vê que o trancendental, a cs
plritualidacte da alma. e · a religião, .deve 
pérder terreno e ganhar • a. feição do 
n;ito. Na. forma de nipote.•~ de trabalho, 
a negação da alma já governa. as cicn
c!.as natunds, porquRnto se procura ex-. 
plica.- tudo com · os recm·sos exclusivos 
da fisica e qui:ulca. 

AJ lado. das conquistas da clenc!a ex- · 
perimental, o q ute aind~ desesp!rituali
sa · fortemente o home1n '.modemo são as 
exlgencias da: vida. cotidiana, a. luta pela 
vida; agravada ~la. concentração· dM 
ma.ssas h urnanas em cidades, pela ne
cessidade de proáução sempre mat1r e· 
pel~s problemas economicos ~ · p0Íit!c,:,.\ 
dai resultantes- O que nesta luta sóbra 
de energia e vagar é con.sagrado ao 
divertimento que nestas condiçõe·s de 
Yida reveste-se duma verdadeira· . ne-
cessidade pslcologiéa. . 

Da modo que são poucos os que não 
se con,entaní coni uma coordenação t, 
apreciaçáo matei-ia-listâ dos problemas 
lmmanJs . .Destes poucós, uns se elevam. · 
apenas, a uma moral pragmatlca gue· 
cQnsiste no imperativo de· ser ativo. ho .. 
uesto, humano;'· outros fogem para as· 
sombras cio ocultismo: ·e só poucos,· bem 
poucos andam à· procura do DeJ.JS vivo f 

vei·dade!Í-0. · 
· Nosso· senhor Jesu.s Cristo colocou to-· 

minio. · · ·- .,. 
Querendo ,,arecer, . ,.,n, v·~~ d~ . sei, e 

dom!na_r. em ve~ de .evoluir. espiritual-. 
mente . torna-se, na reaJiclade. ·, cád~; 1:ei: ' 

maiil insignificante e dependente .. Re
ti·ogada em JU_e. dignidade .hUllii:Ua. que 
está. .toda· n .. ·a1niâ e 110 cultiw d!ló ex1- . 
genéias çla. •. 1esma, e di-pendt: de. opi
niõe.-; e conseuti.mentus alheios. E . a. tal 
ponte, vão a, trai~ao da digiúdà:de 1J u
ma11a' e. a. 1guobil dependenci11-, ·•que o 
homem extr.tvcrtido não' recusi de pr'o
curar .a opinião· ravoravr! dos. o_ÚÜ"9~ vor 
meios dolosos e de.. suborno .. · Nzcc&i· 
tando da.s. :ou:sá.s, pela. rasctnação. dé. 
pJssÚ!r, sujeita-se às !>"..S~as . algemas 

. dum trabalho 'excessivo, escravisacior, e 
à tiranià. de teil; arbitrar1aS: e ~con(li-

. Ç~S externas (JU · se subtJ·aem, ao seu 
governo... . . . .. •. . 

Imerso nas preocupa~ s duma vida 
toda · utüitarista, gonrnacia. :-por-· .final)

. dade~ proxim~s .e .conc,:ctas, ·o 1nteJeto 
calcúlador, critico e observ.adw. do ho.;.. 
mem ·moderno • sobremaneira, adestra.
du, mquanto .o e:;pir!t), o orgão· da.· ~i:la. 
lnterior, e. a 1aroprla. itlma a.tr.ofian1;· O 
homem . . utili~rilita degenera., ,5émpre 
mais e ·mais, ent ho,,.1_ · .1· sem ·anna. En
tende-se por · ·ai o eco fraqutssinio e 
falslf!cádu/.que a Boa Nova, !lo Verbo 
Divino : imcontra. no homem tiplco do 
nosso tempo. 

Nem se pode esperar que· o vacuo que 
u· modem;, .. deve,· ,torçosa.me11te, sentir; 

do o va.Íor da v!d~ humana na. alma·. e11í consequenci~. de .sua .Vida . màteria
: unida .com Deus. Pará o cristão vereia · 

deiro., .a a.nna e Deus. são· of_ dois 1)()\0S 
em ·que gira',; Universo todo. O·cristão 
é homem tran'cendental, . não ··eséravo· 
dos. 'd.las que pailsam. "NãÓ andeis 
preocupadós 'da- vossa' vida a procurar o 

!lzada. o . ha . "e k var: dé. rnt-orno· para 
DéU.&. "I1Tequteto é. o nosso ~ração, até 
qw desca.11ce .em,.Oeus? .. ,A lnl,a.tj~f~áo 
111tima ·c..constitula,. no pagão, <1a;,,.,.era 
cla~ica,' tlO' ,lOineln: Jnge1iua-mente anl
mal, p6derosa disposição· de· vaeuo · de• 

qua comer., nem · a,' · vqssi;> corpo à-' cui~ ,.\'Sejoso de ,ster•,l'nchlctu ;.,elo. potencial cta 
· d!l.t ,!e que ··vetti-Jo. Porve:" ;fra: a à.Jma verdad-e revelada .. No,d1omem,:.mOdeJ110, 

tro de uma grande area comercial e . 
ind.w.;ttial,' Liverpool exige · qualidadês 
eapeciâls de díreção e compreénsão da · 
··parte' de um chefe esp!rit:uaL .• Estas es.:. . 
tão presentes num-· grau exce,icional na 
pérsonalídade do seu Arcebispo, que não 
é. apenas um ad111111istrador de grande 
vigor· pra.t!eó e . inlc!atlva. nias ·cómbi-

· não vai~ a1a!s do que a comida. · e o · · cl'!stão · por tt·adição ·.e aac.iadQ ,_clum'3 
o E!:_mo. D. Rich1m, I)ownEiy teve uma Está suposta, naturalment~, â boa fé. prop~íO corpo ·inals do· que--o.s- vest!dosí' • ,,1st.ruç~ formalistica, no., ·boi:nerp,; '·tipi• 

. notavel discusão com 'o . célebre. no'vells-· · de todos, os responsa.veis. Não impede Mirai oi Pa.5$a.ro~ ;io ceil': nãà' Sl,.. :Iam,: . ·co. da.s 1ossàs., fl.!,,õ. e dlls: .~OS.'19.S .esçrl• 

de de Cambridge. 

Propositadamente, neste artigo evite! 
citar nomes de autores e titulos de lí
VI'OS e de periodicos;. porqt:,c. não é meu 
intuito provocar poiemic:i. com nlnguem, 
convencido. êamo estou de que polemi
cas m.da adiantam à compreensão da 
verdade e muito prejudicam à conser
vação da caridade· entre os homens. No 
entanto caracterizei :.u!iclettemente um. 
e outros para ser possivel aos- interes-. 
sad~ verificarem a. exatidão dos fatoo. 
alTOlado11, l)Orque o meu; proposito , nãv. 
foi armar um debate aca.ctemico· sobre 
dados lmaglnarlos, mas chamar· a a.ten
ção dos católico11 sobre rea.Jidadês con
cretas, de., ,cor:encia. frequente, para .. 
que nelas advirtam os qu<::, distra.idos,, 
ainda.:as uão obiiervaram e para qne de
vidamente con,t,)am ou acertem . suas po~ 
sições . aquele.. aoi; quais compe~ faze- · 
lo. ·· 

Precisa de irnpr_essos? 
Oficinas grãfiê.a.~: , .. do 
LBOIUN ARlO S. A. 

Uua tlo Seminutio. 

.... 'ifa. essa·s (Jtl&lidades com O'S doni de teo~ 
· logi>; :flÍ030fo e i1ôtàvef pregador. 

· Homem baixo, de olhos bdllianres, o.e 
.· Exmo;: Revmo. D. Richard Downey já· 

cm1gúlstara ren~me na Inglaterra . antes 
-. da.·. sua sagração '.como Arcebispo em 

192ll. pelas suas qualidades Intelectuais· 
· e pelo bt'iil1a,1te uso ·que dNa,; faz como. 
orador sacro e -escritor. ., 

· Nase!CIO em 1881 em Kllkenny, no 
'.Elrc; ·.to1 eduªadô ·num · zoleg!o catolico 
de Liverpool e na Universidade de Lon• 
dres. Em seguida, entrou para o Seml
nar!o de Uph:.Uand ao norte d~ Ingla-. 
.terra. onde ->rdenou•se em 1907, apos o. 
QU3 cursou. a .Untve.rsidade ~1·egorlan~ · 
jie ,ROJl:lE., 

tº H. G. Wells,. e ·se·u· 11·v·r·o "a .. Igu"'~.· ·1ss , · ,.. t · não . ceifam, Ílem . fazem depósfü>.S para oorl08·.'.QUe 'tudo.· sabe e .. na.i;I, !J.'>~ll]Íi111t1 º - , o ·qui.: se.:.. a o~· escandal12em. os que.,. · · 
el,_1·0° de H. o. w·elJs" .at~cou· finnemen• · · 1· · o ·futiü:o;'· eis- q11e- vos.50 · Pai o, . àlime11° , que· resultasse em alimento .. d:;!., vida.. de 

" Q • Oli notam ou· nduza:m em ·erro os· que por-. • · ·· · ... 
te as opiniõu. do novelist .. sobre ~eli•. . eles se guiam .. Para. evitar .um ·e outro ta.·· E v'ós;--não sois: pqr certG: mals do· si.ia alma,· a u1sati,St .. çl'w, · longe, de-11pro-
~ião e l1istUl'Í&\ . "ntal, ),iln1ó'OS,. cÍa!iO.SOIJ a almas • cristã;, , . que eles~ '.Quem ''de . VÓS, ·co·~f l-odos OS K!ma·l_O de Deus VIVO e verdadeiro, é 

. · · · .. · .. d··es·1·11a' dn•_ , a·· •·11·01••n1 posse da · .. 've,·dºde' .·· se1is· cà-iéülos,' .--·de' :·adiéfonaí à•' sua e~;·· dispc;~1ção_ para O éeptléismo: pá.ta.· uma 
Comç chefe espf.ritual de um ·dos·mais • - " .,.. - ~ · · · " 

· · é · do sem, ê "Ue . me abilanc"I . ., atl; ·. tatüra.· urrià·: Pt,,~gadà· siquer"i ·.. µorque critlb8 superficial tnsplradâ pelos ·va-
importantes distrito.~ induStl'lais ·da ro- •. " ~ Q ;,precíéupar•.sé \1ú:~-e~1Juo~ 01.haJ. ';s .lírios foles· materias. unicos valores-que ádml• 
glatcrra. ele .é tanto. pel.a po,5içã.o. com;') nhavar as wese· tes notas que,, espero-; - - , 
pelà personai1da.:1e fona . Ügura ,. de real Sejam !leias . com a mesma lisura COlll dO . éatnpÔ> Ct-lll<i medram; õã(, , t raba-, ' . te, ;• para a. ·. llalaÇa. 

·'C A .. R li.O G f! N J.O :T:E,R A P-lA. ' emtneiiciit no pais, e- a sua. obra. tem quu foram escritas·. e obtenha.ri a · cola-
.. ~erêciido. a grá_tldão' lia;cíoitaL .. U'm do.~ • boração; ~ ,Iesta ve1o para o bei'n. - da-. 

mottvos· quê não contribuira.ui · pouco · queles mesmos cuja colaboração, as. mala 
para. a ; sua.· f&.?ná !! · o • fato· de ter p)a.:.. das vezes' involuntaria, com o· mal,·. aca-
ueJacio. e e,<;ta.~ con,strulndo ima explen- oo agora de. apontar. 
dídà e nova. catedral em Liverpoól, à. ('l'ra.nscr!to · dt., "Vozes de Petropo.:. 
>ttiái,; qua11cto: for _concluída. depb!.s da lis'' . dll ~~yembro~Dezembrtt de. 

· guerra;,' sêrâ. ii ~alor~ Igreja· do nuuu10: . · °1943j · · · · ~ . 

Nas 1º~º~ª;,. RPLP;r.iíi i~ re1·ílurf"as: tro;f,b.!i nugellt!_oblilei-a1ite, íúolé~tià 
rle · RllYflll_l!{l. :1{<'·. [ Ca j 111hr~~: t'X(rúuiúl.1.J~~- friÍis. ºgaJür~uas''.ê)lr·inic1.o, 
furmig1.'11c11tr1,s;. ,lore.s. nas pernas) - Í)n;. MA IHO [füUNÍ.ii:l'cl}.~Lt<J 
l.)lAS ...: ·.Hua .11·..,_·c·o1d, l.:n ..... ,.,.7.º, auí!,~r -+Safas 71lf.'.:.,7.l,5 

da's 5 'às ·. 6'' da ta·.rde . ~ l'vne: 4-: 5o64, ·· 
.. ' 

···'•,_.,.,._ .. 
.-:~ •• - 'I 
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A l1ISE DA CARIDADE CRISTÃ J O I A 5 Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUUERNAS de ouro, rubis e brilhantes 
EM OBJETOS PARA PRESENTES 

----------------
,ARTIGOS DE QUALIDADE E UTILIDADE 

. . . . ' 

Slif PRESENTES QUE SllTISFAZEM SEMPRE E n urnas 
f>. Arlindo V~ira, S. J. GRANDE ESCOLHA MW 

Em s~culos futurcs será a presente 
guirra. coru;iderada como uma noYa fa
:se-' apenas do mecmo cataclisma mun
dià! que teve inicio na conflagraçã ~ de 
1914. As duas grandes g·. ,rras estão 

· :Intimamente unidas entre si e anibas 
:sã'.l efeito das mesmas causas. A paz 
:fementida, consagrada pelo Tratado de 
Versalhes, assinala o ~rlodo d~ m11:or 
a:;lt:ação _que jamais viu o mundo. En
ganaram-s$ os. homens ao por suas ts
perança3 de paz ~;.: tratados efemero:;. 
qur.ndo o que deviàm ter feito era lc
va.r o machado à raiz da arvore da dis
cordia · e el1m1nar. as causa. desse inde
fú;lvel. mal estar que caracteriza o ;nun
d3, hodierno. 

TJdos os que procuraram diagnosti
car- e= mal inconcebível pecaram. por 
um unilateralismo aca.nhado: analiza
ra\n · a. catastrofe sob o prbmt. de .seus 
pequeninos· !ntereSS€s e paixões poli
ticas. Das alturas da catedra de Pedro 
cc,m os olhos em Deus, contemplou prJ
:fupdamente contristado ~ mundo em 
chamas o grande Pontífice Benedito X V. 
Coni.a segµrançi. e precisão de quem ta
l?, com o · espírito estreme de paixão e 
co.nsidera as cJi.sas à luz da etunlda· 

,d;, em sua magnifica enciclic• Ad Bea
ti~lmi; de 1.o de novembro de 1914, es
tudpu as cau~as profundas da guerra 
atroz, que, ·após breve intersticio, sur· 
giu com maior furor ainda. Falharam 
todos os remedias indicados pelos gran
des políticos e estadistas da epoca. O 
:ioberano remedia apresentado pelo Pa
pá não foi experimentado. Entretanto 
era · o unico adequn,cto para tão grande 
rnal. o · unico qu~ teria efeito ,decisivo. 
.A&5inala o Papa a verdadeira origem 
d~ lutuoslsslmo conflito que então en
~anguentava o t1undo: "Com efeito, des
d~ que. se deixou de observar nas cons
tituições dos i];stados as normas e as 
pÍ;aticas . da ;abedoria cr!.'ltã, as quais 
.pór · si só garr.ntlam a establl1dade e a 
. paz das instituições. come:;aram ne· 
cessariaménte oJS Estados .. vacilar em 
suas bases e seguiu~se nas ideias e no 
çGstume ·tal mudança, que se Deus não 
viu logo em nosso auxilio. parece iml·· 
nénte o fim da civilização." Esta ulti
mr. · observação, para os que a. leem 
h:,je, é deveras inquietadora. Infelicita o 
ni.undo ·uma' guerra. ainda n:ats arrasa
dora e 11ada. indica que esteja ela para 
acabar, .ao passo que se agrava a mu
dança . nas ideias e na moral dos ho· 
me™, com · oficial imposição das piores 
destas noções en: alguns dos pai.ses que 
S3 dlgladi:1,m. A sabedoria cristã não só 
é , desrespeitada por toda a parte. mas 
é, enaltecida, e em alguns lugares con
firma.ela por lei, a antitese da sabeào
l'Ía .cristã.' Não é por certo pela filo
s,fla cristã da vida que vive o mundo 
do hóje. ou, como estamos em gUfrra. 
nã:i é por ela. que morrem os homens. 
· Os princípios cristã.os· 11&:, eiÍtra!Y' 

em · conta nos projetos de reconstruçãc 
d3s horas cruciantes que se hão de se• 
guir à guerra. 

A principal abenação nãc foi cprri
g!dà. Anteo, de tal maneira acostuma-
1·a.m:so a Isso tis home11s, que a tomam 
por coisa muito natural. muito razoa
Vel e · índice de ' verdadsiro progresso. 
Tal qual como se os sintomas de tu
berêlllcisc' ôu 'de cancer fossem ini,>rpre~ 
tadós como sinais -de perfeita .. e :fades· 
trntivel saude. 

Benedito XV di.'ltingue qilatl'o princi
pais consequencias, ou melhor, mani
festações da caiatnitosa agitação social. 
Reconhece i .elai; as c..usas do conflito, 
da tremenda desordem que sacode a hu• 
maniclade. Hoje ainda andam por ai d~
s,;iifreadas e muito mais virulentas. Es
tudemas agora aprnas a primeira causa, 
que outras examinaremos em outros ar
tigos. El\,Sa causa primeira, e que de e€!"· 
to modo deser,cadeia. todas a~ ma.Is, é a 
àusenci<'i de mutuo ame~ entre os ho
men~. 

S2 os homer,s não sabem como ainar 
ll Deus nem ·;,ampouco sabem agir ~e
gundo essa conhecimento. jamais sabe-
1·ão amar uns aos outros. Lembra o 
Papa que Jesus Cristo desceu do céu 
precisamente para restabelecer entre os 
hJmeiis o reino da paz, e não quis por
lhe outro. fundamento senão o do amor 
fri:.terilo. Confirma o Pontífice sua as
serção com uma serie de textos evange
lfoos referentes ao preceito da caridade. 
Mas o· ideal cristão nunca fo; realizado. 
e1n · toda sua p!t nitud •, e isso por
que ·cs homens sempre considera
ram . diferenças acidentais entre ho
mem .e homem cerno criactoras não só de 
muros dé ;ept,ração, mas de distintas e 

, exclus.ivas camadas na sociedade. Fei
tos · a image1ii e semelhança de Deus, 
temos todos "' mesma. origem e o mesmo 
destino. A incarnação estreitou ainda 
mais· esta união: revestiu de illcompa
ravel nobreza e dignidade cada mem
bro da natureza. humana. Em Cristo so
mos todos Irmãos. Nunca, como em nos
sos. dias. se· desvu..ram tanto os homens 
desse ideaI cristão .. Jesuc Cristo, remo· 
vida pelos emlssarios de Satan de toda 
a vida publica, levou consigo a caridade 
e o amor. Substituü·am-nos a discar• 
dia e o mais refinado egolsmo. Riva
lidades economicas, antagonismos ra
ciais,. acidentes de cor, orgulho nacio

.11&1,. a lembrança de antigos odios e 
outc'o's inumeraveis fatores contribui
ram para distanciar os homens uns de 
outroo. para converte-los em outros tan
tos Cains com relação a: seus irmãos. 
Estes, assim desunidos, envolveram-se 
na · primeira ,:;rande guerra. A pa:11, em 
·vez .Je,. põr . termo a e.ssa~ sementes de 
discqrdia, não· fez mais que exaccrba
la~. criando outras novas e mais cvr
roslvas.. Nesse interim surgiu o a'nti
stmitlsmo em algumas nações, como po-

. ,Jit!ca . de.· Estado, e intensüicou-se em 
outras· onde não obteve o bf-fejo oficial 

A depressão economica. as dificuldades 
da. vida acirraram a luta de classes. 
Entretanto, enq1ta.nto o mal se agravava 
de dia para dia, ouvia-se par toda a 

· parte. um repugnant<, encarecimento 
des..sa . palavra vã que se chama "fra
ternidade'', :é: de plena atualidade esta 
mordaz observação do Santo Pad1·e: 

INTERGAMBIO CULTURAL 
Com destino à Argentina, Uru1;u8i 

e Chile, partiu, dia 20, desta capital 
uma caravana de medicas e profes
sores da Universidade de São Paulo. 

A referida ·caravana fará nos -páises 
amigos uma viagem de intercambio 
cultural e cient:fico. 

. • o 0 o e A .1 o 1. . J e p 
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"Nunca, talvez mais que hoje, se tem 
fa!ado de humana fraternidade: pre
tcnde-ss antes, pondo-se de parte a pa
la vm do Evangelho e a obra ele Cristo 
e de sua Igreja, qÚe. este .. zelo de fra
ternid:i,de seja uma das conquistas.mals 
preciosas da· civilização moderna. A ver
dade, p~rem, .é .esta: nunca se desconhe
ceu tanto a. f1;át;er11idade. huniapà, CO!UO 

n:s d!a.s que correm. Os odlos de raça 
foram levados ao· paroxismo: mais que 
pelos limites naturais., são os p:>vos se
parados pelos rancores: n:> ~elo de -uma 
mesma nação e entre os. muros de uma 
mosma cidade .1rdém em niutua,aversão 
as classes dos cidadãos: ·e entre os in
dividues tudo se ,regula. pelo egolsmo, 
CCnYertido em. lei _suprema". 

Nunca se falou tanto em fratei·nlda
dc, nunca houve menbs fraternidade, é · 
um julzo que podem ratificar todos os 
que cont~m1plam o trlstlsslmo panorn
ma do mundo atúa.L Nãó' consideram os 
hOmens a fraternidade com~ um· prOdu~ 
to da unidade moral, .mas . como o efei
to de condiçÕ"...s . externas semelhantes. 

o. habitantes do. Rto e de São Paulo 
estão unidos, pJrque todos 'ouvem o 
mesmo pr,ogra.ma de radio. São mais 
estreitos os laços ent1·e ilação e nação, 
entre éóntlnente e continente, porque o 
transporte entre este$ é mais · ra:pido. 

Esta aparencia · de uniformidade está 
tão Iànge . da verdadell-a união, como · a 
pintura grotesca de ·uma vaidosa setua• 
genaria, do viço e frescor d&. mocidade. 

Só o 'a.mor pode unir o· homens· entre 
sl. o amor lança .ora a suspeita, o te
mor, a· Inveja e· o. egoísmo. Este amor 
se1·á. . umá palavra vã,. se não fór hauri
do na fonte <.lo amor que é Deus. Só 
quando o espirl~ de. Jesus Cristo avi
ventar de novo o mundo materiallza.do, 
poderão os procel'es dab riaçoes· cons
truir em bases solidas esse tão. amplcio· 
nado ediflcio de paz. Assim como, na 
frase da Escritura, não há. par para ,os 
impiOJ, assim .táinbem não há paz , pa.• 
m os povos ciue repudiararr. a. Jesus 
Cristo com sua. mensagêm ele a.mor. A 
pa~ tornará ao mundo, quando o m!.lndo 
tornar · a Deus. l''Orà dai tudo é tempo 
perdido. Cada ltidividuo, como cada 
pafa, busca o que · é seu e só o qu-:: e 
seu. Assim é e assim há de ser, en
quanto os dirigen;e~ dos povqs não bus
carem em Deu.; o Único liame seguro 
que pode unir lnteress~s .co11trerk~ · e 
perpetuar . a paz · no sé:io da.·· grand~ ! ,. 

milia huniana.. 

Grande variedade em RELC>GIOS das methores marcas suissas 

Casa :B·enta 
RUA 15 DE. NOVEMBRO N. 331 

A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 OERAÇõES 

"GLORIA A DEUS NO MAIS ALTO. DOS ·CEUS E NA 
TERRA . PAZ AOS HOMENS DE . BOA VONTADE''.. 

A paz prometida na no:te. do 
N atai aos homens de boa vonta-

· ARTIGOS Pl.«A A T..il• 
1ETE DIÁRIA• constituem 
· um a,finde inte_resscsnte e 

· útil, Faça à sua os.colha 
em nô.Ssa 9ran_de e vis.., 
iasa expcsiçao de Nata!; 

• •• J 

1 
-·*--

l 

ltOUPAS soa ,,:El.:IDA I 
PÀRA RAPAZES E CÀ-
VA'LHEIROS .:... Um pre• ..L · 
s~te que dtirà anos. As ----,-.· -·•-
nossas conféeç5es são im; 1 
r,ica11eis em corte e feitio 

.. 

., 

GRAVATAS _;, CHAPEUS 

ARTIGOS COMPLEMEN, 
TARES À INPUMENTÁ• 
RIA MASCULl,NA-Cinto: 
de couro, suspensórios,. li· 
gaS, etc - e demais arti
gos ·que todos precisam 

PARA UM l:.OM T.lRNC., 
UMA' BOA CAMISA -
- · Dispomos de irnens ~ 
estoque :te camiscs, de 
todos u.s qualidades e 
para qualquer finalidad_a 

mei::is, lénços e: congé_neres. 
- · para .. criOnças, .rapazes 
ou adultos - i,m grondo, 
e ·vari"odíssimo sortimento., 

·· .. ·:.~ .... ~\Vi:::;;.: 
.~.~-

.,.:.; ESTE t o llND r1mn 
PRESEMTES' PR~m::os 1 

"CONDIGõES NECtSSARIAS. PARA A VIDA 
DAS ESCOLAS CATOLICAS" 

de ê ·sobrettido uma paz. ínterior 
. qtte. as maio,:es provações não 
cbnsegttém · perturbar. Encontra
mo-la aos pés de Jesus, bem 

· junto do San.to Presépio, ohde O 
adorara.m inuádàdos .de paz os 
pastores das cerca1;ias • de Be 
km, 

1 . ,. ' . . .. 

OURO 
ttm, Alv11rt>5 .... Penfra.dÓ to3. 
.i.• andar - ,fel 3- meu 

CAU'l'F.J~s u1J MoNn. ui! -:;oL·ott.Ro VEHDAS. A ,DINHEIRO E EM 
- ·,JOIAS USA°nAS I! ºBHI I.HANÚ:S - _SUAVES f'.RE .. S.TA"ÕES MEtlSAIS . 
('ompro oaeando o~ · mPlhorc~ D.••·~n~. 1 ':/ 

--. D E' L M :·o N A ~ G. . .. !---.-------------------------__;__----.----J 
Declal'ação · coletiva do- Episcopado da lnglaforra e Gafo:; "VEMO-NOS OBRIGADOS A MANIFESTAR.QUE Komenagem ao Revmo. Pe. Walter Mariaux 

Ao encerrar a Assembléia Eplsco
pa i realizada · ii,m · Londres a Hierar
quia católica da lnglatei-ra e Gales 
emitiu as segu.intes. declaraçiles :. 

"Agora · quu· foi 'dado. â' conhecer o 
Livro Branco sObte' a· educação; 'pro
joetandó à revisa ô. de· uos·so sistema 
ecluçatlvo, desejamos unia· vez ni'a.is 
deixar assentada a posição. católica 
a rcspeil-0 .desse assuuto. · É nosso 
desejo nos colocarmos· perante o pro· 
gresso educacional .de nossa quer:rl,a 
pátria, não somente como bo11S ·cida
dãos, seuão tambe1u coino fiéis. àe
fonsores. da. tradição· católica; Por. 
tanto, acolhemos. benevolamente u 
enérgico e compreensivo: projeto de 
reconsti'ução conti_d'o no Livro Bran
co, porem lamentamos ver que,· d« 
acô1\lo com suas disposições, sere
mos censurados ·por· nossas convie· 
L:Ões imparciais". 

"Não temos dúvida.· em adm:tir 
que se tem feito· um esforço para-mi
tigar a injustiça que, tiveiuos de su
portar no passado. Hão ele ser, ,pois, 
restabelecidas as disposições da. lc-1 
de 1936; debaixo, de certas condições 
sorão admissíveis .. ·outras · propostas 
devidamente revistas; a. 'l'ésouraria 
entregará 60 por cento dos ·gasti;s 
que ocasionam as melhoras ou aclian
lf.lme11tos· em nossos colégios, incluiu· 

, do, q uanclo seja uecessái·ia, a re
construção de quaisquer; os colé· 
gios sectindários coutarão, debabo 
de determinadas condições, com a 
mesma conhib!I'ição que as eseolas 
eíeillentares .pâra. os· gastos de co11-
servação. Tambem se contempla uma 
promessa de ajuda, realmente neces· 
sá.!'ia, para melhorar e facilitar os 
mei'os de transporte". · 

"Não obstante tu<lo isso por 
que estamos muito · re·conheciclos, · en
trevemos no Livro· Branco uma 'a111ea
ça para a existencia. de nossos co· 
légios. Não queremos insinuar, nem 
por um instante, que os responsa
veis pel" rutura legislação nos. te· 
nham colocado deliberad_amente, em 
posição pet·igosa; cremos, antes, ·q:1<1. 
não· nos tenham protegido coutra 
esse meemo perigo". 

"Temos -empregado mais acima 
a pouco grata p·a 1 a v r a · "cen
surados", e nos apressamos a justifi· 
car. Ôs católicos' tem a obrigaç:io 
legal de enviar· os seus filhos à es
cola. E é, um . peso: na: · co11ciência, pa
ra os pais, envia-los a outros institu· 
tos que não sejam católicos. Porem, 
para os poder mauter deve11 pagar, 
alem . dos impostos · correspondentes, 
outra contrib'uição a,esti~ada ào · sus
tento de "sua" educação, acatólica. 
Como escrevera.. a S. Emcia, Revma. 
o Cardeal H~.ae.!ey, · ha poi:co falecido: 
· "E1~qúanto continue, o sisten1a edu· 

cativo n;iclónal. vigente, nossas. esco
las estarão num mesmo plano de 
igualdade co!ll as· de\Jlais, posto que 
é opJnião geri!,! que deve existir .uma. 
igualdade de oportunidades para to• ' 
dos os credos. lj)m troca,. não exi11-
tl ,., a tal igualdade de oportuni<lades 
educativas para, a minoria· que tenha 
que supoitar o peso, de' tristes contri· 
buições financeiras, por· cattsa de 
suas firmes crenças ·religiosas, e por 
não· concordar nà aceitação · de um 
pfano de ensino religioso, satisfaló· 
rio pàra a maiol'ia"; 

(Carta enviáda ao diário ''.The 'l'i
mssº, em 31 de outubro ·~e 1942). 

"Os católicos fo!'âm one1'ados- com 
est~.s pesadas contribuições du;ante 

· muitos arios,. com .. ·a. :,esperança ele 

.l,Llll.íl, ~~~~ª'º fç~-ª's ~c.,,iig !Y• 

do tem seu limite, e lambem o tem 
a p:,.ciência, 1:em sabemos o que su
põe a construção de colégios. Conhe· 
cemos o ,carater progressivo elas con-

. d'çõe'S .. sdlicitaclas pelo Conselho ele 
Educação, e 110s . aétmmos ao mesmo 
tenipo: tias·, .melhol'.eS.:'.COndiçõe_s para 

A
. .ra•u. tDR·.A no. NT' ·R···A····.·A· . ''·F· t "ºl"T·A''\N. 'A-. ·o··.:c· ·E·S· eo·' U'' ~e{:.~1.:ª.·.1·L··.lL.rdó:c;·:··i1.~ .... s.:E:.~~t.fl~~. ;. ·.:v.;~.i~!~ºti~Eb.!~.:l~;i; .. s.d~:~.º.! :~~ l1U[I\. IJ . , . í ·L ld~,t) · . · ', : . '-1. · . : \Yâl~r ~rfu,ú~i,,,'1:1,,J., djret:ir do: Se- . Causou piofunda emog'.\o ª saudação 

,, "''"C ... ,., · .,· 1 ·'lret!j,1'~~:~ra.L,;las p:;.;Mariana.-;em.· proferida.pelo.Revmo .. sr. Pe. Visconti,. 

jul·ga1•·acerca• tlos"•rccursôs dos· cató, 
licos; Aderiiais. ê nossa. f:i·me .. co11víc· 
ção que o& lHJtlidos, já",incHcados no 
Livro Branê'o' imporiam· uma: · carga 
muito pésada .. a,HlOSS0 porn'', A· estação da· Radio v;tica11á· t;ans-: 

"Durante · lllljltos· li1éses 'estiveinos ,, mitiu,. em alemão; 0 extenso texto . da 
tratando com o ·conselho de Edü~a- .~ 'ultima pastorai- collitiva do episcopado 
ção. A p_edido do Presidente do mes- ·, alemãô i·eunido em Fulda tlO dia 19 .. 
illo essas negodações foram mau ti- ,. de Agosto proximo .· .passadÓ e,. lida 
das em cara ter estritamente conficlen.. cm quasi todas as igreja~ catoliGas do. 
eia! até a publicação do Livro Bran- , 'Reich no d'.lmingo, dia 29 do mesmo 

·co. Queremos a:;ora deixar bem es· mês. 
clarecido que clehaixo de nenhum .con Assinam o docwnento os Emas,. e 
ceita i·econllecemos aquelas projeta- Revmos. Cardiais Adolfo. Bertram, 
das· condições. econômicas para -as es· Arcebispo de Breslau;. l\'Iiguef Fauiha- · 
colas que são hoJe do elomínio pü- bcr, Arcebispo de . Munich; Teodorô 
blico. Nas prolongadas negoc'.açõ~s Innitzer, Arcebispo de Viena. Seguem 
a que fizemos referência formulam0S os nomes de vinte · e ·seis· Exmos. 
um pe.dido fun'damental: que aos pais Re.V111os. _Arcebispos, Bispos residcn~ 
católicos seja reconhecido o direito ciais, e titülares, e por ultirp.o. seis de-
pleno ele· dar educação aos seus· fi. legagos diocesanos ·-:- detalhou o lo-

. lhos nas escolas onde os possa1n en- cutor vati:,ano ;- com. pknos poderes 
Viar COIÚ. toda a confiança, e SellÍ a de Suaf tÉispeCtÍVÍi.s. dfocesês:. , . . . .. 
Imposição ele ,intoleraveis onus ti· Publicamos alguns paragrafas d~ 
nanceiros. Explicf.lmos claramente importante documento erri · que a 
ao Conselho que. não sentimos lig.1.- Hierarquia alemã renova. seu :firme 
dos de modo indissoluvel a todos no8· · prrotesto pelos obstaculos' oficiais que 
-sos direitos administrativos; que cs em territorio-cfo Reich se põé aô ensino 
tamos dis1wsto a concordar com con, e. a pratica da religi&o, sejam quais 
vênios razoaveis e honestos.; que po- · forem c.s noticias "tran·quilizadoras" 
derü. acluh-sc a. fórmula: por meio ela que sobre tal. assunto· difundam no 
qual cede1•iamos o. direito que tenws exterio1· as agencias info~mativas ·. d9 -
para efetuar a nomeação dos docen- Reich. . . · . · ·. · 
tes. Sµstentamos porem que podia e "O perigo e. o sofrimento· com1;1m 
devja haver-se encontrado uma solu- exigem u~id_ade .. Todo· aq~ele. qu:e .al~ 
çãc, adequaela". tere ·'.1 umqa.de .e a .P~ mt_enor cl~ve 

"De tempo em tempo fizemos vá, ser ngorosamente repelido e ~xclmdo. 
Dever-nos-iamos dar por satisfeitos,. si 

rias proposições de carater constrn- nos mamei.tos· at.úais' em que.· à situa ... 
tiva. entre ·as quais se achavam as , · ção. de nossa Pi.tria é tãõ peri~o~a. e 
seguintes: 1) que o plano ele ensino dificil, forà eliminado todo. 0 cjue põe 
t:m v;gor na Escó~ia podia aplicar-se, em perigo a unidade ·e,.a paz de_ nosso 
convenientemente aclatado, aos· colé· povo. Desgraçadamente. nos . vemos 

.gios católicÓs da inglaterra e Gales; obrigados a man~fest_ar com prcifurido 
ou tambem: 2) que o Esta<lo fac-i- pesar: _ 1) que não cessou a guerra 
litasse um. empréstimo as autoriela- contra a nossa fé, cristã e contra a 
des escolares católicas quando estas Igreja de Jesus Cristo; . . 
tivessem que abrir um novo colégio; ·2). que os cÓ!egiós e o ensino estão 
ou tambem: ·3) que, para nossa tran- ~endo utilizados em .grande .parte co:-
quilidade com respeito as· inscguran· mo mei.os para des.cristianizar: as mul-
ças do futuro, nossas obrigações pe- tidões, em. especial, · a juventude; 
rante ao. Conselho deveriam limitar-' 3). que aos recolhidos nos campos 
se a um· determinado maximum por de concentração é negado o ensino re-
cada colégio". Jigiosó ; · · · · · 

"Desejamos mais que se saiba que ·4) , que muito a miúdo· se torna ex-: · 
estamos dispostos a fazer negocia- tremam. en_te dificil e até completamentt 
ções equitativas no referente as· es' · · I 
colas católicas naquelàs zonas onde impossível aos ·memnos, irem a . greja 

, e receberem os. Santos Sacramentos; 
,.1ião existe na . atualidade mais que ' . 

uma só escola". · • 5) . que muitos cristãos· são objeto 
"Nossos fiéis· manter-se-ão unido's de uma severa: pressão moral, a. qual 

e decididos no que eles consideram na I'.egião do Warthegau (Polonia O.ci
um assunto ele vida ou cie morte. De- dental) chega· ao extremo. da supres

são quasi total, da pratica·. da religião 
vem utilizar todos os meios possi- catolica. 
veis · para . que se conheça e . se com- · · · 

"Com grande dor. expres.samos .. nospreenda a justiça de seus direitos. 
Conf,iamos portanto em que antes de · . so pesar pelo· fato de· que 'até· se' dífi-

1 · cultou ou se proibiu· -em alguns pài-Jl anejar-se ·a "lei .de educ.ação", antes 
que seja. demasia<lo tar<le parà,evlt<!-1'. · ·ses a pratica dos serviços religiosos; 
a desunião e O d.esacôrdo sobre, este · que· depoIS de um clarme noturrió an:-

ti-aereo, tambem os oficios religiosos 
assunto entre á · população da .. lngla- estão sujeitos a lei de emergencia; . e· 

'terra e de Gales, poder-se,ia procurar que nos dia_s em ··que se. celebram 
e chegar a um acõrdo equitatiV'oO'. 

Assinaram a declaração os· E'Xmos. 
e Revmos. Srs. Arcebispos de Li• Jerarquia. catól!ca da .. Inglaterra e 
verpool, Birmingham e Cardiff; mais Ga:les, · ·em sua totalidade, se reuniu 
as assinaturas <los 13 Bispos e os Vi- coriI. o. M/ni!!tro de, Eduçação, ;R. A. 
gários ·capitulares daquela região Butler, para.tratar. das·condlções que· 
eclesiásticà. · .permitam um ,.acôrdo acerca· do pro• 

. Em 1. ele novembro p.p., no Palácio · jeto de lei sobre educação, A. confe
Arcebispal de Westminster realizon, .rênçia .se prol~ngou pEllo-espaço de 

. se uin ·.acontecimento novo na his!:ó, . duas .horas,' não t1;mdo. sido .. feitas 
ria. religiosa. da. Grã Bretanha: § . p,ecla:i-ações à. imvrens~ . . · . -

Roma. 'que .exerce .tambem a _d!reçiio da- que em palavras repassà.das'._de. entu-
n - · · ·p . . t' . I C I • quele sodàliclO.: · ' . iilasmo àcent-uoµ º imenso béhêri6lo que 
ua . . • as ora O et1va - . Após'• a. \i~a celebrad: às 8 hs. na ~ignifica pará o Bl'asii a · presença,, entre 
do Episcopado Alemão. __ q~:peJ_a -~º ,co1~ío,, durant.e. à qua1 re- nói. _da figura. ma:,'m,i,_ c10 movimenta 
, · , cébera.m comimhãp. numerosos congre- mariano do mundo, e mc1t-0u os con-

, gadoo; realizou~sé no salão .de· atos·. dó. grl)gàdos marianos a. que pela devoção 
festas· t"iiligiosás, atê· .os oficio; . pura- Çolepo s>i.utz. Ú!l}a, ~Sllã-0 festiva a, ll. Sagrada. Eucaristia e a . Vir!!eril San~ 

• mente • eligiosos efetuados 110 interior quai eÓÍUpà.receram. ii1iím' de Sacerdotes tlssima . corresp.c~ctessem plenamente aos 
das igrejas ,Eão Óbjefo de severa. res• e ~scolasticos do . CoÍ~g!o s; Luiz o ápoStOlicos ·esfvrçós do homem. provi~ 
tricãõ" · Iievmo, sr: ~- lllll'cardo Scheller· da' JJ0s"'9llcos esforços do· homem provi-. 

''Qu;· ·ti:iste .. é .. ·sen,elh.!nte 'situação; Congregação '"do.· ·oivilio C' Sil'lado~ . e dencial qu~ é O .Revmo. Pe. Walter Ma-
que estas e outras violações. dos di~ repfosentarite~. da.- 'Ação Catoiicá ·ele· s. riaut. .. · , 
l'eitos é lib!!rdade • da réligíão, cris~â Pauio. 1 · · · . · . Estando presente à sessão o Dr. Fli-
1mpedém que reine a paz interior e EnÍ' e19quent,, Improviso fot .O dÍstiri~ nia ' Corrêá _de Oliveh:a; diretor d~sta 
a unidade entre o povo alemão. 11,té to aniversariante saud.ido. pelo Revmo. folha. ? Revmo. Pe. VLSconti aproveitou . 
nos · mante.r unidos, .como um: povo .Pe. l3eHo, cujas i,ala.ra,s· fo:a,111 vibran- º. enseJo ~arlj.. t~cer as ~na1. encomias-
atuais! temente plaudidas .. Em · seguida· os con- t1c3.5 cons1deraçoes , ao !Ivro "Em De-
. "Queira.· Deus·· Nosso Senh~r. que - . · ·. . ,· · . · · . . fesa da ,Ação Católica.". 

pronto cessem as perseguições. ,à 'lgre,- grega.dos marianos· fizeram ouvir dLS· Por fÍlll o· Dr. Plinio Corrêa de Oll~ 
ja·,e ·ao· Cristianismo, e que. na, hora cur.roa e dlalo~os. ,em homet.a.gem ª l;lU!J- veira tambein saudou o Révmo. Pe. Wal-
de.O,riecéssidade ,e de. ·perigo possamos Revma.,, exprumndº' seu. grande re~~ ter· Mariaux'·e .este com gera.is e cáloro-· 
nos' m9nter: unidos, .. como um .povo nheclme.nto pelos Jnca.lcUlavels' beneh- sos atJlausos externóu seu agradecimento 
ale~ão cristão".. . cios :u: devem. ao . Revmo .. Pe. Walter pela, h<>mená.gem que recebera fazendo 

. ' . . . c:c·,·.~iui·:nie ãº~iiolénidade '·feiise·'êuvir ã :Jli;:r:rirfhJ~ii.t::.~:~°t:'s ~~:u~~: 
'GENTR'O· ., FR. EDERIGO o·zAN.AM otima orquestra da. Congregação, regi- àca.sião de fazer quanto as possibillda.-

. . . . .. · . . . . da. pelo Revmo.- Pe. camargo ·Barros, des ~o apostolado mariano no Brasil. 
Acaba de · ser fundad<> . em ~antõs; o 

CÉmtro F'rederico Ozanam, obra .apro
v.ada.por-S. Excia. Revma. o Sr. D, Idi
lio . J ósé Soares,. Bispo daquela diocese. 

. A_. nova. agreniiação, que é uma de
pendencia do Conselho Centrá! Dioce
sano de Santos .da Sociedade· São Vi
cente de .Paulo se propõe á propagar 
po·r, todos os meios licitos .e de 'ti.corda 
ccim â 'ortodoxia catolica, os',.ensina
mentos de nossa. Santa Relig\ão. : . 
· Não é preciso _resaltar 'a il'nportancia 
que representa, para a diocese .santista 

CONDENADA A REYISJl"ESQUIREH 

1 o apostolado que o Centro " Fr-ederico 
Oza11am pretende- levar a efeito. Numa 

. tén-a como a ncissa, oncfe ,a ignorancia 
religiosa continua a ser um dos princi:. 
pais problemas, a . recem-criada 'asso
ciação poderá prestar relevantes servi
ços à Santa Madí-e Igreja, 

TANAGRAN 

( 

Otimo fortificante 

· ..:\. -... ~. i. r.~i··.·.:·:·:·x·5·)l.it .. ·º.: · · f · ~ ~:~:an esie~~~!t 
, .. :. nesce · a· mulher;, 

Tana~àn· f o· re-' 
' ' m6dto tndtcàdo'erií 
todad os · casos âe ·ahatlniento. 
rugas. pre~es .. · envPlher.imento' 
prematuro, ·caheln~ 'hràncos· an._ 
tes do · tempo. Em . todas '''u 

dror.iadas. 

·Em.· recente . despacho,, a 'N .. ,,c. , infor
ma. ·de Wàshipgtort>o .. s~ulnte: ; . , .. 

.. Jlfa a.udléncía. abert-~ pelas. autorid~
~Qs de ~om)iiilcaç~s::Ms Estados Unidos 
nesta capital: '.a~l'cà .do., iaso· da ·.revi.'l
ta "Esquire'';;o·'Reyínó. Pe.0·Dr. Thomaíi 
Vérner MóOre.:O; · S: 'B., da Universidade 
Católica. da Amerlcà, .é uma das ma.leres 
a utoridade.s,' em psjcol9gia, deu o. seguln.:. 
te conceito' de 'obscenfdade '..... .. Pode~ 
mos. , d!Zer :' 9ue 'ba .. tres· · elémentos . no 
obsceno: 'ai,. divuigàção 'de palavras e 
totografi!IS que )mpilcàin :: àssunfus se~ 
x~ •. e que· seri!l-~ _consideradas , ·oten-
sivaa põr :wnr, socie~de sli do ,pais; 
b) uma. tll1,1cj~ncja paia prçdn2;ir a. ex
citação séxµe,l, êl ' wna tendencla.' pa.ra 
prei:>a,rar CJ!,llliftllO para a.tos ilegais e 
imoral3,' e desta; ma.neirf, depravar e. cor~ 

. romper' os cora,ções dos 'que se mostram 
precll$pc~tos M · ··fufluencia.5 Imorais . ou 

. .de,quem .. ~h.égue a..,tei;em .. sú.is .mãos. pu. 
·blicaçõe.s desta ·natur.ezà. ". · Apó,s, a -ex
planação· deste,· conceito o Revmo. Pe. · 
Dr. Thomas ·Moore O, S. B. citou éxem
~\ós coriW.Os 'n!ls êdiç6es da revista' "És· 

qulre", otênslvos .l,eía .obscenidade. ó 
Epl$CQpado . Norte~Amer~ano. declarou
se de acordÓ ,com O Revmo, Pe, ThO!tWl 
Moore O. : S. · B. > 

O . Depaà"ta511elito déC Comunicações. 

Indispensável no T Óucador Mod,ernol , .. ,· '' ... ,: .. · 
. . P:Oll.DOR ... ES·CA·J\,1--A 

(VIDA E. SAU.~E ., ... ~. SUAS 'U'NHAS) 

Refaz.os danos eausqdos pelas aeétonas_eobj,fos , ·. 
cortantes. 100 % Natural. 100 % Nacic,naf. . . 

Si o SUCI. 'Farmácia ou' P~rfumári~ nlo tiv..-. remela-... os' o cuple ol,alxo:. 
. .__·~~--- --· ..... ~-~~--~-----;-~ ........ ~....,.-----

' limo•. Snro; C, L. COU~A 'a'cu. LTnAi · • .. · ,,, .. 
Alameda Barão de Piraeíçaba, ,817 .,,e .Caixa p.,..ul 520Z.. - Sio Paulo 

Junto Cr. $ ,3;00, pedindo remeter-nie ré,iatrado· pelo ,Cor~io, u.;. · 
eovelOJ)e do. Polidor Eocàma acompanhado 'das iluÓtraçõea, 

Noin~ .. · , •.••• : .. ••••••••. ··-----···- End-... · ···- -··,'-

Cidtllk •. ••••. • _.:_ •••• ", ••• ' •••. --.--Eilctl•-'----· --· ,• • ·, . 

.:., ... >···~ ·,. 

p~gôuao "Esquire'' os p!'evilegios de ln
crlsção ~orno correspondente de segun
d?; classe, . porque os melhores' interesses 
do pá.ís não se beneficiam com a dita 

. p111.l!'icação. •• 

. . 

IMPHESSOS?-
Oficinas · gráficas do 
LEGIONARIO $. A. 

Rua: do Seminario, 199 

"•' 
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-Â-Ação -Católica él 
eminentemente re· 
ligiosa. Uatoliea . A Ação Catolica Bràsileira é 

a 111i1icia maxima do apostolado 
leígo,instituida por ato coletivo 
do. Epi~cop(l.do. bra~ileiro à oro~ 
vado' peh Santa S~. Pão XI r 

P R O B -L E M A S , R EA LI ZAÇO~S. E ·IDEA 1.5 AIS • '· ·, .• 

e A T H E D R A p E T R ' . A CARGO DO DIRETOR DO SECRETARIADO GERAL DAS ~ONGRE, f 10 R n HGlO . R os A RI lN o 
NOSSA SENHORA E O CORPO MISTICO GACõES MARIANAS OS CURSOS DHORMACAl1 DA f M:DES. PAULO 

Vimos, através dos últimos núme- trim•;mio espiritual entre o Filho de 
\'Os, como definiu o Sto. Par.lre Pio Deus e a natureza humana". Ela. foi 
XU, · gloriosamente reinante, o que que, com parto admiravel,. porque 
seja o Corpo Místico. O Paria afirmou fonte de toda vida celestial, nos dea 

· :principios de alcance ilimitado, de Cristo Senhor nosso, já no seu seio 
onde decorrem consequênc'as impor, Virginal ornado da dignidade de. Ca· 
tantíssimas para a· situàção da Ígre- beça da Igreja; e, recem-nascido, o 
ja 116 mundo,· e .dos fiéi~ na Igre;a, apresentou aos · primeiros dentre os 
desfazendo confusões e erros que es, Judeus e Gentios que o foram adorar 
tavam empanando a pureza d.a dou, qual Profeta, Rei e Sacerdote. lfoi 
trina· tradicional e comprometendo, ela que, com seus rogos •· em Caná 
com isso, a. piedade dos fiéis. da Galiléia", moveu o si;,u Unigênito 

Determinando, assim, 0 que é O a operar o admiravel prodigio, pelo 
Corpo Místico, e,. portanto, 0 que E\ qual "creram nele os seus. d:scipn-
a Igreja, exorta-nos O Sumo Pontífi los". Foi ela, a Imaculada, isentá c,e 
ce a amar esta Igreja; amá-la, natu• toda a mancha original ou atual, e 
ralmente, como .ela é, como foi defi- sempre intimamente unida com se11 
nida pela autoridade suprema e in- I?iJho, que, como outra Eva, junta· 
falivel da Sé Romana, e não como mente com o holocausto dos seus di· 
<lesejariamos que ela. fosse, de acôrdo reitos maternos e do seu materno 
com os sentimentós particulares Lle amor, o ofereceu no Gólgota ao Et,ir• 
cada um: "Até aqui, Veneráveis Ir- no Padre por todos os filhos de Adão, 

· mãos, meditando O m'istério da 1108• manclrndos pela sua queda miseran-
sa misteriosa uniiio com Cristo, pro, da; de modo que a que era física• 
curamos, como Doutor- da Igreja Uni, mente Mãe ria nossa divina Cabeça, 
versai, iluminar: as inteligências com foi, com novo titulo de dor e de 
a luz da verdade; agora.julgamos con, glória, feita espiritualmente mãe de 
forme ao Nosso hrnnus pastoi'al exci, todos os seus membros. F'oi ela que, 
tar os corações a amarem O C,:;i·po com suas eficaclssimas orações, obte-

ve que o Espírito do divino Reden- · l\lístico, com ardente caridade, que 
não se fique em pensamentos e pala- tor, daclo já na Cruz, fosse depois, 
vras, mas se traduza .em obras" em dia de Pentecostes, conferido Ci'lrn 
• . . "Mas para que não nos deixemos aqueles dons prodigiosos à Igreja re-
enganar pelo anjo das trevas, trans- cem-nascida. Ela finalmente, supor-

tando com animo forte e confiante figurado em anjo da .luz, seja esta a 
suprema lei de nosso amor, amar a imensas dores, verdadeira Rainha dos 
Espõsa de Cristo tâl como Cristo a l\Iártires, mais que todos os fiéis, 

· quiz e a adquiriu com seu sangue", "completou o que falta à Paixão de 
Cristo, . . pelo seu Corpo que· é a Para os membros da A. C., que têm 

1ior objetivo estender e dilatar os Igreja", e assistiu o Corpo mistico dé 
domínios da Éspôsa de Cristo, não Cristo, nascido do Coração rasgarlo 
pode haver orientação mais impo~tan• do Salvador, com o mesmo amor e so, 
te. A Igreja de Jesus Cristo deve ~er licitude materna com que amamentou 
amada éon\o Jesus Cristo a quiz e e acalentou no berço o menino Deus'·. 
adquiriu com seu sangue. Os pruridos l\lais uma vez confirma, assim, a 
refol'madores portanto não só devem Santa Sé, a tradicional doutriná que 
ter acolhida. na J>!.. c., mas devem ser afirma que, sendo Nossa Senhora ·a 
combatidos pela A. ·c .. E a respeito mãe da Cabeça do Corpo Místico, é 
disso, 0 Papa lembra aquela passa- tambem mãe de todos os membros 
gem de Sãci Paulo, em que O Apósto- deste corpo, Mais uma vez, tambem, 
lo adverte de que O anjo das trevas veiu Pio XII salientar a co-redenção, 
se transfigura em anjo de luz, 1Jára pela qual Nossa Senhora, no alto do 
enganar os imprudentes. Isto ·se casa Ca!Vül'io, gerou espiritualmente t;,-
:perfeitamente com aquela outra pas- dos os membros do Corpo místico, 

para os quais Jesus Cristo conquista, sagem, em que o Papa .se refere a 
"erros serpejantes", erros astucio- va, pela sua morte, a adopção de 

filhos de Deus, de tal módo que ni!l· 
sarnente dissimulados, que pertur. guem pode ser filho de. Deus e co· 
bam a clara visão da doutrina num herdeiro de Cristo, se 'tambem não 
deslumbramento fictício de falsa mis- for filho de Maria Santfssima. Este 
tica (ainda Qxpressão do Pontifice), e pensamento deve -Orientar a piedaíle 
que denotam a presença do anjo das ue todos os cristãos, principalmente 
trevas transfigurado ení anjo de luz. os membros da A, e .. A missa, se11, 
Em verdade, amar a· Igreja através do como é a repetição mística do sa-
do prisma deformante de uma falsa criflc:o do Calvário, abre um campo 

. mística, não é amar a Igreja, é amar todo particular para a devoção ma.-
um ,fantasma diferen·te da Igreja de riana. o mesmo papel que Nossa Se· 
Cristo. Quem ·pensar assim an:iar. a nhora exerceu junto à Crnz, ela con, 
Igreja, na rea.Iida9e se desàgrada d·e-· tlnua a :exerce-lo junto a todos o's 
Ia, pois ,,a quer dive.rsa do que é. ,, .. altar~s do mund9; .pois o ,wesmo ofe,_ 

Contu~o, devemos amar a Espôsa ··· ·reciliiento que _Éla fez de seu filho, 
de Cristo de todo o coração. Se tudo no alto do Calv/irio, Ela."continua a 
devemos. fazer para a maiÓr glôria de faze-lo todos oi;;odia:.; até à éternlda, 
Deus, e se ·é pela Igreja que se ha ,JG de. São, pois, muito para serem me-
atingir esta glôria, daí se segue que ditadas aquelas palavras. e a ora·· 
:pela igrêja tudo devemos estar pron- ção com que Pio XII termina a mag-
tos a ,sacrificar; sô a:e;sim nos enca- nífica Encíclica "i\'Iystici Corporis 
minharemos retamente para o fim Christi"; 
para que fomos criados. Porem, se al· "Eis, pois, Mãe Santíssima de to-
gum d'l nossos afetos, .de nossos pen- dos os membros de Cristo, a cujo Co-
samentos, de nossas intenções, não ração Imaculado confiadamente coa. 
contribuirem de alguma forma para sagramos todos os homens, e qne 
a prosperidade da Igreja, estaremos agora em corpo e alma refulge 11a 
·com isso desviando-nos do caminho glória e reinti juntamente com s.:iu 
rnto para nosso fim último. nor Is- !,'ilho, nos alcance dele que sem iu 
so, ·Pio Xll disse o seguinte: "Se os terrupção corram os caudais da gl'a; 
fiêis da antiga lei cantaram da sua ça da excelsa Cabeça para todos , s 
cidade. terrena: "Se eu me esquecer membros do Corpo llllstico, e, como 
de ti, ó Jerusalem, paralize-se a 1~i- nos tempos passados, assim hoje pro-
nha mão direita; fique p1"êsa ·a mi- teia a Igreja com seu poderosíssimo 
nha língua ao meu paladar, se eu não patrocfnio e lhe ohtenba r;nalmente 
me lembrar de ti, se não tiver Jeru- a ela e a toda a humana sociedade 
1:mlem como a primeira das minhas 
alegrias"; com quanto maior ufa
nia e júbilo não devemos nós re~osi
jar-nos por habitarmos a cidade edifi
cada sobre o monte santo, como pe
dras vivas e escoltlidas, "tendo por 
:pedra. angular Cristo Jesus". Real• 
mente não ha coisa mais gloriosa, 
mais honrosa, mais nobre, que fazer 
parte da Igreja, Santa, Catõ.lica, 
Apostólica Romana, na qual nos tor
namos membros de tão Venerando 
Corpo". Esta verdade, os membros 
da A. C. devem trazer. no fundo do 
coração: não ha. nada tão nobre co, 
mo pertencer à Igreja, Diante disso, 
tudo O mais é. secundário, é absoluta· 
mente secundário; em comparação 

. com a glória de ser filho da Igreja, 
todas as outras honras empalidecem 
e perdem_ significado. Por não terem 
bem compreendido esta verdade, mui
tos comprometeram a causa de beus, 
a salvação própria e do :próximo. 

Como obter tal amor pela Igreja? 
O Papa nô-lo indica ·o caminho: "Rea
lize, Veneráveis Irmãos, estes Nos
sos paternos votos, que sem dúvida 
são tainbem os vossos, e alcance-11os 
a todos verdadeiro amor para com a 
Igreja a Vilgem Mãe de Deus, cuja 
alma santisisima foi mais repleta do 
<livino Espírito de Jesus Cristo que 
todas quantas saíram dás mãos de 

tempos mais tranquilos", 

Republica fascista versus 
Ação Catolica 

As proprias declarações dos fascistns 
tornam cJa.ro, diz o "Ta:ilr," de Lon
drer,, que o Clero catolico de norte da 
Italia "se asso~ia abertamente, em sim
patia com o governo do marechal Ba
doglio ". Houve ataques no "II Fascio" 
(ll-U-43), de Milão, acusando os Pa
ct,i~, que o C1ero catolic" dv norte da 
res italianos, de aconselharem-nos a que 
não depusesser.. as armai; e se conser
vassr•:i escondidos e de pregarem ser
mões contra a republica fascista·. O 
"Rcglno Jtascista" e seu edit'.:ir Farinac
ci. qm, é a.gora o delegado geral de 
Mussolini .,a Italia, vem há algum 
tempo atacando o fil.:mo. D. Giovanni 
cazzanl, Bispo de Cremona, dizendo-o' 
associado do governo de Badoglio e de
nunciando-o (>1-11-43) por haver cele
brado Missa em 4-11-41 por todas as 
vitimas da guerva r. não exclusivamen
te pelas do lado do Eixo. l<'arinacci e os 
que o rodeiam no novo partido da Re
publica i"ascista es.tão em guerm com 
a Ação Catolica como um todo, frisa o 
"Tablet·", porque seu diretor geral, o · Deus, e que "em nome de toda a na 

tureza humana" deu o seu consenti- Bispo d~ Parma, d€.'.:ill.;ou-a de Mussolini 
mento para que se efetuasse "o ma- e seus amigos. 

GINASIO CORACÃO DE MARIA 
(SOB INSPEÇÃO ;,EDERAL) 

. Dirigido pelos Padres de Coração de Maria 
Rua Jaguaribe, C'"3S 

Cursos Primário e Ginasial 
em ple:i!O 

Cu.rso de admissão 
funcionamer .. fo. 

O Revmo. Pe. Agostlnho .. Mendi.cute, 
s. J., acaba de 'tomar uma provi: 
dencia salutar, instituindo cursos d,i 
fo1·mação para Congregados Maria.
nos. De ha. muito, esta 'Pl'.OV!dencl!J 
se f11,z:a .sentir como uma verdadeira 
e imperiosa necessidade do movimen
to ma1·iano, ·que se desenvolveu' çom 
extraordinária rapidez, prestando à 
Igreja os mais eminentes serviços, e, 
segundo o· ccinsenw· geral, ,com Ú1na 
fomiação intensiva. dos chefes daa 
diversas congregações, ainda cresce
ria notavelmente a suá ertciencia. 

:A gerlll satisfação· dos niarianos 
subiu de :ponto sabendo que o 
Revmo, Pe. Agostinho l\Iendicute te• 
V'e .a magnifica iniciativa .de aproni· 
tar a presen(;a da maior autoridade 
mundial em assuntos marianos, q!le 
é o Revmo. Pe. Walter Mariaux pàra 
pedir a S. · Revrria. que se encaue• 
gasse dos mencionados cursos. · 

Verdadeira e admiravel [gura úe 
formador o. Revmo. Pe. Walter Ma· 
ri,mx fará um . bem inestiniavel ao 
movimento mariano. 

Como nos çomuriicaram os OUVill• 
tes das primeiras aul.as do Curso: de 
Formação pi·egado pelo' Revti10. Pe. 
Walter Marlaui1, o curisó vem ,encon-· 
trando em tódos entusiastlco acolhi•, 
m.ento. Todos .concordam em reconlrn• 
cer a relevància elo assunto que vem 
responder ao mais serio problema do 
movimento mariano b.ràslleiro· atual, 
o problema da formação. Aliás para 
recome1?di!r este. curso basta, conw 
fazemos, publicar-lhe :a estrutura ge• 
ral: 

1.ª PARTE 

Nossa posição coni 'respeito ao movi-
mento mar:ano 

I -,-- CONFIANÇA: A) Por motivos 
externos: (cfÍ·. "Chefes" pg. 55) 

1) ,historia; 2) expansão; cfr. 
("Chefes" pg, 95 - LIDER Sér(e 4· 
Ano 1-n.1 - a fita "Difusão das CU, · 
1\Ii\I. nó mundo); 

3) estima dos Papas - Bispos, etc. 
B) Por motivos· internos: (cfr. 

''Chefes" pgs. 63 .... ) . 
Pois: 1) Pela preponderancla do 

elemento rel!gioso nos livra do .Peri
go da exteriorização - }údiféren
tismo - ignorancia religiosa; · 

2) Pela devotão mariana nos ga
rante o cristocentrlsmo; 
· 3) Pela dedicação à Igi·eja: satis

faz à mentalidade moderna das· dedi· 
cações totais. _ 

H - RESPONSABILIDADE: Con, 
siderando: A:) a-importància do Bra
·sil '..... Movimento mariano; 

B) os problemas e peÍ·igos no ca
tolicismo - ú1ovimento inariano; 

III - COMPREENSÃO: pela vé
dade:ra fisionomia e ''i;enuino espfri· 
tó da C, l\I. nos seus cinco efementos 
essenciais: (cfr. LIDER 4.a .série 
Ano I-n.1,2) 

'A) Santificação própria; B) AptJs
tolado; C) Elite; D) Devoçãon1ai:~a-
1>a; E) Estrutura própria, 

2.ª PARTE 

A organização da C. M. 

L - os OFIClOS NA C, l\I.: A) As 
duas especiés de, oficia:s; B) Distrl· 
buição dos cargos; 

II - A C. M. E AS DIVERSAS 
CONDIÇõES DOS FIÉIS; Idade 
Classes sociais; 
. · III '-- OS A TOS OFICIAIS DA C. 
M.: Missa - Reunião; 

IV -AS ATIVIDADES DA C. M.: 
Secções '-- Obras; 

Y.:... ADMISSÃO E DEMISSAO; 
VI - AS CATEGORIAS . DOS 

MEMBROS; 
VII - UNLi.O ENTRE AS· CC. 

MM.: l\Ieios de união - Federações 
Confederações; 

3.ª PARTE 

O espírito do "Chefe Mariano" 

I - PORQUE FORMAÇÃO DE 
CHEFES l\lARIANOS? (cfr. "Cava, 
lefros · de Maria" pg. · 20 - ''Chefes" 
pg, 15). . . 

Exigencias: da parte da C. M, -
dos teh1pos - da Ig1'eja - ·da Patr:a. 
. II ~ FORMAÇÃO DO _ESPIRITO 

Do CHEFE: A) o conceito. de che
fe mariano: ·ca!'acteristicas religiosas 
sua relação com .JESUS· (cfr, C. 'deM., 
pg .. 36 .:... Chefes pg, 69); B) ÇI tipo do 
chefe máriano: · obedieneia - 1111-
ciativ'a (cfr. C. de M. pg. 46 - Clie
fes, pgs . .20, 27 • ; . ) ; C) A grande 
Mestr.~ do bom espirita (cfr. C •. de 
M., pg, 60). . 

III - , AS .ATITUDES· FJJNDA
MENTAIS DO CI-ÍEFE MARIANO: 
A) Para éom· o Pe. Diretor '(Chefes, 
pg, 75); B) Para com os congregados 
(cfr. Chefes pg, 75); C)' Com rela; 
ção ao trabalho . (ctr: Chefes, pgs. 
80, 90), , 

4.ª PARTE 

Capacidades tecnlcas do Chefe 
· .Mariano 

,e .. <le !.I. Pi. 73) 
'rudo como no .livro·: li'.C..valeiros 

de l\fa'ria" .. 

MIGABHAS • • 

o lado pequenjuo, mesquinho, da ·vida cristã são as exte- . 
rioridades, a satisf;i.ção dos sentidos, a rotina esterilizadora .e 
f.ria. Por desconhecerem às grandes· linhas di piedade, as ·razões 
em que se ela fundamenta, o espirito que a informa e vivifica, 
abandonam muitos as praticas cristãs, à primeira sensação de 
tedio e desgosto. N'ão conhecem o mel que está lá dentro, e · 
lhes repugna a aspereza da casca. : . 

--o-.-: . . ~ 

Quanto se nos vai 'dispensando .a vidíl em coi1tinuas hesi
tações e experiencià.s iàufeis ! Falta-lhe unidade, coesão, centro 
comum, fim superior; falta-lhe bussola; falta-lhe· alma a esse 
automato de movimentos regulares talvez, mas sempre · os 

.mesmos. 
A vida, para <{üc seja ·util e fecunda, ha de ser orientada, 

com firmeza e segurança, para um fini ui1ico, nobre, elevádo. 
Quando mesmo pareça ladear, não ha de perder de vistao alvo 
oreestabelecido. Perseverança.•, • Perseverança e confiança. 

D. DUARTE 

Associações A.u~iliadoras 

FEDERACÃO MARIANA, FEMININA 
Realiza-.se, di3. 26i às 1() hs.,. na Cu- gem de No:,sa' senhora da. Conceição aos 

ria Metropolitana, a reunlá.o mensar alw10s da Escola Naval do Rio de Ja-
dr, Federação, .s9b a presltlE?nc[a .'.!ie, seu ne1ro. em. sinal de agràcleeimento .pela. 
Revmo, Diretor ·P. Dr. Eduardo Rober- dedicação com qU'! e.sses bravos -rapazes . 

· 'tô. Deverão comparecera ess::. réuni_é,<J.-,, p,rocuraràtil'isíilv'à'f'J,'d;itimáf cto'.'fa:nen
~s Sras. Pres.idente.s das· Pias Vniõe:; ~.u ". ·. t~vd desastre· dê· à.vlii:êão'' que,· na ma
suas representantes. .;ni,.ã ·.de 2f lférÃf:'óiito' ctêstê. f!nd"foullou 
_ Hoje; dia de Natal, estarão as . a: :vi<J.a ao liõssô" qilerídÓ' 'Árêebispii"e a:os 

·Filhas de. Maria fazendo stw, adoração. .J,'tevn1cs. Sttce1·dotu . que· viajavam em 
a· Jesus Sacramentado, durante todas as, sua .. éompiinhiii::·· Essa· imagem será coió-
horF.S do' .dia. Das 17 .às JS hs,, será cada· no pateo Interno da ·Escola, em Fe. 
pregada a. solem Ho1·a santa, ocupando ve~eiJo do : !l~'Ô1Cün1, .ano, sendo s:>bne-
t', tribuna. sacra o Revmo. Fl'.€1 Osva1do mente entregue por um.a comissão -de 
Hedcmann o. e. o cõro estará a cargo . senhoras,· que serão para isso .designa
® Pia, União, do Carmo da Liberdade, das. ,Afini c;le poder partiéipà.r· dessa ini• 

.A Federação Mariana· Feminina -acé.ba. ' ciativa a Federação conta com os dona-
do dar seu· apoio à Liga das Senhoras tivos de todas as ·Pias Unlõe:s. 
CatoliCM encarrega.d.a pelo Exmo . e A Academia, Mariana. oi'ganlzou um 
Revmc. Vigarlo Capitula/ de angaria.r · (!Urso de Econol)lla Domestica., inteira
don.atlvos para a oferta de uma ima• n1enté gratuito· p~ra. as . Filhas. de Í!.1a-, 

. . . 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
ria.. Informações podem ser' obtidas na 
Secretaria da Escola, à·, rua Barão de 
Paranap!a,ca.ba., f,J, ou há. sede da Fede
raçã~,. á Praça da Sé, 47, 10.o. andar. 

;Em .circular. énvlacta às Pias uniões 
do interior da. Arquidiocese, a Federa
ção solicitou dessas . associações uma 
contribuição ,pâra e. ".loisa D. Josê Gas
pàr ", instituída. para custear as despe
zas de seminar!stiis · pobres. Já respon
deram M Pla.s Uniões de Quarulhos e a 
.de s. Roque, a l.a, enviando a impor
tancià de 100 cruzeiros e . a segunda co
municando que, àpóiando a iniciativa. 
enviará, oportunp.mente aeu donativo. 

tl. 

N A T A "F 

L 
Natal! MultaS festas ... muitas. frivo-

lldadcs\... . 
Sabe1·ão todos os que se entregam a 

folguedos, a ra!lãÓ e a natureza das ale
grias desta data? Sberão todos que data. 
d esta? 

Abramos o Mm'tirologio Romano, o 
arquivo· dos feitos mais gloriosos da Hu
manidade. Nei._e livro, à data de hoje, 
lê-se: 

mel).te dos. homens, de cuja. natur~a co
meçava. ele a. participar. 

A aJegria. do Salvador deve e'xtender
sc à terra Inteira: a.os fieis e aos :pa
gãos. Na epoca: aos Judeus e aos gen
tios. Por isso assinala-se com precisão 
o aparécimento deste m!ster!o (ie amor 
tanto no calendariO Judeu como no· gen
tio.· 
· E nós da Ação Católica. ficamos a 

refletir: quando esta alegria. se Jesus 
"5,199 anos depolb da creação do - Crlsto, a aleg'ria di. santificação de fa-

mundO, quando Deus; 119 principio, to, realmente, se difundirá pelo univer-
creou o ceu e a terra; ~-957 depois do so inteil'o? E vêrn•nos à mente ·as: va.s-
diluvio; · 2015 d~po!s. do nascimento de tissimas regiões das missões, as terras 
Abraão; 1510 depois de Mo!s€.'.:i c da sai- dos pagãos de hoje ... e as túrba.s das 
da d.o. povo de · Israel do Egito; lOaZ pagãos cM!izados ... e M mnltldões. dos 
depois da sagração do Rei Davi; na 65·ª · pagãos catollcó~ isto é dos catolicos que 
semana .da profecia .de Dati!el e 194·ª vlvém como pagãos... . 
olimpíada; ano 752 da fundação de Ro• Triste Natal talvez pensemos!· 
ma; ano 42 do imperio de Otavio Au- Não, Àlegre Natal. Esse campo todo 
gusto, quando o u.niverso gozava de uma. · está a nossa espern, à esptra de no!iSO, 
grande paz; na setlma idade dO mundo: amor e de .1ossa generosidade. Eia, po!s, 
- JESUS CRISTO, DEUS ETERNO e p<rlo Reinado de Jesus Cr!sto. 
FILHO do ?ADRE .ETERNO, querendo Para tanto, primeiro, nossa.. santifica-. 
santificar a terrG. com ª sua graciosa ção. Portanto a Juventude . deseja a to-
vinda, tendo s!do concebido· por 'obra e doi(os seus amigos e benfeitores: 
graça do Espirito sa.nto; e 'r.i.ESados no- SANTAS FESTAS. 

, ve meses após e, .sua conceiçãO,. nasceu 
em Belem de Judá, feito homem, da 
Virgem Maria," 

Ai está o fato cujo anh•ersario hoje 
se comemora e enche de ale~ria. o mun• 
do inteiro. 

Nada mais natural. Poderá alguem 
alimentar triste:c;a, . quando se comemora. 
o aniversario da, vida? . ?Nem siquer as 
maiores atribulações· . como as qtie .traz 
consigo a . guerra. podem fazer olvidar 
esta grande alegria. Conta-se que na 
guerra de . 19u -na noite' de Natal até 
nas trincheiras cantavam os soldados 
esta canção .universal· que· celebra ·as 
s.legrlas do Natal "Noite feliz!,,-· 

A alegria. do. Natal, porem, não ~ nem 
pode ser a alegria frlvola · dó .prazer 
efemero. Jesus que · adoramos no pre
sepio de BeÍen é Deus, o Filho Eterno 
do Pai Eterno. A alegria que ele veiu 
trazei• ao mundo deve participar dessa. 
sua eternidade. 

COMPROMISSO l:M SÃO CAETANO 

Iniciaremos· nosso ano, e noosos tra.
Lalhoo, com uma vie.genslnha. e, São Càti~ 
tano . para assistir ao comprom~ , de 
nossas novas companhelra.-i, as jocistas 
que irão prestar compromi.sso no dia 
2, domingo. 

Todas às . Joclstas devem .1r a São 
Caetarió. O treu partirá da Estação dá 
LWI .às 6,10 hora.'!. Todas as joclstas de
v~':ll.o ir de uniforme. A volta se fará 
pelo trem das 18 horas. , 

, HORA SANTA EM .SANTA IFIGENIA 

:Por determi1111--;ão do Exnio; sr. D. 
José Qaspar de Afonseca e Silva, de 

.saudosa memoria, o ult;inío ,domingo do 
· ano tem sua à.ctorição coletiva. no Tem
plo votivo do .l!S. Sacrame.-,iio, na. Ar
quidiocese; 'Igreja de Santa Iftgenla, ao 
cargo de todos os setores da: Ação ca.- · 
tolica. 

APARELHOS 
para CIIÁe CAl'.É 
modernos, elega.ntea, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
Podem ,e·r ad,1uirido1 
tamb~111 em 10 paga•. 
mentoa pelo "Pla110 Suave". 

LER; E PROPAGAR G 

ENSINO EFICIENTE E EDUCAÇJ' .. ') APRIMORADA 
Por Isso dl .o Martirologk , Romano 

que ele veiu "querendo sàntiiicar · a ter
- ra ", melhor sua vinda. foi wru especie 

de consagração da terra, e especial• 

Portsnto, todos os membros ela Juven
tude compareçam uniformizados· .àa l!
horai; de <a.n1anhã, na Igreja de Sa.ntfl 
Wgen:."' 

"LEGlONA~IO;' 
t DEVER .DE• Toooi 

.Q s e.~,. o L 1.c o§ 
í 

Eu ··não posso con~ebcr prpgres
sôs., q~ ,·ida espirituabsem. o,,habilo 
pjedoso de rezar o·-íerço do Rosario. 
(P. F'1.ber, J.>rogresso · da Alma), . 

Venero vossó ·habito, :~eijo vossas 
mãos "sagradas; e pec,:o-vos, que 'me 
envieis :pregadores do Rosario para 
que· ele refor'rne'·estê meu povo. (Ca
simiro,· Rei ele .Polonia, ao Gc1:al dos 
Dominicanos) .. ·. . · 
· O · Rosa.rio é um verdadeh·o cate; 

cismei popular; é o molhor catecismo 
prático que se pode exéogitar, (Dom 
Corirad :àfartim, Bispo de Pader, 
born). 

·o Rosarió é o Evangelho comple: 
to de Jesus Cristo, desde o momen
to .µa sua .Incarnação, até' ao apo• 
geu da sua gloria;' É todo· o· plano 
divino que alí se de~enrola às nossas. 
vistas· com · tanta. variedade como 
harmonia (P. Florent Chene). 

Quando receio pela vida dum doen- · 
te,· e ve,io esgotados todos· os reem·· 
1,;os, dirijo-me Aquela que 's1tbe curar 
wdas as molcstias; Somente 'UjO de 
.Jiplomacia, e' como não tenho opor
tunidade pira pedir durante mnito 
tcinpo; tomo · a Santissimá Vitgem 
por intermediaria e vou visitar meus 
doentes, :rezando uma ou ·.duas deze- · 
nas do Terço, que considero meu in
tei-pretc. (Dr. Recamier). 

O Terço é uma intimaçílo, cada· 
· Ave Maria,é uma notificação, ·ou pa. 
ra melhor dizer, é umll, petição múi 
agradavcl a Maria. (Dr: Recarnier). 

Para sÍ>r admitido . na casa dos 
grandes · é preciso. proteção, . pedidos. 
de audiencia; amigos altamente co
locàdos.:. mas. para falar a Santissi· 
ma Virgem não 11á nada· mais sim• 
ples, toca-se a. campainha,. isto. é, tó
ma-se o 'l'crço · e imediatamente a 
porta se ·abre; apl'ese11ta-sé então o 
pedido, é Illaria,-que é tão boa, não 
deixa de atender, concederidci )ogo. o 
que ~e lhe pede. {Dr. Reeaíuier). 
· Rezar o Terço, _invocar a minlia 
l\Iãe do ceu, .eis a miriha mais doce 
ocupação, e a mais pur.a, alegria do 
meu coração. · (Sito FraneiBco de Sa
les). 

Para vos rccQmpensar da honra 
que me ·tendes tributado trazendo so• 
bre v6s o Rosadó, obtive d.e meu Fi
lho a prolongação da vossa vida du
rante alguns ános ainda; pt·oeurai 
emprega-los bem, fazedo penitencia. 
(N. Sra. a Afonso, rei de Leon. e de 
Galícia) . 

O' Santo Rosa.rio da Bemaventu
rada Virgem! Por vosso iutermedio· 
fui p1•ese'rvado da condenação eterna. 
(Afonso, rei de León e de Galícia)., 

Esti-mem-s.e quanto . se quizer .to
das as oufras devoções... ouso po
rem, afirmai·, que no tocante a. ora
ç:ão vocàl, 11ão se deve preferir nc· 
nhuma outra a do Santissiino Rosa
rio, de maneira tão espécia! cstfrna
da pela Igreja. (P. William l!'aber), 

O Rosario é a rainha de todas ag 
devoções ' enriqueeidâs' de indulgen
cias, quer a éOtisideremÓs como dé• 
voção da Igreja, quer a. e.n~aremos 
com respeito ao ·especial euatér qu•' 
imprini.e nas .almas, recordando-lhes 
R Jesus e a Maria, quer a contem
plemos como penhór que é de per~' 
severani;:a final para todos os que 
fielmente a praticam, como se con• 
clue de varias revelações. {P. Wil-
liam Ji'aber). . 

Todos. os Catecismos, o Evangelllo 
e toda a Bíblia, poderiam dcsaiia
recer do mundo se Deus o penni: 
tisse; mas, enqúanto .n6s recitarmos 
o Rosario, -enquriiito n6s reeitàrmos 
esta oração; ideal de todas as·. o;.:i-

.,, ç:~es, enquanto· n6s a compreend!lr
mos segun.do o es.pirito · da Igreja ll 

transmitirmos os seus ensinamentos 

aos· fieis, poder algum da terra será' 
capaz.-de dcstrnir em n6s a fé cato
lica .. : Mim grado os assaltos do in
·ferno, a' fé eatolica· ,co11servar-se-á, 
nas familias e por iritermedio das fa. 
miliás, n'a sociedade. . (D9m Conrad 
!lia rtin, Bispo ·de Paderborn). · 

. ','Dedicai-vo5 a meditar, comQ 
·cumpre, o ·santissiiuo Rosario; ·medi• 

. tai o. santissiino. Rosarjo: lede dia
. riamente esse livj:9 de; .ouro; . expli• 

cai-o a. vossá ,familfa' 'e~ a todos os 
vossos se1;os/' ·:Oxalá'·. eu punesse 
gravar a Jogo,. nó "coração daqueles 
que amam árdentemcnte a Igreja; 
essas palavras. (Dom Conrad·Maxtin; 
Bispo de Paderborii). 
:. As outras devoções:.. s·ão como 
plantas aromaticas qnde a alina:re
eolhe o merito · particular duma · só 
virtude, mas o Hosario é o ·vastci 
jardim· do Esposo Celeste, nm papi~ 
so de delicias, onde se exalam, J;ô. 
<los os perfumes, onde crescem todas 
as plantas místicas dos divi.nos mis
terios, onde, pela meditação a al.-Ja 
pcidé inebl'iar~se duma: doçura infi
uita. (P. Quarti). 

O· Rasaria é . um tesouro .. de · rique~ 
zas .celêstes, que _nos são eomunica

'dos pêlos misterios da salvação (P •. 
Quarti). 

O Rosario é: um arsenal de ar• . 
mas espirituais que ·nos servem· para, 

· triunfar do demonio, pela vida e me• 
1·itos'.<le Jesus Cristo, (P. Quarti), · 

O· Rosario é uma excelente escol~ 
de · doutrina · cristã· e de verdadeira 
sabe:ctoria, onde se·;evelani dara.meu~ 
te' ao porn humilde os segredos ocul~ 
tos dos sa.b1os do seculo. (P. Qua.r(i), 

Deixo-vos. o Rosario , . porque rra 
me(litaçiio .dos seus m.isteriós encon
t1·aréis. o que vos faltai·; eles vos ell• 
sinariio o que vos diriam os misSio• 
nal'Í()S,- {Um missionaria do Japão'-< 
na -despedida dos seus fieis indige~ 
na~). · 

· É deverás, para se· lamentar ô 
analfabetismo ... ponde porém . entru 
as' mãos dos menino~ ou das pessoal! 
de eampo, um terço ·ao Rosario e i.JJ.· 
dicai-lhcs a maneira de. reza-lo pela 
.meditação dos misterios; e ficareis 
surpreendidos dé ver que vivíssima 
luz esta meditação· comimiea as .ai~ 
mas ... (P. Rousset - l\Ianuel du Ro. 
saire). ,. , , 

O Rosario faz tambem as delicia! 
das almas ilustres,, elevando-as às su• 
hlimidades da contemplação. (P. Ra• 
vignan, S. J.) Os niisterios <lo Rosa• 
rio suo uma lição perfeita de. ensinos 
para O desempenho :dos deveres. S0• 
ciais. (Dr. Le-Bélle; Lé Rôsaii:ê et 
la vcie).-"'-' · 

A devoção do'Rosario foi .pregad;t 
po1' todos ·t,s Santos, desde $. Do
mingos; ·doiide a vemos difundida .por 
todas as regiões, 'expressa em toda!! 
as línguas e consagrada .por todos os 
seenlos. (}Ians. Gay). Os mistérios 
do Rosario .são eomo que estàçõçs 
sin:bolicas do itinerario da alma pa• 
ra Deµs. (Mons. Gay); 

A -devoção ·ao Sà11tó Rosario ~ -
pi'incipio. e fonte abundantíssima da 
pieda4e publica a mais solida, a 
matS · sincera e a mais duradoura, 
( Dom Torras e Bages, ifüpo de 
Vieh). .. . 
. O Rosario é .o hino patriotiep da 

cidade de Deus no mundó, .um coral 
admiravel de todas as crcaturàs fa. 
tl'ligentes do céu e d11 terra, dos. ari~ 

· jos e dos ·homens.· ( Dom · Torras e 
Bages, Bispo de Vieh). 

O Santo Rosa rio é um . monumen
to de harmonia entre Deus, :. os á n• 
jos.é os homef\S, vi,t<l ser obr~ de to
dos. eles; por isso ele ,possue uma tãc; 
grande fori;a ,unitiva. (Dom José 

. Torras e Bages,: Bi~po de Vich). 

PORQUE SOFRES, CORAÇÃO? 
Quando v sangue torna-se impuro, cheio de venenos, o trabalho 

do corai;:ão é dobrado e aoi. poucos vai se enfrac1uecendo (insufieiencia 
.cardíaca). As· a,;tcl'ias tor1íam~se rija~ (artcroseleroses) e. dilatam-se 
(dilatação .da aorta, aneurismas); as veias se eng-urgitam { varises) e 
os centros nervosos se envenenam (di\reR de cahe1:a). O peito .se oprime 
e sob1evôm os estados de angustia, .mal e,tar, palpitações, tonturas, 
zumbidos nos ouvido;;, etc. · 

Somei1te uma rucdfoat:ão energira poderá sus~àr a marcha desta 
perigosa molestia de origem . sifilític.a. · · · 

Pr.,la sua composi,:ão tri-iodada à base de vegetais depurativo~ o 

é Ieg-1füno e~perifiço para estes males. 
Use sem perda de tempo esie valioso amdliar no trniamento da. 

Sifilis que é o depurativo ind',3at9 para esses casos, 
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O CATOLICO PERANTE O NACIONALISMO HITLERISTA 

6 'ª". • ~f:.E 1-iR-A 
· Será permitido a l'm catolico perma

necer indiferente às atividades hiper
nacionais e belicosas dos dirigentes do 
Terceiro Reich? A · essa pergunta, 
obriga-nos, nossa conciensia respon
der: não, isso não lhe é permitido. Os 
filhos da luz cristã não podem, mesmo 
por indifei·ença, pactuat com as, pocj,e
rosas forças de uin mal que se ala~tra. 
Pois vitorias · definitivas, concedidas 
aos nazistas, causariam úma subversão 
anti-cristã, não somente na Alemanha, 
mas em toda a Europa e mesmo alhu
res; nãQ é preciso ser um lince para 
percebe-lo. A solidariedade cristã 
impõe-nos, pois, um dever: aquele de 
nos informarmos em primeiro lugar 
sobre o hipernacionalismo hitleriano e 
o de, em seguida, formarmos um jul
gamento conforme à · doutrina catoli
ca. Cumpramos essa tarefa com tdoa 
a imparcialidade. 

150 MlL CRUZEIROS 
CrS150.000 00 

. -- - --- --------- - ------------------------------------
E v· A- N G E L H G 29 DE DEZEM·BRO 

' 

No dia 1.o de abril de 1924, .o tri
bunal popular de Munique condenava 
Hitler à prisão de Landsbergam-Lech. 
Era por causa do famoso "putsch" de 
novembro de 1923: tentativa fracassa-' 
da de apoderar-se ilegalmente do po
der. Nessa prisão, ele escreceu Mein 
Kamp_f, obra de mais de 700 paginas, 

GlORIA A DEUS PAZ AOS HOMENS S. TOMAZ, ARCEBISPO DE GANTERBURY . i~f t:~'ªi~!}~fr; 
------- 1 ção do programa hipernacional que 

Quando a Ingl::itcrra ainda se intitu- sassinos para se preparar. Um deles devemos julgar. 
NOITE DE NATAL. 
(S. Lucas, 2, 1-14) 

· Naquele tempo, apareceu um edito de Cesar Augu~•'o para que s:, fizesse 
o recenseamento dos habitantes é!e toda a terra. Este primeiro recensea
mento foi feito por Girino, governador da Siria. E todos iam fazer-se insere· 
ver, cada qual em sua cidade. - Subiu tambem José da cidade de 'Nazaré na 
Galiléia, à cid_ade de Davi, que se chamava Bethleém, n~·Judéla, porque 'era 
da casa -e fam1.lia de Davi, afim de se alistar com Maria sua esposa que i.1 
ser mãe, -. Estando eles nessa cidade completararn·se 'os dias da :naterni-' 
dade ,?e Maria, e ela deu à luz <> seu filho primogenito, env~lveu-o em panos 
e reclinou-o num presepio, porque não havia lugar para eles na estalagem. -
Ora, naquela_ mesma região, havia uns pastores que velavam, reve.:ándo-se 
durante a· noite, na guarda dc,s seus rebanhos. Eis que lhes apareceu um anjo 
do Senhor, envolvendo-os em uma claridade divina, e eles s1, encheram de 
gra~de temor. - Mas o anjo lhes disse: "Não temai~. porque vos trago u1Í1a 
noticia .que será de grande alegria para todo o povo: - é que hoje, na cidade · 
d~ Davi, võs nasceu um Salvadc.r que é O Cristo Senhor. E este é o sinal .q 11 ,; 

VO·lo fará conhecer: - Encontrareis um menino e,wolto em iranos, reclina!lo 
em .um preseplo. 

No· .mesmo i_nstante, uniu-se ao anjo uma multidão da milícia celest~ 
que louvava a Deus, dizendo: "Gloria a Deus no mais alto dos ceus e, 11.i 

terra, paz ~os homens de boa vontade". .. ' 

COl\IENTAillO 

Não nos van10s demorar em algu
'fna~ questões exegeticas que susci
ta es,te trecho dos evangelhos, como 
por exemplo, a identificação destB 
l·ecen~eamento reito por Cil'ino. go
_vemador da Si ria; ou a palavra .. pri 

· n1ogênito" para designar o unico E 
~ho de Maria Virgem. 

Os entendidos evidenciam estes es
colhos para os leigos na materia, e, 
com facilidade, citando, por exempio, 
exemplos na Sagrada ~scritura em 
que se usa a palavra "prlmogenito'' 
para indicar o filho unlco, e precisa, 
mente em lugares em que o que a 
Escritura d-estaca é a ausenc1a <le 
outro" fl:·hOE,. · ·oe sm·te ··qae ésta~ 

·questões se esclarecem sem neces
sidade lá· de muito estudo. Não w~ 
temos proposto, porem, 11lti11u111;~·i1i; 
a ventilar tais questões aqui, por mais· 
Jentadoras que elas sejam. 

* 

á vinda de Jesus Cristo ao mundo 
~eiu trazer gloria a Deus e paz aos 
homens. 1:>"oi o que [Jl'Oclamaram os 
esp!ritos celest1a1s na veiitur,psa n,;i· 
te em que nasceu o homem p,,r ei.ct· 
lencia, .e. que por isso ficou seuúo, 
l)or excelencla, a noite do Natal. 

Gloria a Deus. - A gloria de Ueus, 
a gloria externa, é claro. pois a glo· 
ria interna, total. plena perfe, ta 
tem-na o Senhor desde toda a P.t0/ 
nidade e não ha n~lster, nem é possí
vel ·que· venha alguem dar,lhe um 
complemento que. porventura lhe fal
tass<.,, ainda que fosse o homern
Deus. 

Jesus -Cristo, pois, Homem-Deus, 
com sua vinda ao 111uudo, só podia 
<:ontribuir para a gloria externa tle 
:i;>eus. A gloria externa de ueus vem 
a ser a man:restação das perfeições 
qívinas, e 1ilelhor ai nela o recon heei, 
Jlleuto destas pe1'feiçôes. acompanha· 
~as do louvor por parte da criat111·a. 

Jesus Cristo. portanto, veiu ao mun· 
do para ràzer con !tecidas dos ho
mens as perteic;;ões de Oeus, de ma
neira que estes se vissem arrasta
dos a dar-lhe o louvor correspundeme 

· a estas perfeições, entre as quais res
p\ande$ce el,l primeiro lugar sua Di· 
:vindade que está a exigir da criatu
ra o culto de atlor11çáo, touvo1· e açiio 
de graças. Antes -de Jesus Cristo o 
conhecimento do Ueus verdacleiro t,s
táva dr _tal maneira envolvido em 
trevas que não havia na terra louv.,r 
1>erfeito do Senhor do universo J e, 
sus Cristo veiu sanar este m~l, e 
tornar possível ao homem dar a 
Deus a gloria proporcionada à 111ag1,i
ficencla exci::lsa de sua inefavel so
berania .. Filho eterno do Pai Ceies· 
te, trazia do seio que o gerou desde 
toda · a eternidade os tesouros de 
clencta :capazes de tornar as perfei
ções div:inas conhecidas, e amadas 
dos homens. i<'azendo-se homem, el'= 
mesmo, tornou vosslvel aos homenij 
:um culto à altura destas perfei,ões. 

anunciou aos pastores sõ o é verda
deiramente para aqueles que perten
cem à Igreja Catolica. Toda outra 
alegria fora· desta Casta Esposa de 
Je~uJ Cristo é falsa, const!tue falsi
fica\,;âo do i:lanto Natal. 

* * 
A gloria de Deus é inseparavel da 

paz cios homens. Él procu1·anclo dar 
g:oria ·a Deus· que os homens c:011 
seguem a paz, ou seja a · harmuuia 
interior de sua natureza pelo ajus
tamento da mesma ao fim por que 
foi criada. 

Por isso,· o mesmo Jesus Cristo 
que veiu ao mundo· para dar a Deus 
a- gloria- devida, trouxe -pelo mesino 
fato a paz aos 11omens. Esta paz, p;, 

rem, se condiciona à "boa vontade" 
.- ·· paz aos homens de ,hoa voutacte,', 

O homem por natureza deve sei_ 
humilde e submisso, pois que vive 
de emprestlmo, não tem em si a ra
zão de stta exlstencia. l!Jsta obedie11-
cia, porem, qu11 é rundamental, rc, 
pugna à sua natureza, depo(s que o 
pecado original deixou ntt' sua alma 
o sinete da revolta do primeiro pai_ 
De maneira que sõ uma. vontade bem 
ordenada é que consegue conservar 
a harmonia primitiva perturbada pela 
primeira culpa, 

Esta boa vontade que assim con
serv.i o homem rio-. lugar que llir~· 
compete é rruto da graça de Deus. 
adquirida pelos merecimentos desse 
Menino que boje graciosamente $C 

dignou vir entre nós. fJ_, pois, Jesus 
Cristo que traz esta vaz aos bomen~ 
de boa vontade. · 

O homem, contudo, não atingiu to
da a sua fhiali(lade enquanto não ~8 

ordenou todo ao ·culto_ de Deus Nosso 
Senhor. Só dessa maneira é que e~e 
manifesta toda a sua dependencia 
com relação a Deus, só dessa maneira 
é que consegue a perfeição de sua 
natureza. 

O que quer dizer que é em .Jesus 
Cristo que ele consegue a paz como 
é em Jesus Cristo que ele dá' g!Ul'lH 
a Deus. O que quer dizer que, .como 
fora da Igreja não é passivei· dar 
o homem a. Ueus a gloria que lhe t, 
devida. tambem não é passivei ·fora 
da Igreja a verdadeira paz. ' · 

Isto vale para os homens lndivl
duos, e para as Nações. De maneira 
que é ·o esquecimento de Jesus Cris
to que deflagra o flagelo das guer· 
ras, como só o retomo a Jesus Cris
to, ou seja à sua verdadeira lgreja 
Católica Apostolica Romana, é que 
poderá dàr paz ao mundo verdadei, 
:.a e duradoura. 

Neste Natal do Salvador peçamos
lhe por intercessão de sua· Mãe San·· 
tissimi que Ele se digne Iluminar as 
intellgenclas pará compreenderem 
sua doutrina, e ehdlreitar os cora·· 
ções para aceitarem seu jugo, e as
sim se verifique para o mundo o que 
ca .. taram os anjos no seu natal. 

lava "dote de Mnria e· patrimonio · de dc~:::mbainhou a espada e vibrou for-. Pai·a compreende-lo, faz-se· mister 
São Pedro", a Sé Arquicpiscopal de midavcl golpe à cabeça de Tomaz, que lembrar em primeir:> lugar que O hi-
Cantuaria foi ocupada por muitas figu- entregou sua santa alma a Deus. ·cor- tkrismo não teria podido impor-se se 
rns sin~ularmcnte aclmiraveis. Entre ria então o ano da Redenção de 1170. não houvesse incarnado toda uma 
todas dfat>,,:tc:n-r,e. o grande São To- O Rei, ao ter noticia desse sacrilegio, tr~diçiio, a do pangermanismo, a da 
n:n;: I:crlc<'t, ín::i.rtfr da defesa dos di- caiu em grande prostração. Não fora r.evolta militar, tradição · .querida de 
rdtos ó f::i.nta Ir,:·cja. sua infanç_ãó -:- segundo parece - que muitos prussianos, do estado-maior 

Nasci<.;o cm f.cndres, em 21 de de- fosse praticado tão ínonsti·úoso crime. alemão, ·dos industriais e da alta bur-
zembrn de 1117, de familia nobre, ini- Fez penitencia publica e dirigiu-se em guesia; tradicão que_. personific_a a uni-
ciou seu:; cstuc!os na escola dos Cone- romaria ao tumulo. dei Martir, andando • 

l à . , íicação dos alemães da Europa num gos rcg\:ls.rc3, contin•.•ando-os em Lon- cguas, pe e descalço._ Permaneceu 
d•:cs e Oxford. E::tudou ainda Direito um -dia e uma noite junto do tumulo, povo de senhores, de5Hnado ª domi-

nar o continente. Mas tàl missão exi- . Canonko e odr8s materias na Uni- resando fervorosamente, ·e sem ·tomar . · · 
versiàac!e c'.e P.:ris. alimento algum. ge sacrific.ios, um trabàlho gigantesco 

O · e teimoso, a guerra: o imposto do Eleva,:o a Cb:,.ncder do reino, impôs- s assassinos incorreram no real de-
se Tomaz à a,:miraçtio do Rei e dos sagrádo e, dc~prcsados por todos, tive- sangue. 
sudltos por nta grande compctencia. ram que fugir. Consta porem que fize- O problema ei:a obter a ad(c!são das 

Qué::,do · vagou a Sede arquiepiscopal ram rigorosa penitencia e morreram classes populares, inflama-las de um 
de _Cant<:rbury, 0 Rei foi O primeiro a cristãmente. ardor pangermanista disposto a · todos 
prop,:;r o rrande servo de Deus para O tumulo .do Santo Martir foi glori- os devotamentos. 
esEa j,.,·,~:iante arquidiocese. ficado por n1Uitos milagres, e o Sobera- Hitler vai dedicar-se a isso. Eis por 

1tif,,J :,:.<·!ote, .<lcsde togo c,mcçaram no Pontifice Abxandre III, três anos que escreve "Mein Kampf". Com uma 
os c,m:'.l:tos entre O Santo e O Iki. Mo- após o bemaventuracfo m.irtirio, publi- audacia veemente, màs tambem com 
tiv(rn--cs a pretensão do Sob2 rano de cou a Bula de canonização de Tomaz prudencia cautelosa, redige a obra que 
ri'..bcr-lhe a juri:idição sobre os Ecle- Becket. lhe permitirá juntar partidarios_ e iR-
siasticos. Ao lado disso, ferveram as Dui·ante três se::ulos o tumulo de To- suflar-lhes suas idéias e suas ·ambi-
intrigas e calunias dos que tinham a m::z .foi procurado por milhares de pe- çêíes. entusiastas. 
receiar medidas desagradaveis da ener- regrinos. Em 1585 os infames s~ctarios Ouvi seu ensinamento: se ·o povo 
gia do Arcebispo. da pseuco-rdorma profanaram o jazi- alemão tivesse tido, durante· sua his-

Tij.o vexatorias medidas tomou o Rei, go e_ queimaram as. santas relíquias cl,o torià, a lmidade gregaria necessaria, 
que São Tomaz teve que procurar ad- grande Arcebispo. seria hoje senhor <io globo. O Rei.eh 
lo na França, onde se achava então o ___ deve abranger todos os alemães e dar-. 
Sob~rano Pontifice. se por tarefa, mi.o apenas reunir e 

Depois de explicar a este a aflitiva . Tambem i;e comemoram nesta sema- conservar as reservas preciosas que 
sit..iação da Igreja na Inglaterra,. pe- na os seguintes Santos: esse povo possue, mas faze-làs che-
diu que fosse aceita sua renuncia à S. Estevão, priméiro Marti~: - "Os gar a úma situação pcedominante. · A 
Sé de Cantuaria. O Papa não só não Apostolos elegeram o Diacono Esfevão, Alemanha - mãe de toda vida, mãe 
aceitou a renuncia, .como tanibem a- . cheio de Fé e do Espirita Santo: o qual de toda a civilização atual - , será 
provou calorosamente a conduta do foi lapidàdo pelosjudeus, enquantÓ . uma potencia mun<1ial, · ou não será. 
Santo, elogiando a firmeza que mos- orava e dízia: "Senhor Jesus, i'ecebei Mas para fransformar-se em potencia 
trava. , meu espírito". (Ofertorio): A ·historia munctial, necessita desEa grandeza ter-

Tomaz, enquanto' não podia i·eassu- do primeiro NT.artir do Cristianismo lê- . ritorial que lhe dàrá a importancia 
mir o governo de __ sua arq1.\idi9cese, r-:".. . se nos Atos dos Apostolas, VI, 1 VII, 59: .nece_ssaria. Não nos revela, Hitler, 
tirousse pa_ r. ·ª··· o · convento d_é Ci~ter- . se· 'Ilos .Mós "dos- ·Aifüsfôlos, 'VI,·· !"'ã ---, 'abeitamente,. <seu sônho_ de_ domínàção VII, 59. ' .. · . ' . . 
ciences de Pontignac, entregando-se :ci ·s-· J ~. . . _ . . e., .. _pangermanica'? · .. , 
exercícios de ,'.Religíao:,)~\Í~pd~>r'·o:;·J,'!,qj'_ ,ªº 0 ~~;'_AP?st0}0 e Ev!nge!ista (~7 .. ,. Sigam9-Ío mais ainda. Vai traçar 
inglês soube dJsso,. intimou Q. S..uiwrior. , . de ~~zernbio): ir,111ao de S_ao Tiago, fr-. pa,t:a seu~ ·,a,çl~ptos o çamiÍlho que de
desse mosteiro a expulsar imediata- lho. a_e Zebedeu ~ Salorl)e, nasceu na .. vem scguji·: · · "E'. preciso, e"Screve ele, 
mente seu hospede,.'soli pena.de.'de'mo-, ·a.alicia. Ef~ 0 mais moço dos Apostolbs çompl'cen<ler que o inimigo a ser logo 
lição de todos os. conventos . cistercien- e O ~antc:i F!vangelho se refere ª ele .co~· · vencido, 0 . inimigo mortal, o inimigo· 
ses da Inglaterra. . . ~ : ·· . . : . '" !:10·: 0 ~scipulo ª quem Jesus amava".· µnplacavel do povo alemão foi e con-

0 Rei Luiz de Frànça, cie'ntificadó cnsto t.nha-lhe mais amor do que aos tihua ª' ser a t'rança. . Pouco importa 
do ocorrido, foi pessoalmente a Ponti:- outr~s .'\:t>Ost010s, por causa ~e sua pu- quem a governe; A Alemanha preci-
gnac para oferécer aó Arcebispo de. reza: ·, diz S. T~ir;~z de A_qumo, d: a- sa yer no aniquilamento éa !!'rança 
Cantuaria o convento de Santa Co- cord0 com·ª opim .. o unamme dos San- 0 meio de dar a nosso povo, num ou-
lumba, em Sens, para onde pessoalmer.~ tos Padr:es. "João foi mais amado, por- tro teatro, .toda a extensão de que é 
te o acompanl'lou. ' que ~ais que os oufros tinha amor ª capaz. Iniciamos a politica terri-

. , . d . .1. Jesus , escreve S. Alberto Magno 
]!'malmente, apos seis anos e ex1 10, Recebeu 88-0 Joa-

0 
· • • torial elo futuro e lançamos o olhar 

d - d D lt . ·t . . ' a maior graça que 1 V I . f t . d po e o va_rao e _ eus vo ar a pa ria, se pode obter,· pois Nosso Senhor 
O 

para est~.' e a1 para que a on e _ o 
graças a mtercessao do Rei de Fran-, Calvari·o conf·rou à sua gu· d' s' n poder de nosso pais não se encont1·e 

. R . L [ 1 t ··M - . ar a a an- E 8 ça Junto ao e1 ~ ng a erra. . as, a tissima Virgem. nas colotúas, · mas na uropa. e o 
paz estava !onge amd~. Embora o So- Depois ele muito ter .sofrido or ca _ movimento nacional-socialista quer 

· berano mgles tivesse procurado o San- sa da Fe' e de ter ._. ·t P E u obter. diante da historia a consagração 
S b d . t· , . _ . . escr1 o um van- · d · · - t · lh to em ens; cm ora os oJS se 1ves- gelho O Apocal_ips · t .• E . t 1 · de\ uma gran e m1Ssao, compe e- . e, 

·1· d . . ·g . d To ' . e e Ies. PlS o as, . d'f t ·t te sem reconc1 1a o, os 111~1 os . e.. - entregou a_ alma a Deus ao~ cem . . m I eren e ·a preconce1 os, r. -a co-
maz novamente conse~u,iram md1spor de idade. · · · ' anos ragem de reunir nosso povo. e seu po-
o Rei contra o Arcebispo. Num mo- . • , der para leva-lo a novos teúitorios. 

· mento de maior irritação, deixou aque- Santo Jrmeu conta que indo certa A Alemanha só será verdadeil'amente 
!e Príncipe escapar esta frase: "Não ha ve~ 0 ApoSlolo do Amor aos banhos, a Alemanha quando · for a Europa" •. 
no reino homem nenhum que me· livre r1;t~rou-se. sem 5 : layar "coll; recei?, Mas terá O Fuehrer escrupulos 
deste Bis•,o?". dizia, que o pred10 viesse abaixo, pois · d • 

" , nele se cncontràva Cerinto inimigo quanto a seus projetos e expartsao 
Alguns cortesãos que apanharam es- da verdade" que h, . · até na patria de outros povos? Não, 

I d d . M , era um ereJe ne- h d · - T tas pa avras, queren o agra ar a a- ·gador da Divindade d J · C . t ele não con ece essa ecencia. eme 
· t d t· · d' t ment nara · e esus ris o. · 'd dã · 1 Jes a e, par iram ::ne 1a a e. · <: os· Santos Inocentes, Martires _ (2S porem, ·que varios conci a os JU guem 
Canterbury, resolvidos a assassmar o de dezembro):. Neste dia ·celebram-se injusto que .80 milhões de homens do-
Santo Prelado. as crianças de menos ele dois anos de minem 200 milhões, privando-os cie 

Achava-se este na Igreja, onde o Belem, cjue fierodes fez.matar, julgan- sua liberdade nadonal. Pàra evitar 
Clero cantava as Vesperas, quando do que entre elas estivesse Ndsso qualquer remorso, Hitler lhes rep~te 
seus inimigos ·chegaram. Como os Sa- Senhor Jesus Cristo. A Igreja re- que o direito nada .mais é que o qué-
cerdotes quise·ssem ..:errar as portas do veste seus Sacerdotes de omamentos rer e o poder do mais forte. Assegu-
templo - pois temiam alguma violen- · de. luto e suprime O Capto do Gloria ra-lhes- que o direito de possuir no-
eia - opôs-se ·são Tomaz, dizendo: "A e Alleluia. Faz celebrar esta festa vos territorios reside na força do 
Igreja não é nenhuma fortaleza, que à em s,ão Paulo. fora,-dos-muros, por- conquistádor. Não nos apresenta a 
defesa se levante. Se querem minha vi- que a1 se veneram os corpos de muitos natureza o espetaculo de · uma luta 
da, estou pronto a entrega-la pelo bem desses santos Martires. . perpetua em que os fortes e espertos 
dá Igreja". São Silvestre (, Papa e Martir (3l triunfam dos fracos e dos menos es-

0 bando entrou na Igreja, adiantou- de· dezembro); :No seu pontificado· 'pertos? Assim, os _povos que guer-,. 
se até O presbiterio, e um deles pergun- (314:335), a Igreja começou 8 gozar reiam e triunfam cumprem os planos 
tou em alta voz: "Onde éstá- Tomaz, o de liberdade.. O Concilio de . Niceia divinos, merecem ser· os povos-senho-
tràidor da patria?".' O Arcebispo res- (325) estabeleceu vitoriosamente con- res. A divindade concede seus favo-
pbndeu: "Aqui estou: não sou traidor. tra Ario o Dogma da Divindade de res a:o gladio vencedor. Percebe-se 
da patria, -mas Sacerdote de Deus, Nosso Senhor, · que a propria Providencia divina .se-
pron'to a derramar O meu sangue por· rá . aproveitada pelo Fuehrer para a 
Deus e pela Igreja. Em nome de_ Deus apoteose de sua raça e para à iustjfi-
ordeno-vos que ,:ada de mal pratiqueis Somente -uma vo.lta a·· ·o cat· 01·1- cação de suas ambições belicosas. 
contra os meus._ O tempo que vivi; de- Se houver lugar na Europa para 
fendi a Igreja, sempre que a via opri- ·s Q d ·a' 1 . . outros povos, s6 o será a serviço e em 
mida. Sentir-me-ei feliz se, em mor- CI m po er sa var função da nação alemã. Hitler o de-
rendo eu; Lhe voltar a paz e a liber- I .,, clárou sem rebuços a Rauschriing: 
dade" _ Ditas essas palavras, ajoelhou-se a C VI 1zação "Jamais reconhecerei ª outras nações 
aos pés do altar, e recomendou a ai- os mesmos direitos que à nação ale-
ma a Deus e a Nossa Senhora. · O Pl'ofessor Francisco Olrestano mã. NosSu dever é _subjugar os outros 

Pouco tempo lhe concederam 05 as- que ultimamente vem causandó gran- povos". Para consegui.:lo, todos os · 
O nascimento de Jesus Cristo cons

tituiu portanto deveras uma gloria 
l)ara Deus,· no mais alto dos céus. 

Mas esta gloria pertence a toda a 
humanidade. Ou seja J tsus Cristo 

· não veiu aó ~mndo para dar Ele sn 
zinho esta .gloria ao Pai Celeste. Ele 
Veiu para dâ-la em nome da huma• 
nidade. Por Isso, na sua mensagem 
peclara o anjo: "Nasceu vos hoje" ... 

A ClNlA MODERNA 
do ·agitação nos meios culturàls, pro, meios eficazes são bons, já que tudo 
nunciou em · junho v1·oximo passado, quanto cor.tribue à dominação germa
na Universidade Angelicum, dos RR nica é . excelente e . mau tudo quan
PP. Dominicanos de Roma uma con: to ª/ prejudica. Estamos bastante in- -
ferencia, em que estigmatiza nova- formados so'.,re isso: .vemos atúalmen
mente a ideologia nacional socialista. te os na'zistas em ação. Desarmam os 

Em sua conferencia, o professor povos conquistados. · germanizam uns. 

_Quer Isto dizer, em outras r.'lla, 
vras, que s<'1. pela nossa · união coni · 
Jesus Crlr.to é _qu·e participamos . .dos 
beneficios de sua vinda. pois ctue 
tambem nõs, por seu intermed~.;. da
mor a O<!us a gloria .que lhe é devida 
C>ra participar de ·Jesus Cristo, é par: 
tlcipar de sua Igreja, de seu corpo 
místico, Todc,s os que se encontram 
afastados deste · corpo misti.::o 't\'ío 
participam desta homenagem conu1g, 
na que o Filho do homem presta- -a 
Deus Nosso Senhor. De maneira que 
~ "gaudium magnum" que Q anjo 

A MAIOR ORGANISAÇÃO PLASTICA DO BRASIL . 

Modele seu corpo com as CINTAS E MODELA D<)ltES dá.. 

A ·e f·f(TO')f·· MO o··E.R .NA 
. ' ~ ... ..-~· .. 1 

a cFQ,adore. da plástica perféit!! 

Em sea est~bel~dnierit~--ti~ ;~;er.O:<la Ipiranga, ,A ClNT A MODii,:UNA 
apreSef.J;t larr.beru elugantissÍmOS manteaux, taillcurs, vestidos, bolsas; 
luvas, meias e dntos, a pre~os betil razoaveis. Na A ClNTA MUIJl!;H.~A 

V. S. poderá ,1sar ,O SEU CREDITO 1 
. Filiais em São Pàulo: Ruá- ·\são. Bento, 78 - ' 'fel.: 2,7sso 

Vendas à prazo e a tlinheiro: Av. lpiranga, 58~ 
Tel.: 4-6674 Antiga Pça • .da Republica 

Orestan.o afirmou que a . !ta.lia, pais deportam outros:. não recuam diante 
profundamente catollço, déveria. evi- do extermínio brusco ou lento dos ven

-.tar as doutrinas. nazistas, como por cidos. O:. . tratados e os acordos 
exemplo 03 casamentos, quer por es- s6 serã(! respeitados enquanto asse
colha, quer por tmposiçll.o, realizados gurarem o_ triunfo do pangermanismo. 

· êom ·rins eugenlcos. Pela astucia:. ·mas principalmente pele 
Esta. Intromissão do estado ila vi- força· _militar e brutal. pretende o na'

da privada. dos Individuas viola O zismo alcançar os seus designiós. Hi-
direito··natura1; base de toda organi tler, vangloria-se de ser duro e de 
zação juridica, _ querer. enrii_ecer o povo alemão. Que-

ro ver de novo no olhar _·dois joveris · o 
_Somente mediante uma_ volta ao brilho da fera. _ A crm,ldade, dirá ele, 

católlcislllo, poderá a cúltura. ociden · gera O respeito. o homem · do povo 
tal ser restaurada; e num futuro pro. s6 respeita a força e a selvageria. Não 
ximo. serâ. necesflatla esta restaura- será com 8 gritaria e as lamurias dos 
ç!l.o, visto como, a epoca atual estã pacifistas, mas com· a espada' vitoriosa, 
agitada · e saturada dó espirlto do que um 'povo de senhores porá 0 
anti-C1·istc mundo Inteiro a serviço de uma civi-

(Pelo Revmo. Pe. Frederico Saiptonge, $; J., numa série _d<i 
alcicuções realizadas na ~adio-Canadá, durante o ~no de 1943) · 

lização superior. ~ civilização alemã, 
naturalmente. Tal sistema, baseado 
sobre a tirania, nunca será mais crua
mente ele mesmo que coin _sua Ges
tapo apàra aniquilar toda resistencia 
interna e sua maquina militar para 
escravizar os povos da Eu,ropa. · 

Como não havia de se revoltar.- l,10S

so sentimento cristão contra .uma con
cepção nacional tão injusta e barbara? 
Estamos bem· longe da moral evan-· 
gelica. Bemaventurados ·os irtànsOlf. 
os misericordiosos! · Socorrei. os·iracos, 
os infelizes... Amai--vos uns . aos 
outros ..• O homem não foi feito defi
nitivamente para as conquistas . ter
restres, mas para .o Amor· eterno, e 
só o alcançará pela caridade: eis o 
espil'ito cristão. (Hitler despreza es
sas virtudes evangelicas. Para ele, . 
·elas envolvem-se e f)erdem-se em es
crupulos). 

· Não vemos logo que Hitler· preten
deu erigir a nação · alémã . em suce
daneo ao Absoluto? Fez dela o pon-· 
to de partida, o criterio e o fim ulti
mo de suas aspirações e. da:i ativida
des humanas. . Digam-me. se t,ama
nho · orgulho nacional não é ·pe_cado 
habitual de estatolatria? E sustentar 
que o direito do mais forte é semp1·e 
o me.lhor, não é legitiinar . a_s · piores 
opressões? Teria o bandido, desde 
que tivesse fc1·ça fisica · necessada, a 
faculdade moral de saquear e assas:
sinar? O enorme esforço do Terceiro 
Reich leva o · bandifümo nacional· a 
seu mais alto. g1·au de poder. Tudo 
se .resume em ser .forte, habil~ supe
riormente armado para roubar a pa
tria dos .outros, matar e· assim conse-
guir dominar. · · · ·· · 
· Nossa conciencia cristã condená o 
hipernacionalismo do genero hiUeria
no: Pio XI o proscreveu ao declarar 
qµe o amor_ à patria · se transforma 
num principio de inumeras injustiças 
e desordens, quando se exacerba em 
nacionalismo imodérado. Aqueles que 
se deixam· a1Tastar por essa· senda; 
acrescenta S. S., chegam a perder a 
noção de que . todos os povos ·s~o 
membros de uma gi·ande e 1,mica Íii
milía humana e que as outras nações 
tambem têm o direito de viver e de 
trabalhar para .sua prosperidad~ par
ticular. 

Não é, pois, surprfi!endente que os 
Bispos da Alemanha haif-111 · protesta
do contra os abusos dq poder civil. 
Principalmente o Bispo de Muerister 
condenou a mor!li nazista: ·_como · pu-. 
ramente animal. Em. pleno Seri11do 
norte-americano, o sr. Mead, de· No
va-York, leu a Carta Pastoral .de 
D. Preysing, Arcebispo de Berlim, em 
que este _dignatario da [grei11 denúrí,
cia · as teorias nazistas, porque elas. 
desprezam os .direitos· dos outi:ós ho
mens. Pio XI, em_ sua enciclica "Mit 
IJ1·cimcnder · SOl'g'C" _ tinha prevenido Ós 
catolicos da Alema~a contra as mi
ragens enganadoras que det~rpam o 
ideal humano~crístão. No fim :dó ano 
de 1941, Pio XU i!eclarou · em mensá
gem radiofonica difundida pelo mun-, 
do todo: "A mera Idéia da força já 

asfixia e perverte. o jogo das lcis; (es-
t.a idéia de forçai) impele. e encoraia
os indivíduos,, assim: como ·os gru.• 
pos sociais ou u.oliticos, a violarem a 
propl'iedàde e. os diretos de oÍ;tti-enr; 
permite a: -todas as forças· destrutivas 
transfonnareJ<Q e: agitarem a atruosfe;., 
ra civil, até q~e esta, se transforme 
em tempestad,e . vfohmta,.. e que 11.s: 
noções do bem e; do, nuµ,, do, justo, a 
do iµjusto, percam'. sew. aspecto:, bem 
definido, se tornrm. vaga$ eo confusas 
e fin~Jmel)te ameac,:im: desaparecer.· .• ·~-

Não . apeniis a mora.li evangeiica, mas·. 
uma etica pur.imente humana e cillilí
zadora que .se· insurge contra, teorias. 
que nos rebaii.em à ba1•barie antiga:. 
Não é verdade que as tribus; selvage:us. 
e as hord8$ pagãs de antanho,. cmrro os. 
n;;izistàs de hoje, se não peiavam de 
saquear e ~c.ravizar, sempre q)Jé· po
diam contar cotn · a ferocidadé, eficaz 
de seus guerreiros? Que ver_gonhac 
para nossa . historia- coritempÓra:nea 
termos_ . .de · registrar· tamanhá degene,., 
rescencia ·moral com todas as con,se ... 
quei:i.~ .que pode acarretar! Por
quanto, se uma ou variàs nações po~ 
derosas· pratic.arn- um regime de egois-. 
mo na.cional · feroz; excitam as oµtras 
a fazerem o mesmo; fransformam 
os países em. compartimentos estari
qúes, .sem· possibilida:'de de colaboração 
)eal. de . qualquer especie. O mundo 
mte1ro se transforma num co'Vil, num 
lugàr de· má· fama. 
. Não. basta; porem, · condenar inte

riormente os . principios de uma epi
demia imoral, .é preciso destruir-lhe os 
ge1mes. perniciosos. ÂS pessoas ho
nestas .desejam o encarceramento dos 
mal.feitores; se os bándidos sé encon
tram à porta dos vizinhos, elas auxi
liam os policias, quando sua assisteri
ci:;1 se "torna' necessaria. Assim deve
mos desejar de toda a nossa alma o 
_fim ·do hitlerismo e · auxiliar na .luta 
dE!stinada a subjugar o supergangs
terismo nazista. , 
· Uma grande_ Jição. humano-cristã s~ 

deprende . da experiencia germanica. 
IJitler . concebeu um projeto · horrivel e 
ingenuo: fazer com que os alemães 
acreditassem que o Céu lhes dera a 
inissão de dominar a Europa; ar
rastc;,u-os a se_.apoderarem pela fo_rça · 
çlo bero alheio; condµziu-os à carnifi
cina. · A felicidade fugiu deles. Se 
Hitler -houvess~ · sido um estadista 
cristão, ·teria · sonl111.do para seu povo. 
não um · egoismà nacional exdusiva
níente terrestre, mas uma civilização 
crfadorà ~ bens artísticos, intelectuais, 
morajs e religiosos para sua na
ção, para ·a .Europa inteira e mesmo 
para os outros continentes: E' essa , 
a · unica: felicidade . dos povos supe
riorménte dotados. ·E' a meta que. a 
i;aridàde ·cristã reserva aos favorecidos. 
Se; pelo contrario, uma nação preten
de t:no.nopQlizar · P!<ll'ª si só a superiori
dade humana, se separa ~ntão seu bem 
do de outros _ppvo~. peca contra o bem 
comum ·de. tod9s .os -homens; renega a 
natureza hum;ma · e, finalmente, trai 
seu bem nacjonal «: sua verdadeira 
felicidade. 

·H ARMO N I U N,S 
DAS . MELHORES ,tdA,ROAS 

AINDA TE;.MOS GRANDE ESTOQU.I!;, 
DJ!}SDE O. PORTA1!'1I., COM TRANS
PQSI'fOR ÀTÉ Ao·· HAR.MONlU.M· 

. . óRGÃO, . 
Sonoridade perfeita. • Grande resistencta. 

Peçam inform~ções· e catálogos à 

CASA M Â.N O N 
Rua Bi5a Vista, 162 - Câixa Poatal,.668 

.,;;,,;.,,., SÃO PAULO . 
Em sua. correspondôneia cite este jornal, 

As damas de Caridade cuidam da mais 
de 5JJXI cnanças em Buenos Aires 

"Notidas Catolicl!,s" env!a-nos as 
ncticias seguintes: Mais· de cinco 
mil crianças foram ateudldas;·auran, 
te 194ll pela 8ocledade das 'Uamas 
de Caridade de 8ão Vicente de Paulo,' 
segundo r~vela a_ Estatlstlca ,,\nual 
publicada em. Buenos. Aires. 

Aos cinco asilos mat1:>ruais da So- · 
ciedad.e a C O r r e.r a ll1 cÍiaria1uente 
2,338 crianças; receberam instrução 
primaria, classes de trabalhos. cor
te e costura, economia,. domestica· e 
religião; l.242 meninas: roratü aten
didos pelos jarc.(ins de lnfanÍ:ia 1.441 
meninos em l<l,u1e pi·é-escolar. O or
fanato de ,São José mantem 120 me
ninas enviadas à instituição pelo l'a
trouato Nacional de Menores, e o 
Minister!o das Relações J!;-xterlores 
e Uulto. No lnternat-: ·do Asilo . "Ca· 
rolina Estrada de Martinez" se ii.10. 
jám outros 20 menores. A Sociedade 
tem assim mesmo Iugàres para JO· 
vens sem familia e estudantes, que 
contam na atuaUdade · coin 124 pen
sionistas. 

Outras das obras so_cials d!!S Da.. 
mas de Caridade compreendem Mo
radas para s_enhoras . e . viuvas: 11a 
Morada "Juána· e Maria Baudi·ix" se 
alojam 56 pessoas, e na de "São Vi
cente .de Paulo n.~ 2", vivem 60 fa. 
mlllas. 

Uar~nte o ano ..... acrescenta a llls• 
tattstica - se dlstrlbuiram 23!t365 
la'lches, 610,8:~f> almoços e .outras 
tantas rtje1endas. 1.946 pares de sa
p&tos e 3.781 agasalhos. Os con_sul
torlo~ -niedtCQs, · atendidos por 22 (a.
culta ti vos,. proporcionam assl$tencja 
a 13.126 paclenies. - · . · 

A l!lstat,lstica raz notar que· o au
mento do custo dá vida afetou a ma
nutenção das Instituições· da . Sácie, 1 

dade, s~l'ldo necessa.rl~ recorr~r · ~ · e1o• 

to~,o~ esi:,!llcials: o Governo da Pi·o. 
vtncla de ~1;1enos · Aires concedeu um 
subsidio de 12.000 pes~s à Socíedade· 
aumentou' ainda o subsidio ao Orf; 
nat~ São JQsé. , 

Gomo nos pílmordios · do cristianismo 
Noticias de Lodz, o· grande· centro In

dustrial da. Polonia. relatam que os Ale
mães começaram a. dem,Ução da cate
dral ca.tollca daque1a·.ctdade, para ser. 
no tocai. edificada a "CM& do Partido 
Hitlerista ". 

O Institt.w Ca.tollcó Polonês relata: 
Na. provinc,a ~e WUno <Polonla Ori

ental) os alemães requisitaram todos 
os ·sinos das Igrejas. Na ocaslãc.;daguela 
requisição na.da foi poupadc,. Houve um 
saque completo,. sém consideração· pe10 
valor artístico l u t11st.or1('(),.- dos objetos 
Entre outr?li foi !eva.d'> para sei _ttm• 
dldo, um Sino, doado -pelo Ref. da Polo
nia, João Ca,-,l miro (sec .. ·~VIlJ da igre
ja. universitar!a de São João,. uma' da.s 
mais antiga em wuno. F'ÓI nesta mesma 
igreja. que· o conhecido_ ooll'!positor po
lonês. Monluszk tocou orgão durante 
varios anos. 

No~ territorlos da .. Polonia Ocidental, 
somentct em poucas Igrejas funciona o 
culto divino, por ex1implo no distrito .de 

Jarocln. fora.m deixadas aberts.:; apenas 
7% da.~ Igrejas. 

Todos os bens moveis das lgrej~ fo
ram .aquca.dos. Todos o.s vasos llturgl
coo foram _c,<mflscado.s. come objetoi · de , 
WI0r. lgualinO •t, OS moveis, alfa.las, e • 
pa1·amentos Jo1 arr. retira.dos. Tc,das es- , 
sas 'lreclosldades foram . transportadas ·. 
a um !ugar Ol')de se procedsu à -tua li
qu!cta.ção; As. oibllotecai;. ; os livros sa,. 
cros foram vendidos, como papel v.elho. 

Ficou apuradc-, que. todos esses obje
tos, de real valor, foram utlliz.ados pa
ra fillll particuli.rea, Assim, as m ulhe
rei; &jemiis. utlllsa.m &S a.lfalaJ e ·"s para
mentos bordados de ouro, para fazerem 
almofll.das, colcha.,, chinelos f' roupa 
branca. 
· NM Igrejas, que permanecem abElrtas, 

s6 foi q~lxa._cto o tndlspe"tSavel para os 
oficias. 

Nos cemlterios. estão sendo destrur
do~ monumentos e !ages co mlnscrlções 
-polonesas, entre os quais · alguns · de 
grande valor a1-til;tico e hl.storlco, · ~, 
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~ ~ V ~ eventÚaJ, general Renato Paquet, co· 
mandante da. Infanta.ria Divisionaria 

IlEn'lÍJsSAO .JhUt.~:''l;R.\:lU.J,HO ~~Te': As infrações. a ~ste decreto s~rã.o e 1:1.a 'Góarrii~ão'da Vila I\!Úitar e· Deo-
!lEIO~UtA -,xo. · -;\'ATAL. E_ rÍ\.XO .l30l1 c<-nsider,,das crimes confra a econó- !'.!oro. O ato· teve cara ter solene, pre-

. RIO,.('A:;;iAPRESS)' ..-i·o Minisl!'ro ,êÍÕ mia 0 ·u ·segurança.· nàci•:>nal, ficando sentes di\·ersos oflciais-genei-a!s e 
~ab

0

al;hp/h,sÍ,l-ve:U, <em, ,--i1,..\:ude,·.·de Õs os infratoie~ suieito,s á penas previs- outras_ altas autoridacles. 
<1/as,.de, .. ~atal ·e -'AllO:-Bfm ,'serc"1'11 saba- tas, nas-'leis e_in ·vigor, independente. , TRANSFERIDO PARA DIA !?'l' 
dos, , P.e"rmitfr, ·que f1.1n-ch)'.Ue:,1Í até d\,~ - mente ,cta a~weensão da mercadoria. rossE DO_ Gl!;NERAL MA ÚIUCIO 
12 l_l_Í;>r<es: dit<~U~_)e,s', ~//s, /os /armaze:.ns Nq\·As 'FABEl,,:s DE PRRC:OS DA. . CARDOSO 
.,. esta:6~hcm1entos . .,.Cjue, vendam i;e- G.\il;OU·NA E,. ~UJ<~ROZENN lÜO, (AS.\PRESS) - Foi transfe-
neros (i1,j,J?i",\inefra _né9<i~ fidade óu excr- , T:19,, ( ASAPRESS) _ Sob a presi- · rida para· segunda.feira, dia 27, ~ 
çà?1_ 3:ti"'. 1d_'.'-d7s• __ .<1~ _.m;e_resse 1rnblico, dencia do corónel João Carlos .Barre_ to, · reunião ·para a 11osse solené do 
ta..1s como-~,-arma.z.ens, ,é.çôugues, pada- reuniu-s~--Ó Conselho XM·ional dó Pe- nC'V0 chefe do Estado l\Iaior do Exer-
rias;·,~arI?e_~;t:a§r·:·~abJi_Lcas,_:·(ie,gelo,~ etc. troleu.,,tendb sido apro,·adas ,as .·novas cito. f;eneral llauricio Cardoso. JDssa 

, Esta _diio1si!,o.-é ,;e· rtenslva · a todo. o tahêlas de pre~os J,ara a venda da Ga- c·erimonia deveria realizar-se sexta-
terrÚor,io ,nacionàl. / .-:: ., , feii-a, . á.s 15_ hor_ as. 
""CONO,i_.~/ ~_.9111.c u;Í'ÍL ___ I_ ZA_ C:AO . ng r:olina; 'é do Querozene em todc o ·pais. 
-, -- · · Os preços serão '·os· seguintes: Gazoli. VAXTAGENS l'AllA OS lllARIXHEI• 

. ,. , '".-l!'C00,t. ,JIIOTOR . n ' l"t . B 1 C $ ·1 64 ~r nos. NACIONAIS . ~o:,-'.· .. "(;5,' S_ tPft.'E_S_S_ ·_),_-· .. ,-~.-'De,_. - a
0

cordo :'- por ' 1 ,ro· - e e~:. :r _ • ; ·:,-a_· ,fj 11au.s 2,0.6; São Lula 2,27; Recife 1,99;,, RIO, ··(ASAPRESS) - O Ministro 
com,os·d··_os ·té'.a:,s-pra:divulgados O i,:.ortaleza 2,66;, Natal. 2,48; João···Péss ela Marinha dirigiu o· SégÚinte aviso 
B-rasfl,<_ic<!rlo~· i?'_ou'./ ço_lli . __ ª _-·utilização soa. 2, 14; _;Màceió 2,48; AracaJú 2,57; ao almirante ·Oscari Frias Coutin:10, 
df>.alc(!:O~•):l}o· 0 :"c.a:,burante,_:·d~sde 1n 9 Distrito Feclerál 1,60; · Vitoria 2,12; diretor geral da Fazenda da Armada: 
at~ ; 94;i,~ce, ca :de;).2~'u~i!~Qes de cru- Belo Horizonte 1,77; Paranaguâ, 2,05; "Declaro a V. Bxcia. qi,e as vantn_ 
"G~.ir,o~--l'·' / ;.::<:~ > ' .-. .. ~, -_ ·. ,, · Uµritiba' :!113;"'-FlorianoPolis· ~11; S1;1,J.. gens atribuídas àos mn.rinheiros na--
. CO,~~R'pL~;);,;b_A FAB_RICAC:_.j.O E · ,iaor· 2,1-1-: Santos , 1,61; São Pàulo cionais "embarcados em navios mer-
- ."~~:H,Ç'.SlJ.MO :o;i;i/AR'l'EFA_'FOS 1,i~; Porto Alegr., 1,89; Caxias - .. .Be- cantes, deverão ser calcula.elas na m·es-
'R,IO, /A$'.A'.I'RESS) ··L 0:1Pres~dente !em s1:o·o: Fortaleza: 111,10; _,_, Na:i'a! ·, ma _base .da,; 911e--são percebidas peló 

dá. Rep ,,bJ_ •. '_··_cá:~;,_·_1no;_ui~)n .d.e'ci-etoi auto_ J 06 00 J - · p 99 50 ,. !1! pess'oai d_ a 1\_!arlnha I\Ici·cante". riz.,,n•/o .. âiCom:issão_.-·de ·controle _'dos · _." ; ºªº · essoa ( ; ··. !,ll<;eió 
Acor,il.os,_ ·1d_ e_ . '\V ___ a __ s_ h_fI)!!,_ ton a regu]ame_n_ - l Qa, 'O; Salvador 95,S.O; Cl,l\'!tiba 9,S;-4:0; · OIOICIA.IS. URliG UAÍOS FARAO 

. .- . , , )<'Iorianopolis D6,0.0;, Porfo .. Alegre ST -·- · -
tar -1'0 éó'fusumó ,dois,,artefat_t:n;-,,-de, boi·- ss,so. o 1irc,o do q_uerozen'e foi '_,fixado · · ·\I~ _AQJO. M> m,.\SH, 
rá•:y,a;•·"ofc,ov..troi~ ~a/disü;i~ui~ão d_o na scg-Úinté ·base __ 'Pº_ r li_tr_o,· -.. Biilêm ·'RIO, .. -(A~APRESS)· -- -,'!ril.o: fazei• 
trfiJlns:no.,.·te •de aptefatos ·aq1xa~ão de es.t,a ___ glo 110_ S'Cõ_ni°o_ S <Je trOJJf\S do Bra-<"'," -': ~,-,. , .. _,;•· :,, . 1;60; :Manaus J,5;;•;,São.,'Lu_lz_i.·1,69; 
c11rot·a.,-R> ·'db.·:·c·ons· u·1no para' os Estados , - sil, -vinte oífcia_is·1 uru~na.'i.os, ele' ncor .. ., - . "· .,.v,·.- , . .,... I ; . " .. - ' - .• ·Paraib« 1;_89; ·Jféir.(alêza ·1,73; '.Recifo o 
e:.: a 5.:-9?-~_Íjl~;}~~stin~~~~:' ~::·'E\XPort~_Câ?.. 111-~-; Natal. 1.S7,f_.'João' ·Pés$oâ'.·:· ···1.!z5;:: dó com-1as ·d·et:'laraG·õc-s ·'feitas, etn' u11.u_ 
, De·acordo éom•es.se··decreto,. os_ de- M . 1 .• 7 . A' , ., 

1 
"" n·· t gtraian,i pelif sr.•Btttista Lu7,ar'do. em· 

'it·ent:o½'i,s,:.:,d·~·\:,-stbq'ú;s,·de.-'art<ifatos ·,re·. '·ac_eio ( ··' · ra:c:pu " ,,_o;,' ·'st r .to hai1-açlor _..elo J;rasil_- em:i\font~\'ldéu. 
lb~"'~a·c_"_·a·_ ·,c.'_;·_·._·cu'·J·a ·_.·:: f;;_b~-foa __ .çã'o, se acha Y,ederal : ; lB; 9<elvàdor · l".61; :'.\V:ítoria, . ·· -v,~ 'l. .. . ~ -~ 1.~l•:··< 'Belo Hqt•fa6\1te 1,32; é,u'r,ltiha -BA,SE' DE .. llEF-1-:S.\. FLt:'l'U!I.XTE 
:pro.ibid9"'i/1everiio·,ile9faJ·a-,:' o valor cios 1,63; Santos 1,1°9';. Sãd Paulo J,)),;l;_Por- . ·RIO, (ASAPRl~SS) ~.O ;)finistro da 
:Sf'US estp(flleS:· den·tr.o .c'I:º:' prazo ,de 6_ú' tó Alég-re 1,40. Con{or'rrli, V~i'ifical·se, Marinha e"ri,·iou túi, a.,'!~o · ao ch'erc do 
-dias; fié'a'iído/i>s'•cie'tent.o.r,es,cle ·<istoques na· tallela·-··acrma;· 111,-- Dis\.rito,c'l,'ederal' . i;;_stado:)\Iaiór <la Armada, decla.rnn<lo de p. neÍf1n;._ti<:_,os: e./ca_·P-1.a.·_!;aS_ "cÍe ai-· obri- .. - · - · · r1'ue·res_O)\'êU <ttt~ .. o· n· on1e· cJ.0 -J,a·se dos , hüu','é urna rolluçáó no jJre'çó ·da s'azô - ·• • 
gados\Í..,.ff#r·tas,'suas-'<lecla,r~çi>es a'e·n- li·na que' foi ae 0;12 i><Jl' litro·>:., ; , \- navios 'iÍ1hidros_ 11assc a Úr "Base ele 
1:?·o ~de .-S0J.dia·s·: · ]'ica:Pi".oibido o. tranB_ · · · ·- · · ·· :-1)efesa-<·:·Fl.uti1~l1tc-".'. A -réfê-ri_da l>ase 
worie ·r,itt)\1a'rlo/, 111:àfit}in:o:.: rodovia- -AU'l'Ol:l,ISAUA A'- ÉXl>OltTÃÇJ!.I). _-DE-'· conta com \"ar!as unià:ulcs no seu ser-
n·io, _ f!u:y'l'li.l e ·:aereo 'do _quaisquer ar- · _ ÚAÍtY AQ. _-:l'AnA•· O_,_P.Ii:_A<-1',ll;i<;.,i. ·· ·viço e. ·é, comaiaiada pelo capitã.o de 
ste:fa'to:s:oiletbohacha·'u.ród(iíiidos\ -,,o Ulü,, (.ASAPUl!JSS.) ._;, O ]!•r.'e'sidente· f~agat3c, Jorge Fai_s Leme. ' 
·pa.fa oih ii:np.i~t'ta;(lós,' sem .:,;,utorizatão d;r Rev.ulilka_ ,decr.etou, a ,perm.í!<'é,Mi.1'!.e .' 
da.:. Çorr{fsefã;ó/d.Ei_!Co_.11tr~}e. < , . , _ -· e;<portatão, -. para <as rep,Ublrcass'-: do·_.\ COXS!Ü?•)Il';H)O. CO)IO . J::JI, "ZOX.\ 

-A_ v<:in'!};'dti,;'.i>t1<>].úpa,ticos' e icama,i'as P1;ata; .·d,, · éar,vão _dé·•·S3:nfai: ê:a~a,ih~Ít, · c_üi.-n•t.:L1roiÚ.\" · 'o !<Fat nço .· OE 
de. ar_'n9/·mefcado.· ln,tern:,i_.,para. vei- até à: :quantida().e i:Ie'·quarêntá,·.niif:to- '\ IGlfo1.'.\'l;r.\ rHES'!'ADO l\'O 
,;iuliÍ"s'regisÍ.,á.dó.s',no ·paf,s; sõ _será per- noladas. _'l'al ·éxporta_ção ·dey~ri!::.' sçr .. ·, LI'l'OrtAÍ,· 
/mltida/niêãia;nte'·,dev'óÚiç~o .-de tgÍial fe.lta merliànte ·ccmdlçõês a sé'êh{ es- ·. · r:w, ( AS.\Pkl~/,:~);.....: o 1lii-..istro da 
''lqúantidií,-di,:Cdl>' 1füéunratlcos; e cama- 1".belecldas pelo Ministerio_·,:da·'· Via,.- Gii,erra{relo,:·.his;~ 'ko 3.113, ,1cclarou 
n:âs- -de~-3.t :·.us.a40~;·.da n1e·srila-_ rociaS'etn <:ão. Q1,1c dr.!ve:·_~er:_co.iút.n1f~do con10 -e1~1 Uzo .. 
,e de tà,l)i,!t)a,ção ·l1lliOjo1,1ai;" •A :camara ACORDO 'rARA:: E.'rPO'ft'.fAO,\O'··Dl·J · na coi:,i,(1lso::i::t" ... ,tv<io''o · tempo que 
-de 'ar, é·.:Ós,pneu'maúcos.·assim. adqúi_ GEiliBltOS PAUA:-A··-1~<.L:i:·,:-i,.;nn.~;.E um' oCicfa?.··.p:w,s:&i:1,.- ou ·viçr .a ·passa,. 
Tidos.·~:·ii,ódí#foO:seT ,o~j~tõ. d.e- co- .. - ,ES'l'ADOS UNibos· .' , _' .. dê$tr,raclo .. 'no litMàJ, e111· s~rf1ç:o de 
'lnerclo:,_ ou, :cei;sa:o:" de,,._, t~ansferencia, :· n10,' ( ~s.~PUl,.SS) · :.._.,.; 'j.-0) .à~~)Íl~do ··, . v_igi1nnciâ;-:·c1e ,ciU:/lqncr. ,j\,e s~Já;. ·a ne-
verida ;Ó\J.• eh1tlÍ·éstJ1110;'.isó ;°J)oç}endo I ser ·· .no. Úa111arat!, po1:,;:tJ'O.ca_. de; nl>fá,'s cÓ.lll ' - g)ã,ó. ' 'N~O: ~e·. ,t.,_,,~o,1t;::·:1 <JO,, tc,mpo 
uiadO's:'Í,:c}o'p.rdpiio 'ad<ÍIJ!Jée11te; ., qs goyerÚos dos Estados Uríi<[QS e·tn-· a.d/na, o :1,â'!Ís/ti'.lc,êui i,,;,s';i(al. por mo-

'A ·coniissã'o··ãe 'CóÍl'.frole'·,,,nti·àrá.- êm 11:laterra/ uni acrrdó> j,ara. a; ·'conrj)'ia, -.''tijn{; de aéidé11t~ ·,i,.t-inolc,tia. adqui_ 
enteridÍ'/n~'v:tós .'ci)in 'a~fll;,iito~dadiês e por esses Go,·ern'os, .. d:w sotiras ex- rida no_ ser,'.iç_o,_-, " 
er:tidad:Í!s/'compote'ri:t~s'.-,:rio/ seriUdo, :de· poi-taveis. de generos· • proüúz'!dos, pe_lo 
)lromo,;~l'·a/ut:il/¼açã~-.rji_cion,iL gos',ar- 'B1•asil. l•'ic_otl, )10 Gntanto, .i;,e~fp;;;i'{fa : >,_t_',·, <, 
àef~tos'·'de_o' boi!°racl"Ía}-t\'O ,'pa{s,n>rfnci• . 'Uot,1a quota es)lec,ial, afim. de ;:aten,f~r-; · ' 
~:i,elma' ren_ ;1e ___ /1e'._,_P_i __ i(~rif'ti~_os :'é .. can,:arà,~ - ,u,s '}\)ácados do continente, amer,l~a- : V'a~ 1·,i/~ ·cr~a-·r· ''o-.-. p:..i_ o -·. 1n'1·xto 
" • ,. . , no. , \ -~ _,-r;;,; ,., « 
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... , I T ,A ~:-.:·· .. ~ \,_,<l~_-_:t!\11··se.r4-:tafrr:,0!~l, º \Jl.tiii,o,_(~in de 

, :_, } ·,, i ,--~- · L' , 'R{''Ei.-\ s ,;: ,fA,t,,~t\'íJ.-C:,1<>,;;·ae,: pãõ . mixto, . euja · pani-
• .. : •. _ ~, · --.··2 '.! • fiçlitt?i a pa:rti_r 'do;' dia primêiro · <!e 

;.~-.:.~1_:-.-- ... --. -~ ~.,. ·;:,._: ·,' . ', ·_,.., - -·~···r·Ja'néjt:ç. f:,-.a SU7'""Ilci1·a 
"HÀ'JiE~S.;ÇOJfJ>lJS"!D_E~EGADO · 1~,;1'.to · esta~elece: ~ão ~er, ~;;.mat~5.1a_;,, ./T!I ;i~,~:,;ljl;3, de,;.0 ~;?\. entrada em 

-l:tOO';~C'i.$-9,P,J;tÊSS) ;,-_,; -Ó i ma'.ior 'da · i.1c1 ecedora,. de 1 ecursos. e _n:.Jx,as-, . vi",,:or · da 'claui;ula ·elo tratado comer-
l'l!.se°rvâ> a'a'!l,á: -ll.n:J:ra,': Alfredo iRibeir_o · conrn:s ",., ~nesmo que inflin, g_hi:do~_as d __ ~- , _ , .. c1.Í1_: fe_i.t_o_··,:_:_Jti_(_t_b_ .. 0_- Bras.n e a .Arg_e1_1_ 
<IÍi.''CÓst,·G·imiíe~te'~ ei:i1·,São 'Pàulo,' hn-. . 1 t ~ , ...... ,. , .. . . . .. , .. ,1,os1~0 ~~ ;tgu amen ~r.e,; v1e~s, .<>:_·,,~,-<·p~1)1ipi:'ip.o tt~o,\de suceçlaneos,do tri-
pefrou:·'ao·,_'S_frpren10 ·. ·,,r,;ll>_ÍrnaJ MiÜtar, _ Pe\,t':ínte .a ser- preso. µ_or,,.1_11e_ .d1da, __ ~1S•'.' _ti_na/';sê_ g\ti_n __ d,o. ·"· 0_ · .. _,iual :- 0_ Bra,sff_ .niio 
Uina:° .ord~e.h. ,'·.1<18'.:: uli.abtfaif-:·cor,;)US"·· !)Rfa . J 1. . t• t ti d ~, 

• e -., "P ina,r, o que es .".'· ·.· ._=~ _:'i\\P1.i':!1,\º , ·._ i:,"o,, e 'a.y4"i:1;:~_litJna, .. ,:por qutro la<lo, 
podêr·'aniiâr':fa;'êlá,fo,; 'ii-ma -'vez'.'qµe"se previsto na const1tu1çào em ;s_e_)l,.,a __ r,_u_~- _., nli,o ·,pet_11_1_Jt'i,:ríl,_/c',·,;_úc-~c:la_· neos_· cj_o café. 

· acha_ ,;a: ·,n,i:'i.ltrt-_foeifoia · de __ i soh'~~' iúna. i;c, 1~2. . 
· · , - · · · · · · , · •" . . _ , ·, ,, ·. _. ·,'',~; .,,:··:. ·:pesde ... o diá· 31' d_e,; Outubro _de 19:JS 

.puni tão ,:_~r.n. :Virtuãe · do.1 ·ato Q/1, 11roAíi- ESCOLA J>RE:PARATORIA ,~DE'.' . a,t_é ,_. oJ .. ineyri)_o di_:t,l. do .corrent6 .. ano o 
. ç1fo _ do,;_éómiltüó'ida'- 2,a. R 'M,, '.~€- que · CADETES · · , ' ' · )'·' ·· ' . 

<lS_. of\c)_~is,_.'da.·:_r~s. erY_.á 11ãÔ cn_-·voc•'-'os . . , . - ,.·., .. ·:'. , ,-,,;_, ; ',.Dr.âsj ,fe> .uina.:·economia;, de.• 19.00 mi-
--~ x ..... uu RIO, (ASAPlUllS::i) ,·.....:.,Dev'.i,m .. (api:.e. .:1.J{oes ;, deº'"éi(1~~iros, :_· adicionalldo à andài!séllt.<'fa;rda:do·d .. / - . ,._.. < ' . , , · · .... , sentar-se á gscol_,i._, 'P1:epll..r'a<Or}a.:/,le . Í!!,1'lnha· ;_,ú,•.-,tt'ig-o: 1•aspa:s'-·de · n}l,ll<lioca, 

i~t r~l~tôé :cio feitci' o ·foi11istiO Car- . Cadetes 'de .8ão Paufy,: até··'º' d~l!!,.S 27, '•. c/Pat;a_:,'a é,c;ecúção:das novas' .medi-
do'so:'dll•. ·çast"i-o/ -- ·- ./ , .- . : . · afim .. de s.~rem . su'b~_etidos '. a. '\"1'4n1es ,· dà:~ .o' -'Go,~ernó .. tomou todàs: as· pro-

· o,':i;:#1.ii'iíal,Mili(ar ·julg~~- a n-ieaici~ .. i1:t,electuais ,ª no_v'a: ;ini:v~~-~o ·-d~f~11-u-; ,.,(den.o°i:n:s_-_ v.!s;tndti° '. ~aran}i_r o abas-
. :Ple't~id,il:~'

1
i~fil:onea.P"ra'., àssegilrar' '\O de, O~., candidatos.,~_ hl~Sll1'1 -liJ~,ç_ola •.. ,'te.c/1Jf#l):tO _dO.·l)leread,o .. : ·i ·. _ · 

ofici<1,!;,:!la 1res_~rx:a,.-v .. di1~e.lto .. ao, uso .. do ... qJE-G~J)-, o .Cl)RO~EL J't!'4~Ji!S;·r. :' · ·· ~.9?1)_lf;O iii~>; -da ,-fa)>ricação do · p:l.o 
. i.:n;ifof,lll'l,.'niUHar;O-rêstr.lni;ldo poi·· ato . , · .. 'l'_AYOJtA :-,;.,. é•, .. ,._. ' ·.,mix,to,_;eytln;gllll'-i(e-â. a Co.missão F'is~ 
miAfáiv'S?P 'P':'ná.'. âe/Plfll)Ção.: ,i<'il1àl- '. RIO, ( A$.\ PRE;SS): - Clieg-0~ · a· :os- . : càÚz_à,iiora/ dq_'éo,her.clo das. :Farh1ha s. 
~?nte,_1oc;têspectlvoiac9rdão 'expressa. t,, 'cap)tal, _ ),rc,ce(Í~'nte: .de· .sa1tttàgó· do; ·Pl>r.',<f<!\trmiriaçfJ:o do- riii1Ústr,o, ,Apolo-

. .: ,, .-.:.,. - ,· · Ghile,.;, c,oron eJ.i.'Ju·aréz,'.Í'aVO'ra,~, l')$se •; . ·,;1., /Sa/i!s,; 9,·chéfe _da réf-erida,,coinis-
cónhecido mnilar,.:que· é __ adieto ''.i1111i"far. .',-são;', iii. . :AI.varo, .. Simões .Ldpe~·.' -a1,re
b~:a~ilcir.~- 'ju1ito:-,ª·~· :tfór_e·rnq_;.?d(? __ Plifle, · \l'e_n,tq'i.1:, ,'-u:ii~--:1?i9i1~st~. p~11~a· -~ _t1·a1~~-"'-
vt::i.Jou . .-l)ô·r ~'ia :·ae_re_!i,.;.:_.· ·· ' ?:·,~: -.\.\ -~. : ,. · ! foi-n1a~ã.~-. d3: 1n..e~_1n~·, __ nu1J1_a _ co,1~1~ssfio 
. ~'RA;V·Sll(l_ss·A,o :. i,'o; CO~ÚXDO '. . e~l)ec_lali,11àd&:,-~~/a. o_/ont,r9,J_e i)a;"cu_l • 

v ·.: llJ\·._1;n _:n,_ .. _:M;.--· :..i·"i'.·:"; -. ,"-,,: ':,·.: ! ·._.\'-!'\'-,.: __ ~~\:1>an~~9_::_.da -~ ~t1~1_a~'?'11~·}3"eJn: -·º 
mo,. (A1',APRE$S):,, ~, -O;'.,gêp.i,ral; . -md(!:<tr1ai,1i:atà.?> · d? ;trigo, do .qua! · o 

11l'l-,uricio :- .. C\l,.r,.do~o. ,;,- recen;,,.-no1:riJm~·o: l1I'as1_J; ~01,;.º. p1one1rô .. na America. _ . 
cb'efe. d-O'.°Estado .'J'\~ai~f°f:~o::_~er§í,fo, l ; '-O~t~!?o·'a;IJ.sllln.a ,agora '.'")O)'llle _An_l• 
e1h. s11bstituição' ao ,o:eneral '_Góis <Mon- · .:;Po1,taw;1a_ para_ a e.conom1a .l;ras1le1 • 
tei;.o ., ti-a:'nsmltlu. o_;;_córnaÍi!lo da>La \ :ra,, _d,,<~yend~ · tqdos, o~ esforç<>s serem 
Ji,e"gião l'\filifai ··e, t:a;.-DiVlilão'i,·4e.'Jn_; ·fe_it_os/P3,/":j.,·qúe :sua produção atinja 
r"·Jl.\aría, fun~qes· qú'e )vi11bit'.),;i.é1~~n,10/ -as nece~~J.dàtles· nâcionais,, 

:, ' . ;- ·- ~o-·· ,,'," ·- . ·• i , . 

!.. E G I O N A··R I O 

Reconhecimento de Sindi= 
catos 

RIO, < Asapress) · o l\Iinistr<J 
Mareondes 1-~ilho reconheceu o "Sin
dicato das I11dustrias G'raficas do 
Bstado de São Paulo", 

I:IO, (Asapress) _ O Ministro d.o 
Trabalho ratificou o reconhecimen
to da Pederação - dos· Trabalhadores 
das Inclustrias de Alimentação éo 
Estado de S.ã.o Paulo, sob- a denoin:
nação de "Federação dos •rrabalhado
re~ das Industrias· de Alimentação', 
do Estado de _S,lo Paulo. 

Novo Diretor do 
dô Brasil 

Banco 

RIO, (Asapress) - A escolha do 
noYo Diretor· do Banco do Brasil em 
substituição do falecido sr. Üdefou
so Si1nões, recaiu nc. senhor ,lo"rge 
Dodsworth, secrCtario ela. ·adn1inis.; 
tràç:'lo eia Pre.feitura do Distrito J,'e- · 
dera!. · 

Ilupiificação do Tunel Novo 
. nro, (Asapress) - As obras de du. 

plificação do tuncl novo, apes11,r de 
bastantes ad~a.ntaclas, prolongat·-se
ão, ainda, por todo o ·prhneiro se
mestre elo· ano vindouro,· Os trabalhos 
<l~ perluraç;ão já estão pràtican1ente 
conelui<los. Esti'.o sendo demolidos os . 
)Jtedios na entrad.i da· cidade onde 
a Prefeitura · pretende desafogar 
considel'avelmente a -entrada· do tu
nel, de 111aneira. a evitai~ o conges
tionamento do trafego. Acredita-se, 
todaviai tJue no inicio do. segunà.o 
sen1estre aquele itnportante 1l1e!ho
'ramelito- seja inauguraelo e :entregue 
ao publico ·carioca, · 

Desabamentos em conse= 
quencia .das chuvas 

ruo,. (Asap,.-ess) - .!l!ais dois de
saba·111e'ntos· verificara·1n-se na. cida.
de e1n- consequericia das chlivas. que 
c:;1.e.111 ,c611tinua1ne11te· ha mais <le ·uma. 
semana. 

o predio 18 'da rua Encanamento, 
110 Bang·ú, teYe sua faChacia rllJcta., 
não -se registrando.~ p·Ort3n1,' Yitiii1a.s. 

A casa n. 9. da nua Contidlba, ern 
Terrando\·a, .ruiu nos fundoS, sellclo 
alcança.dos e. feridos léve111e11te, os 
·seus moradores. 

As primeiras sentenças· ,de 
inerte foram comutadas 
para pe:nas de 30 anos 
. - RIO, (Asapress) Entre os júl-
ga.mcmtos do 'Eribunal de $egurança 
:Kaciónal, sob · a preside·ncia do sr. 
Barros . Barreto, figura o processo de 
Niels Christian Christensen, · àlém de 
outros chefes da esp,ionagen1 .-na_zis .. 
ta,' i·~cl'ntefrionte julga_dos _ep1 varioS 
pr9Ces~os;-. 1fcSta ·c·flpital. · Dando prc.
,·inle_nto a. apelação d·o. ·Pro1_notor, o 
'l'ribÍ,mal .de 'Seg'uran~à;° Nll.cional_ pr·o
fúiú_ sua, i>rimeíra sei1tepç;a d!il mor
te, condenando àº 1iena capital 0$ 'E>S~ 
piõ~:::;. Albt:<;cht. ·nustn.v J<Jngels, .. Otto
már· Granillschey, _Salomon Janus é 

'l'heodore l<'riedrich ·schlege_l, s~IÍdo, 
porein, a· p-'=!ria con1utada: pái·a 30 · a .. 
nos <le tJrisáo. · 

Ernest Robert J\!aterus: :F;rnest Ra
n1uz- ,Hens, Otfo 1'Jr1n_ari LOÍ·t::n~. K.tirt 
~Vlarün·, Alfrcdi -,velgaref:eu ·, e Erhcrt 
F.riêdrice JulitÍs Von· Eier, a .. 2:5'°_ n·nos 
de reclusão., grau medio do_ artigo 21, 
s·egvnd:Í · 1>a.rte~ con1binado co·111 o ar
tigo 67. dO decreto Jé( 4756 de. 1913. 
'fodos os reus foram absolvidos (]e 
õlltrOs delito~ en1 que tan:iljen1 hav}arn 
sido. classificados. Usou da pala\·ra o 
ad1'ógado Gameiro. · 

O VocabulariQ 0rtogtaiico 
da Academia 

. . -~i. . ' 
Rw;· · (Asapress) - o Ditét'úr ela_ 

Imprensa Ofiçia.l fea énti'eg,a à Aca-_ 
d~mla Brasi-le.ira de Letras,· <.le <li
vel'sos e:Xeinp1âres -do· Vocal)ulâ.1~10 
01·tpgí•âfjco; org'an_"izado - r)'ór u-~11~_ co:-~ 
missão ele aeaclemlcos - designada - p·e
Jo Senhor P1·csldento da Repu)l)ica. 
Col~boJ·aram perto -de 41- filológos 
nt2!sta oJ:n·a. qué · ::;erá.- da:~a. aS".Ol'a . a 
1;.ublicidade, 8C'lldo · ~uH· 'o Go\·erno 
decretaqi sµa o Cicialização. Nossa· r'e
pÓ'r.ta.gcn1 tevê 9_çasião de o~vi_r a pa-
1~.vra · do Presidente da Acaden)ia 
Brasileira de Letras_. 

.· o Embaixador Macedo .Soares mos. 
trou-nos, então, o n1ag;nif_i~o _ traba
lho grafico, todo apresentado em 
"n,egr.ito'~, ~0111 4uaS cÓlunas,- con1 in
diçações de vel'bos irreglll;i,res .e ou
tros elcínentos que muito facilitarão. 
O c.stu(lo de- i1osso idion1a. Ü li;rr~hai
xaàoi- il,raéedo Soares acrescentou'.·que 
além do vocabulario que •é ,·astissi
.mo, .. contem a obra o .registo de .ab-rc: 
-viaturas ... em or.dem ·· .alfabetic~, .de 
inconteste utilidade e m indice de 
nomes convencio-nais. Pcl'güntamos .à 
sua Excia. ~e o no"vo vocã.bulario r..ão 
tiúha. apeniúce-hir.torico elas demar
cheS. quo resuJ taran1 na<iuele t raha
lho. ·S. Excia. disse <;üé n~o. l\la:s que 
11a su·a introdução, assinada· p~la co .. 
missão que -o elaborou, ·d~clara7se que 
a Acade1ilia recebera. do Senhor Pre
siderite ·-· da. Tiepub.lica.: a.· incun11.J~nda_ 
de sua elaboraçii.o.· bem. como os ter
mos do ·decreto 293, de. 23 cie, reverei. 
ro de ·J938 e o c!e n. 15.186, .• de ·13 de 
janeiro de_ 19H. por sugestã_o do l\li· 
.niStro da-. Educã..ção, a1n~ovãda. unani
memente. pela Academia, em sess::.o 
ele janeiro tjcst_e ano, sendo' to'1~1ado 
por ba.se o vocabulario ortografieo 
ela lingua · portug·uesa, ela _Academia 
de. Ciencias de Lisboa. l,JJ~ não: se."Ji. 
,;1ila a1ienàs a ensinar como deveiuos 
escrever correta e oficial mente a l_in. 
1,:-uà. falada por bra.silei1·os e 1ío,.-tu
J?:ue:ses, 1nas abrang"e outros detalhes 
de conhe·ciméiltos exatos do nosso be
lo, idioma. 

O Art.. 712 do Codigo de 
Processo Penal ioi 

modificado 
nro, (Asapress) - O Presidente 

da. Republica. assinou um .dec1·ctó--lei, 
mpclificandci o art. 712 <lo· codigo de 
I•rocesso Penal Brasiliilro: 

Art. Lo.- O Art. 713do Çodigo do 
Processo Penal (decreto-lei n.o 3.689 
ele 3 ele outubro de 1941) passará· a 
Yig·orar con1 a seguinte redação·: 
"Art. 712 - O livramento condfcional 
poderá sCr concedido tnecliante .reque
rin1ento do se_nt.enoiado, ·de s·eu con
juge ou ile parente em -linha i,eta, ou 
por prpposta, rio diretor· do Estabe
leclmen_to penal, ou por Iniciativa do 
Conselho Pen1tenciarlo". 

Art. · 2.o - Esta lei entrará e1il 
vigor ·na data de sua publicação revo~ 
gadas as disposições em contrario". 

Apreensão . de porcos 
e cabritos 

r:ro. (ASAPf:ESS) - Está sen<1o 
feita pela · Prefeitura' a· apreen 
são de porcos e cabritos, das zonas 
urbana e suburbana, o que motivou 
apelos no .sentido de ser garantida a 
posse daqueles. animais em domlcillos 
familiares, · atê . as festas de · Natal. Ou vimos, . a proposlto . <) rliretor do 
Depàrtamento de l\Iedlclna e Veter1-
11aria da Secretaria rle Sande da Mu
nicipali<lade, o qual ·nos declarou que 
a !e! proíbe, expressamente, possuir .. 
9ij s-rlai: §Ui)_).Q.§ ;i,ª' l!.Q!!a. _ui;:bª'ªª' !>.U 

São Paulo, de Dezembro de 194g 

UMA LOUVAVEL TRADlCAO DE NA TAL 

As Ec!es:a~ticâs 
tem insi~tiqo vivamente em que .. 

se cq'nserve e. c~tim ulc a ·piedosa 
ti'âdiçãd <lo Saúto Presepio, tão 
caracfcristíca dós antigos costl~~ 
mes brasileiros. 

Concorrem rÍrnitó 
fim -or·::ri·çsep1os · 

para e_sse 
<le gí·andés 

sul·uirhà~a~''.i.ii_,\ .o '·p_er~ni_tindo" 11~ >~tjúa 
ruràl, ,sob 1etenninadas .cond1~õ.és, · 
_-1.cresceiftoú ·.o· sr. ,<\.1-oisio-. E;-spino)a de 
Castr(J, · ciue; :em rela.Gáo aos .:catirinos, .. 

proporções, armados por t-érda
dei,;os especialistas i1o · assunto, 
desde que .·consêr-vtm .sen1pre o 
seu sentido . esserícialniéút:e pie
<lDSO, U!11. taràtel' rigor05all1C11• 
te artístico e uma nota .de .escru-' 
puloso respeito àqs costu1nçs, 
habitos. e siste111as arquitetoniéCts, 

As Iitorinas circularão. diâ,, 
riamente até ,2 d.e ja11elrô 

em uso nos primeiros anos 
nossa era.-
, Nosso cli_ché apresenta mn 

aspeto parcial _do grande· Prese• 
p,io ,organizàdo_._pêlos. snrs< An .. 
tóí1ío. e Adria,,no-Alves Ditiiz, ~)11 
;suá residencia, ; rua Tulio ·de 
Castilhos,. 557. 

JlSITÃ DO PRESIDENTE D!RE
. :PUBLICA A ESTA CAPITAl d«sde __ . ,{u,~ · estejam · devidamente ma-. · R

0

l0, (ASAPRESS) ;_;:, o'. 'dire-tor da· 
trictilados .1ia, pref.e'ít.tira-, e i1ão se en• Central elo Brasil. '_determinou;' <J,U<l . , \ 
contí,~111·: n'à ·da·. publJca, nada· im1i"e_de. '·. até dois de· janeiro,',· as: ·litorinás ,,cif:c. O· Presidente Getulio Va1·gas, .acom~ 

·a sí1a_.,ppsse nas·/residencias. ·nesqe. cu,)em 'dial'iament~, .entre· Rio e Sã:Ó, panhado do lnterventor Femàndo 
1923,.:· conforme_ nos .disse, realiza, a PaU_(o e ,viceversa, · _Çosta;, do· -,Min~tro 'Marcondes Filho, 
Sauda · Pública, ' fis'cal_izll.ção sobre a . __ Secretarios de. · Estado, _do ·. càpit:ão 
criação ·- cles_S~il peqi,ienos . anlmafs. Liquidal'ão de:, f_i_rmas· Anülcar Dutra\déMenezes, diretor çÍo 
AcreUentou que,, á1e1i1 · das ·-postums. -~ ·. De_párt_àm_ · _--_e;,to de;lmprensa e ··Propa-
municipa'i:i· ytientes, . existe Ul11. <:l_iSP(!~ , auto·· ' .. d· . ' ' '. 
si th·o ' tle'' 'lei federal proibin'do ma-· ' rtza,. a '·, ·. . ganda ~ outraiJ a!tas autorid.ades, es.te-
tança-· de' pequenos animais, coino s11i-. R~o. (ASAPJ:_ll;SS). - o Pr_esi<:lPn-. ve, dia 22, _na Via .Anchieta, onde pro-
nos, ·caprinos,·,-etc., a ·_,ião ser em nià- te, da Republica assin_ou deàetos ·au- cedeu à: inauguração: do ,marco: 4li-
ü1.dour.os. óffofais ·e oficializados. torlzanrlo a )iquidação das-, firmas eia!" e· dos primeiros ·22 quilometros,.já 

. Desta.-.. tóri)ia:, a fiscalização trata · ."Celso Farm,iceuÜéas ·Limitada e La•.· . conc~uidos. . . . 
:,.pen ás· ·,le cumprir· a -lei _ -conclulu . b_oratori<i Eséu!ap_io Ltda. ·. - · A · s.eguir, e 'se1npre acompanhado 
nosso entrevistado; A criação de imi- de sua, comitiva,· o' Presidentlf'Getulio 
11.0$.·0U ·-~ .s,ua_·posse,. n;1es:1110_.que_ Sf'j~ Pro1·~to do D.lSP V . ,' ~- L.· .. ·~· N ,,. l 
por àlguns ·,iíii,s,- co,istitilem infrações.' . C .!:', . . argas, esteve na: annnaça;t> aq,;,ria 
A .aureei1silo elos ref~ridos animais ruo, (ASAPRESS) . _ . O. Departa~- ·· de Metàis, onde P.ercorreu :as sec:,Ões 
justi_f_i_~a-se, assiiJ1, plenamente. tnento Administrativo do Serviço. Pu- ~js unp9l'.4lntes, inclusive as,'_sec-

Uico a1iresentou UJ)l -projeto ·para··.·. çõ~s ·,de ae:fonautica e. naval, e~ámi-
-l,Ó2:~.-- -_._ l. n_ lh_ 

1

õ_ ês de_ . -:_ nuH_ {}S . modificação dos· ti1nbre's · e formatos naúdo, tambem, as armas automatiq1s, 
· 'i de· t_o.dos os pa_ 11eis .federais, e·staduais quhal1' esta~o- s·e_ 11·do··-fabr;c-adas · .·, .·. R~_o' ,·' .. (.-•'S.'PRESS) - 'Se~.·-~nrlo .. os · . . . . - -~ - · · ,+ ' -- . 

-~- ' " ~- e. m\,micipia:i's. Dessi.' modi(icação ré- ' 'o 'Presiden_te_Varga_ s· e_._S!la. éom_itiva 
da·1o·s puJ1_licaclos,- o ro•'o.\·ta.rio._ li;, Es-. 0 11lta·1·á· u111a gra· 11de eco1101111·a par• · · · · ,,. 
tra"«· 'a· ·· ,1 ,. ,. -l~~r-r·o cc;;tral ,1 0· · ,::ras·· _li . º - - •• · estivérallf_ rio_J;i_aJ,ri:,'Q._~_,P, .J_a_b_aqu_~rà,~~m. _ ,,_ , º~-- corres. putlicos,. · , à C'd d e - · · 'ri 

. trau'si1'or1.p·11,_ n,e;;t" ai10,. 1n 1;:,l\!:i)es V!Élta· l a e· omerc1ar1a r!'es1-
· 9e:··quifos,".-;eiiq1/iú'tto: 'JUé no,; ,.., ·,s ;i:1s- F . '., 'r-e'ir ..... -am· bu·c· o :: . d.ên~e ·va:fgas~ ºqúe ali se e11coi;ifra·'.":in 
siao i"tr~.nsportóu 53 ri1H,1ves · de qui• . · 0,1 para 1.. ~ cónstrução. O'·chefe.da Na~ão éxatjli-

lós;/ , -· · · - Mi_n_ istr.o d;i · Ao-r:culfüra" , nou:o 1~ca)> p_r0,e_de.nd,o ·a·'in~1;1gura~ 
-~ 1 , .- · ção das prnnelras cem casas Ja con• 

FRACOS e 
A~H:MlCOS 

TOM~M 

. Vi11~0 Creosotado · 
"SILVEIRA" 

Gram!e Tónl~o 

Fin~nças da · Prefeitura 
dó Rio 

n.Ío, ;é(ASAT'UESS) . .:...:. . o ·sr. -Uarlo 
n!c1o, ,.h;,reta.rfo·.-iJas I•'fo,anças ela 1-'re
felt1tra·-rcurilu os jornalistas ·.para uma 
ei1•tf))v:ista · coletiva/ A'.·arreci,dação da 
P_refeit'l1ra·--exc"eciéu.,.e1n 300 .. 111ilhões ,rle· 
crLJ7,;eh;_oi$_ a· redeita. prevista .para :-es-
te.::a_nó_.-~ · , ,, · 

:Ó(lcla1'ou O s1·. I\Iario Melo <1ue 110 
' 1~ró'X{niô, ex.erciciQ os encargt>s nor .. 

llHlis .da P_refeitura -serão·· ·bem tnaio .. 
res.:d-0 ciue nó ·ani:, <iue findou. O aü-

' tn(úi.-t'o -:dQS venci1~elltos, a rcto111ada, 
do, s.brviçÔ tla· cliv.ida ext'e,rna e· a inau-
gur·aç-4\0'.,de 1iovO:s .ho~i)itais e escolas 
e -o:··1 d~se1ivot\·irnentO_., dê· outios ··ser
~·içoS·, as'.· 'despesas. serão act'esciçlae 
em 1Ímls <1e'·-1o'.ã milhõê's de cruzeiros. 
A · .•. Prefeifura ··de'1xóu de. perceber · o 
imposto do g«_do,. o <1ual, com seus 
aclic.iona:is. deveria .,Produzir u1na .ren• 
ela . superior a 12 )njJhões de cruzei• 
ros. O'. pref(\it<Í deliberou·. a suspen
sã,o desse tribufo. nó lnÚlito de co
laborar para o !Jarateamento da car
ne. 

Direção do 
Docurrientação 

te,do .,da· 

Serviço de 
·do Minis
Jusfiça 

. n10.- (ASAPRESS), - O governo 
rtea:bà· de. disting.uir · o . clentlsta Leo
nicÚÕ' f:ibeiro con_vidando-o para as
·sunlir a clireé;ãO' .(lo :s~r.viço de -DO• 
cumenta,;;ão do .. I\Hnlsforio .d;> Justi• 
~a,-"'recenf~nien·te ·criado. Esse cieritis..; 
ta,, é o ,detentor ·do º'fa.moso premio 
Lo-card e :Diretor do ·Instituto de lden
Ufica~ã.o Fclix Pacheco. 

Decreto=lei ~obre· · adminis= 
tração do loide 

nro. . (ASAPRicSS). - o Senhor 
Presidente da RepiJblica assinou de• 
ereto-lei· dispondo sobre a adminis• 
tração- do·. Lolde -Eraslk•,ro. , 

O artig-Ó ·primeiro· diz que o Lolde 
Brasileiro· será. dirigido por um dire
tor rlesÍg'nàdo pelo .Presidente da, Re. 
publi'ca, éntre· os '1nên1bros da· Co
missão de Marint1a Mercante,. na for• 
ina da legislação vig·ente, o qual po
d.erá, ~ele_gar, suas . atrlbulçõel\ -.. a um 
assistente de· sua livre escolha. e por 
e\e designado em comi,ssão. O Ar\igo 
2.o sup_rin1e_ o cargo· d~ secretário 
geral '.(laqueia empresa. O artigo 3.o 
determina. que os superintendentes, 
comercia.] e tecnico, serão nomeados 
pelo 'diretor. 

. Credito. para reforma~ 
nos Museus 

RIO, . !ASAPRÉSS) ._ Foi 'aberto o 
<·tedito especiàl de cinco milhões de 
cruzeiros, afim : de fazer importan
tes reformas no I\Iuseu Nacional dl!I 
I'ielas Artes, no Museu · Impe),'ial' d• 
Petropo!is e nos .Muséus de ouro Fr•• 
tq ~ S~bªra_ . . --~-

RIO, (AS>\PRESS) :- ·seg-uiu .pç1.ra clu1c;lás, 
. P~r11am1Juco o i!in_istro ApÓJ°on!o ··sa- · 

les, qu·~- ,·ai ins1,i.cionHr a's obras .ati. Tern1inada essa cerimonia e mau 
uentes ,ao seu· Ministerio. 'grado a chuva .impertinente que 'c'aia 

Desmoronr.me·nto ocasio= 
nado pelâs chuvas 

·,nro, (ASAPRE,'lS)- - Ruiu parte 
do tnorro . do Cantàgalo, situado no 
co·ração do aristocra ~- co bàirr_o · de: 
Copacabana, provocanUo, en1 ·. conse~. 
qüencia. grinde panko e!ltre os, 1lló- · 
radores elas reclolide•as. As familias' 
re$i<lerites nos apai~tal'nentos ·sitüados· 
nas, adJácencias .gugiram, levando con-: 
si.gO tnrlo quanto· púde·ran1-- carregar. 
l~oi atini;-ldo o predio onile está . lo• 
ca)izada a secção de costuras. da- cru,, 

·· Vermelha Brit;;n ica · e um outro ,- ao 
la.do,. pertencente a uma associação 
(..'..3 · escoteiro~. · 

-,·A· situaçijo na 
n~o. (ASAPRESS) -

t~nente acQ.lupanha <~om 
ter'és'se o ·desenrolar dos 
tos boÚvlano:s.· 

Bolivia 
'l;Ódo- o con-. 
o niaior ln

acontecime_n. 

Co,iio · ·se sabe· o presidente Per.:., 
randa · fo1 àeposto, assumindo a· di_re
ção dos destii,og da nação_:,trmã,_ um 
governo provisorio oresidido pelo rÍla
jor Gual borto· Villarrlei. 

A·s no_ticias chegadas de La Páz são -
escassas, poren1 esclarecem fJUe._ o· n10-
vin1ento não é arttr.:ee1nócratico . 

CÓnfinnandó o <iUe' tem sido divul• 
. gado, recebeu o embaixador da.· Boli
via · nesta capital. .sr. Davi.d Alveste•
s·ui,. um cabogra1na·: _do_· sr. José 'l'a .. 
nlóYo, novo . n1inistro das Rela(:ões. 
t.;xteriores, nomeado . ·pelo governo 
provisorio. 
, ·Ao mes1ho temoo Informa-se do· 

La Paz, que estão-: sendo realizadas 
11 de1)1arehes" atra.vés_ do ~uflcio ··Apos .. , 
tolico, no ·sentido· de_ ser feito o re~o •. 
nl1éciment.o oficial ,da nova, situa-. 

.i;Íl.o b91i,'1alla. Em palestra mantida 
com o Si>J'retário do eml:.-aixador da 
Bofivia, nesta capital, ·a nossa· repor-· 
tagen1 teve conheci"inento dos ter-~ 
mos do comunicado em que o gover• 
n·o ,"revolucionario expõe as suas di-
retrizes. . 

Etn prin~eiro·_-__ h.ig~r, diz o sr. ,.José 
q,·amo:,-o. o· nqvo ,g<>verno. propõe.-s·e_ .. a: 
•egu\r, obserºvanifo-os fiel e ,,i;;trita-· 
1nent.é. todos os cO,nprdJnissos :as.su .. 
midos pehi. ·Bolivia' no -tefreno inter• 
naciollal. sen1 . que a muda-n~a da si ... 
tuação · política signifique a menor 
modificação nes:sa linha de c"onduta. 

Informa depois que o pacto e11• 
trê as Naçõ-;;,~ Unidas. 'e a Carta do 
Atlantico sú.o ratifhadas lntcgral
menl'cl peÍO governo que ora dirige 
os destinos da Bol!vla, faz.,nuo _for, 
mal declaração da adesão· sem restrl~ 

· ç~o de causa ás N~.ções· Uniclàs. 
Por ultimo o sr. José Tamoyo. de

clara que o novo governo propõe-se 
a restabelecer a constituição e liber~ 
dades Individuais, â.s quais P.)e se· 
consagra e cujo flesconheélmerito de
terminou a. derrocada do governo an
terior. Acrescentou ainda que o novo 
govern~- e?pera d.e ~odo~ . o:::, gove1~nos 
com os ·quais a Bolívia. r.,antem cor~ 

· continuamente qesde a m,,_nhã, ó P1:c
sL1énte: dá Rêupbl/cà\dirigiú-se 'para 
o Pàrque .Agu·a Bránca, onde o.s lav"ra
dores ., paulistas lhe ofereceram um 
grande churrasto; · 

Dia 23, ó sr. Presidente_ regressou 
para. a capital d? país •. 

. IGREJA MAT81Z DU\BOM JESUS 
.-no BRAZ 

Realizou-se no dia 5p. p., o dia-' da 
Consagração a No~a· S.enhora,, pedin
do-se; então, por Sua intercess5:o,; a 
pa";; para o -mundo.-· Foi um· diif de 

. preces fervorosas' de todos os paro-· 
quianos. . 

Nó dia 8. p. p., dia col'lsagrado , a 
Imaculada·. Conceição de ' Nossa : Se•. 
nhcx·a, ·houve, à noite, reza, e duran• 
te a mesma, 1·.acepção de novas Filhas 
de -Maria, e, a-_ se_guir, de novos. can• 
didatcis e Congregados Marianos, 
Tambem foi empossada· à di~·etoria da 
Congregação Mariana, eleita · para o 
exerci cio de 1944·, assim éon.stituida: · 

Presidente, Mario A:ngelo Barone : 
1.o. àssistente, Rafael Galo; 2.o assis• 
tente, dr. Luiz Contruêci; · instrutor, 
Eurico Tambor Pires; -- secretario, Do
mingos Teofílo; 2.o secretario, - Aúre• 
'fano Ca!essi; tesoureiro,: G~ra,lda 
Áyeta; 2.o tesoureiro, Luiz Bacéhéto; 
bibliotec;-.rio, Demerval dos Santos, t 
chefe do coro, Roque Rocca, 

SCIENTlllCllMENTI 

,AS SOAS flRIDllS. 
. ' 

• Pomado seccatlvà S6õ Sebrulldo 
e combate_ scienlificcimenle lodo • 

qualqµer afleceào . Ct.Jtaneo _ como 
seiam: feridas em geral. Ulceras. 

1 Chugas antigas f:czemas f:iysipeia. · · 
,frieiras. Rachas nos pés e· n~ seios., 
Espinhas. Hemorroide~. · Quetmadu· · 

.. ros. · Erupcõe,. Pic<1das de mosqult(n 
e inseet~ _venenosos. 

- ... d ,ais relações de am!sade. e coopera, ·e 
,:ão, retrlbu!l;:ão ·prestando-lhe !~uai 
apolo, I ·~-

!!~, .. ~~!~~.!!,~.! ... 
SÓ PODE l'AZ.ER BEM 

LER E PROPAGAR O 

"LEG-f ONARIO" 
I!: ÓEVER ÔE-TODOS 

--- --·:,-~s-· c-b"'r o-i.: 1 e o ·s-, 1112 :· . 

.. . . • t • 
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São Paulo, . . ,de Pezembro. de 1:9.43 
. . . . .· · .. 

uos ,RUSSOS·· 
:NÃO 

_,QUE MORRERAM PELA 
MORRERAM· EM -VÃO" 

FE' - --~ 

LEGLONARIO 

ESt-ados 
. ....., 

~ .~ 
· A SA.FltA DE llA'l'A'l"AS 

JOÃO PESSQÀ. (ASAPRESS) _;,/-,A 
-sa.fra . d<t· batata deste _Estado .attngiu 
quatro· mÍlhões de quilos e está sen,10 
&.'1:.).'.)Qrtacla- aos l!:stados visinhos, a.l"if 
de abastecer o mercado local. · · '· 

G O I A' S 
CHUVAS 'l'ORl{E:'iCIAIS 

· GOL\füA, (ASAPRl';Sfü - DesaiJa. 
·ra rit sobre - ~sta ci.dad~ pesadas e P:~o-
1t1i1ga.das chuvas,.· 4.ue causaram ·~ui-
tos danos materiais em diversos po11 .. 
tos da cidade. A ponte que liga .. a. ci
dade· ao, bairl'o do. Bola fogo des·moro-

_. noti, .. devido- ao. tran::sbo-rda:mento do 
1·iac_ho, ficai,do Interrompido o Lrate
lJO <le · velculos. · 

P A R A' 

CO)lBA'l'E A A.F'l'OSA 

POR'rO A~E(iRÉ, (ASAPRESSj. -
·O go.,·erno gaucho, coro a cÓla.bo.r,aç::ão. 

.. do Minlsterlo da· Agricullura, vem 
tentando, por- todos os. meios comba
ter a , febre· aftosa, surgida nos re
l,anhos de alguns m_uni.ciph:is deste 
Estado. 

A. Secretai-ia da Agricul-tura, · con• 
1tàndo · cOm n1a·io1!es · recursos,·· 1nobili
zou qnasi tod·o · o_ 1Jessoal dispoll!veJ. 
:7 -·veteri-narios· allxHian1 os · ·criado.
res. ·cliSpàndo. cadà utn, do·:S 'c~mi~h~
net'es riecesSai·iós JJ:ctra inspecionar as 
fazen(las. t) !\·liniste1·io ela ·Agric1.iltU• 

· -~r3., po~ inte~·n1e_di?· da· U~ visá~- ~lé_ .ne .. 
"fêS:it· Sànitaria An·tmâI. lntensíftcou a 
distribuição de pl'odutos biolô~icos, 
nara u_so vetel'inario tais como soro*', 
\·acinas, etc. 

:_ '[;. ;:IJ,c-1 ·:,T ' . <··o·> ~-. e < .,, ··1" 'N"· ·,.·t 'M'• ' . j:':'.'(t·) .' - . ctii-!!~tf t,~:~~-~0~t~~~n~E~sso-

. L a J. Rc . . ~· .. ·ri {ti ; ·. · T. •. •·ti , i) e . ': t;:,~:·~~':;;:::::;;;~:::1:?:~: 
··-· .·-···--.,--.-:--.- --,_;-:· >·· '"-...-- ··--:-- ·· · sen-t::ido rre POr' en.,.·.funcion.rmento va .. 

48 A.SOS OE SACERDOCIO 
.BELEM, -·~ASAPRESSJ - Comple

tou _4.3 anos <la sa.cerdocio, Monsenhor 
Argemiro Pautoja. Vigario capítul:11 
da , Arquidiocese.. O referido !l,lonse
nhor foi ordenado por D. Antonio ~la_ 

ESTADO DO RIO 
CliLTUllA DE OS·'l"RAS 

:-S-ITEf:01, Ui.SAPHES8) - Llma no
,·:1 e cnnsiüe!·~t,~e1 fonie de rtquesa. 
es.tá. surgindo e111 Angra d?S 1:~eisJ 
com a cultura, en1 grande · es·cala., de. 
ostras. Dentro de pouco .te1nvo, a be
la. cidade do sul flutninense podP.rá 
abastecer todo o 1uercat10 carioca 
<lc:::se pl'ecioso n1olusco'. 

piR 0-G'R'A''M A 5· DE. H O,J E 

PRIMEIROS EXI.13/DÓRES 

AL~AMBRA - Um cienti~ta distraido. co111 -Boris ·Ka,rlÓ!. - An!C', 
' : · ·•. Na luz de uma.estrela. com Hugo Dei Çal·_rd. -, D. . . · 

.\ 1A.Jt7• ·PALACJJO . .- Tigre& voadores, com_ John Wayne. - .AMÇ. 
"E ANDEIRANTES, - com os l• aços abertos, com Spencer Tracy., - B 
IPiRANGA - Laços eternos. com Deana Durbln. - R. 
f,IETRO . .;... . Encontro. com o perigo, cc,'!1 Pierre, Aumont. - R. 
OPERA. -' Cidade sem homens, con• Lmda Oa,rnell. -~ APA. 
PT!:D'Ro· Jl,...: Don JÜan da armada, com William Lund1gas. APA. 
· .. · Rasfros de sangue. com Bob Stcele. - AM_C. 

, .IUTZ ....:. ijasclda para o mal. com Bette Davis._ - R. 
s.io BENTO - o milagi·e das rosas, com Jaquelme Delubac. - A 

'Marrocos, com Gary Cooper. - D. 

SEGUNDOS E}:IBJDORES 

AMERICA. - Coquetel de estrelas, com Bob Hope. -,- R. 
· Meu filho · não se \'ende. com Richard Carlson. - n 

ASTORIA - Beau Geste. com Gary Cooper. - APA. 
Hospede do µagode, com Denms O'!Ceel:e. - APA. ~ . 

AVENIDA ~ Moci<lade sem lar. com os AnJos de Cara oUJa - B. 
Vôo de resgate. com Richard Dix. - APA. 

BABILONIA - O maior sovina do mundo, com Jack Eenny. - E 
Um pequeno erro . .:om Joan Bennet. - APA. . 

BRASIL - Chetmcks. com Virgmia Gilmore. - APA. 
BRAZ POLl1'EAMA - Original pecado, com Joel Mac Crea. 

Olhos acusadores, com ~·rank Gi·aven. -:-- R. 
BROADWAY - Mergull10 nJ inferno, com Tyrone Powcr. - APA. 
CAMBUCI - Noite sem tua, com Sir _Cedric Hanhvick. - APA, . 

.. ·· 'vida contra vida, com Burgess Meredith. - AP A. 

;,, 

CAPJTOLJO - . Tarza11 o ,inga<101·. com Jolmny Wcismuller. - APA. . 
Espiões do ·eixo. com Jon11 Barrymore. - A. 

CARLUS GUMES - Sempre em meu coração, com.Gloria Warrerr. - li\· 
Pandega umversttarla, com Frances Langford. - APA, · 

CASA v J:<;RlJJ:<; - · Três graças e uma -desgraça, com Joan Blondell. - APA. 
!''aia Manilha, com Ltoyd Nolan. - APA. · 

· CINEMUNJJI. ·.:... Uurrtbo, desenho de Walt Dlsney. ~- A. 
COLISEU - Sargento 1móna1. com Henry !<'onda. - R. 

Aventura em Hollywoact, <'om Chcstcr Morr1s. -:-- Ai1IC. 
COLOMBO - Esta nm,e bombardearemos C:i.tals, com John :::untou. - Al'A. 

Paraizo percttdo. com l''ernand Gravet. - J!. 
COl.UN - ü tumulo. da mumia, com Lon Cl1aucy. - APA. 

A virgem louca. com Vitor l''ran,cn. - M. 
Menores de 1dade, com Alan BaxLer. - R. 

CRUZEIRO - No1,e etc µecauo, com Charles Boyer. - R. 
Regresso retumbante, com Gloria Jean. - APA. 

· ESPERIA - Sedutora intrigante, com Jcorge Brent. - APA. 
O intrometido, com Slim Summerville. - AP.4. 
Cavalgada de amor, com B1mon Simon. - APA. 

FENIX - Laf1te o corsano, com Frederic March. - APA. 
Cumpre o teu dever, com Robert Afoll,vg. - ,lMC. 

GLORIA - Sempre em meu coração, com Gloria Warrcn. - , 
Da justiça ninguem escapa, com Eddle Albert. - APA 

IIOLJ-YWUOJJ - Irmãos cm armas, com Allan Ladd. - R. 
Que pernas, com Jinx l''at1'enbusgo. - APA. 

IDEAL - twmance do:, troptcús, com 'l'1tu Guizar. - APA, 
Beijos compm<1os, .com L1benad Lamarque. - APA. 
Uma toul'a 110 cammh0. cc•m Fernand .oorcll. - AP A. 

I RIS - Uorresµondcme fonomeuos, com Bob .Hope, - li,, 
__ :.---.F&rcl--- d-o.-~p)1;w.,.- ·oo-m· J~n,E-0 Oniis, -- A.r/t.; 

Co1·açôes µa:µ1tames. corn Johnny !Vlac Brown. - . .AMC'. 
LUX - Chetnicb, com V;rg1mn Giuuorc. -;: APA. 

Contrabando de gucrra,-com Màrgaret · 'Lyhdsay; - APA. 
MAIWONJ - A vida assm1 e. melhor, - Ollane~. Laugton . .;._ R, 

Conquista de um 1mµeno,. com Ronald ·Colma.11. -
!J!OlJt;,U/Yu - Samba em ôcr,m1, com Dircinha Batista. - D. 

]'arai dos espias, cvm Jàmcs Ora1g. - APA. 
Corações patpitantcs, co·m Johnny Mao Brown. - AMC. 

-OBEIWAN - Papai cm aµuros, com Ado1phe Menjou. - APA. 
· Condenada á morte. 
ODEON \Sala azul! - Caç:ir'.o:·a de marido, com Dlck Powell. - D. 

O dedo do destino, com Jean Parkcr. - APA. 
\Sala vermelha/ - O1iginal pecado, com .Jean Artlmr. - D. 
·o canto da v1Loria, com Oloria Warren. - APA. 

OLli'rlPIA - Sargento imortal. com líenry Fonrta. - R. 
Adeus meu amor, com Rosalmd Russel. - n. 

PARAI:t.O - sempre tua, com Deana :::Jurb1a. - APA. 
Aló amigos, desent10 de Walt Disncy. - A. 

PAR,lMOvN'I' - Suez. com 'l'yrnne Power. - APA. 
Olhos acusadores, com 1''rnnl, Craven. - R. 

PARA1'0DOS - O grande motim, com Ulark' Gable. - J?. 
Hegtesso retumbante, com Gtona Jean, - A.1-'A. 

PAULúilA' '- J\1oleque Tião, com Grande Othelo. -.'APA. 
Olho~ da n_oite, com Edward Arno,ct. - AMC · 

PAÜLJS1 ANO - tiempm cm meu coração, com Ulorla Wancn. - .l?, 
PEN a·A - l!:sp1ão japonês, tom Preston J!'oster, - r.. 

Bandoteuos das estradas, e Jm Rrnharc'I Carlson. - · APA. 
PIRA'J.'JNINGA - Na noite do passado, com Greer Garson. - APA. 
. -.Traldorfü cta lei, com Tim Ro!t. - AMC. 
RECRIOU \CemroJ - Com,u1dc negro, com Johnny Wayuc. 

Vmgaao1 mascarado, co111 Tim holt. - AMC. 
. RECR.JtlU \Lapa; - ,.;1s1.e u~gro, com 'l'yrone Power .. - D. 

· Punhal a:;sassino. com Cl1cster Morris. - APA. 
REX·- Sempre·em meu cora~ao, com Glona Warrcn. - R. 

Coragem de mulhe1, com Margueritte Uho.pmann. - AP,t 
RIAL1'0 - Sem,ne cm meu cora~ã-J, co;n Glona Wanen. - R. 

· ROIAL - O maior sovina ,;o mundo, com Jack Benny. - R. 
Um pequeno erro, com Joan Bcnneõ. - APA. 

ROXI - A voz da libenlade. com Jelfrcy Lyn. - .APA. 
Vingança sangrenla, com Jol1nny Mac Brown. - A.'ltC. 

-ROSAW.O ~ Bo111ba1·d~1ro, com Randolph Scott. - AMC. 
· SAN7'A <.,'ECILIA - O grande m0Lin1, com Clark Gable. - .re. 

Mocidade do barulho, com Ray Mac Donald, - APA. 

APA. 

SANJ'A HELENA - Voando com musica, com George Ginot. - M. 
Os _Mau . Guerins de Broo1üi11, com William Bendise. - AP A. 
Minha:; duas mulheres, com iluster Keaton. - A. 

SÀN1'0 AN'J.'UNJO - Cairo, com Jean'nette Mac Donald. - Al'A 
Os mal menc10nactos. com ltit;s Brothel'S. - AP.'1. 

SÃO CAE1'ANO - Cairo, com Jeannette Mac Donald. - APA. 
Os mal intencionados, com Ritz Brothers. - APA. . 

SÃO GEIU!LDO - 1'ie1cJe1ros cm apuros. cL,11 Denis O'Keefe. - All!C'. 
Horizonte perdido, com Runatd Colmau. - APA. 

SAO JO:,'i:;· - ld1!10 cm dó-ré-nu. com Jndy C..:trland. - APA. 
l''ruta cobiçaua, _cum U1ana Barrymore. - APA. 

SÃO LUIZ - A carta, com Bette Davis. - R. 
Aten1sagem - .torçacta. com Richard Arleli. - AP A. 

SAO PAU LO -: · Noite sem lua. com· Sir Cedrlck Hardwick. - Al'A 
Ao levantàr do pano. cor,1 Moríty Woolcy, - AMC'. 

SAO PElJR.O .:... -Moleque 'liào, com Urande Othelo. -'- APA, 
Um pequeno erro, com Joan Bemiet. - APA. 

UJ:,IVJÚ{SO - Esta 4oite bombard~aremo~ Calais, com John Sou;o11. - MA. 
Paraizo perdtdo, com ~·ernand Gra vet: - R. 

VILA PR/JDEN1_'E - Mulher fatal, com Michele Morg,a.11. - R., 

, E:Y.PUCAÇôE::J DAS CbTAÇôES 

A. · _., ACEl'.'.t'AVE~ - Filme que pode ser visto por todos, embora. sem pro-
veito moral. . . . . 

B. - · BüM · - .filme que pode ser vlsto. por todos com proveito morai. 
AMC. - ACEl'lA VEL MENOS PARA r;RIANÇAS. - F'Ume que pelo 'enredo 

. oa cenas pode imprcs:;ionar <- pub1~~0 Infantil. 
. B('A. _;_, .BóM PARA ADULTOS - FilnW qu~ pode, sei· visto çiom proveito 

· . méíral tâq_ somen.te por adultos. . · . . 
APA . ..;. ÀGE!TAVEL PARA ADULTQS -:--- F~me que pode .ser visto tão 

somente por aaultos embora sem proveito moral.·. . . · 
Ri _. RESTRlTO - l''ume que peio enredei ou. cénas deve ser esttitameute 

reservado a pessuas cte solida formação morai Ç religiosa. · . · 
D.· '-DESACONSELHADO· - b'1lme_ que pela grave lnconvenl<mcla do· enredo 

ou" cena:s. ·deve ser ·evitado por . qualquer pÓbJlr.o. . · · · · 
M, - · MAU· ~-- IiiJme. prejudicial PMa -qua)ql.jer publlêo. · .. ' ' ' 

NO'I;A:· - E' Importante que o espectador não se contmte i:ori1 a slmples.·cota
ção do filme ou da peça de te~.ro. mài; que · pror::ür'e eori'Qééi(r pelo 
meno, alguns d<;?talbes d~, critica lsto. Jils',.'flcará umli .,éotàçiio _,que 
afirmada sem ne11/Jum comentaria. podei'á óarec,'!'.·ii~usta;. e sll
bretudo. com a leitura de uma analise qúe P.ôe em reJe','O os .ele• 
ment-0s l)ons e- t:ia us do fflme o. espe·ctaéto1· pouco a. pouco. educa.rã 
sua conciencia: e aprendera ·p, Julgai· por si 1Ú2smo c.s outros !limes 
que lhe forem aµrese~tacto·s; · · · · 

O bol.etlm .da Orienta~ií.o Moral d.,s Espetáculos contem uma 
.. crtt.\,;11,,~~.t.a;Jliada de todos ii!l"fltm~"1'!x1b!des'-em 0S --Paulo, 0E': pu,.-:1. 

. cadri.-,seimnalmer,te, e a assinatura anual custa CrS 20,00 na Ca
.,,.pifai'. e Crs 2°5,00 p·ra o rnterlor. lnf~rmações .tia AsJoctação :dos 

Jornal!sras ·C8tóli<'os. á rua Qúint!no _Bqcaluva, 173, 3.o andar, 
sala 207 7' Fone: 3·7760, · · · 

.· ·----- .-- -· .. ,· .... _,. 

, ·.~·- rias -·eml>arcaç:()es pertP-ncPntes- a uma 
'i firmi extinta e que.· t)'or inténninavtl 

plci~o- jurHcial, acham.se pnra,li.zadas 
h;:i alguns anos.· estrag:uido~::;e, I\-1 í
ll1ares d-e tonefadas de rnercadorias 
se e·ncon-tram retida-. eu1 Porto· Espe_ 
ranqa e a Noroeste snSpenc.l& os des
pachos, c~m virtude <lo congestiona.
monto de seus annaz(:ns naciu·CJa <:i 
,1ar1e i esta. ca.pit~{1 .. GStá a1noac;a<la de 
t'iúar sem al,ast~cin1Cnto, pois o.s ,·a
pores que fazútn o p~n:u1·so entre os 
dois- \HH'tos não dão Ci'.L~i10 a o gra n -
de nlllnero de c,~rgas. t\- paraiiza<;:iio 
des~as em barca<;Õl~~ s0 · podo trazer 
ma.1.:3 <!Hkuld.a.d,::H3, expHca a As:socJa .. 
ção no apelo que dirigiu ao <iu,·erno. 
O ln-terventor Julio- .M·ullrs. · r(-cel.Jen
do es~se manifesto, prorneteu inter
vir •. ·afim de que o eomerdo e o P0\'0 
n.1.o ~,:j:i.m mais :..a.crific;rdon·. 

os UANIJOU:inos 'F.JJ° ~HTO 
~;no~:.,,o 

CU!.\B.\, (.-\~.-H·;,1,;.;;;1 
qualquer ali\",idac;u do grupo, ('Onl1c-
c:ido, pelo nome. Gfi "UaianinlH,", ne~-
1:e {!;sta dr,. ,\ pena~ <!ois I····~I1atH.-'S<.:U! .. 
t e:s Umtar:1 rn rcorg-ani::-:: r o ref<!ri<.!o 
ha.ndo, tendo µorem o. g·overno atlo
tajo pt·ontas e t:111·! µ;icas provid<~11-
<~ias. que r1:sult:tr:'. 111 tJC> <.:umpleto ex.
t<>rmin io rlese g·1·utJ1J. 

l-1:!--te texto é eonfiruwdo por- uma 
t'lota do DEIP, rJosml:'11tiudo as n'ott
cias veiculadas uo ~Xll~rior do, 8slado. 
qui;. está em um ambienl~ de abso
luta or<ient e t"ranquilidntlc-, f;;"Stn.11<10 

o~ fa.z~ndeiro:-; desfrutando i:t nrn ;s 
al::-::oluta seg:uran~a para de8envolv~
ri::m nt::'i suas a.ti vi'da(les. 

PAR ANA' 
HOJIE".'1.GE'i!S 

Cl;;lllSl'O 

CUHITlBA, 

AO 1-;:010. sn. All
lH, (;t:Itl'l'lll.\ 

( .\.8.-\.PRJ,;SS) - l'or 
motivo d.a pasag-t::rn do olta\'o aniver
sario df.! sua tran8ft:rencia para, esta 
~\ pquidioccse, o S. D Atico ,I._c~us<~bio 
da Rocha foi al\·o tle varias home
tla.gens U ilustre autistite celebrou 
uma. mls!:,;a solene na Catedral. es:
tauílo ali. pres'-'rl-lt:s todos os !::iacer ... 
dotes da A rquirlioc.'.t:Se. 

.llUUA:'1',;,\ IJI~ ,'1;0,11,;s 1n; 
UlL\ l,ll)Alll•:s 

Cl!ltl'l'IB.·\, (.~SAPRlEi:;S) - A par
tir de Lo dl:: .Ja11d1·0 de UH4-, os mu
nieip10::- J)a.ra1u1e1tsú,~, cidade::5, vilas e 
,-ilart:jos, com os nomes de Nova U:arr
t~1g;, i\o,·a Hamburg·o, Nova Brcrnern. 
Nova 'rr~nton e l-ia.rmonia desapare
c..:t2:rào, ::;endu :-;ut,~tituidos por outros 

.. ~,omr.:::: qui,: e_:::vrim'(,;p~. c·o_p1 si1u11li .. e:jda, ... 
de, falos e acidentes uaciq_nais. · 
U~:CL.\H.\Çiii,;S IJO . l.'1/'l'l-m\·t,;N'l'Oll 

· nuel Castilho- Brandã.o. 
OR.ÇAMBN'fO :t,JS'!'Al)U..\L 

BELE.M, (.ASAPnESS) - Foi pu
blicado no Dia.rio Oficial o orça111eu1 o 
do Estado para- o 1nox:i1no. ano. A re .. 

·· ceita foi orçada em Cr$. SS.0~0.350.00 
e a despesa fixada em CrS 
57,033.9'10.00 .. 

RI.O GRINDE DO SUL 
CONDENAÇ,\0 

PORTO ALI<;GJl).>}, (ASAPRESS) 
>'.o.\ ct<lad~ de Santa Maria assistiu o 
desfed10 sensaciona.l <10 processo nil
li tar instaurado contra. o individuo 
Eudi Hernardl.:'t. 1nuito conhecido na 
localidade, en1 tlUe residiu, -antes da 
ser incorporado uo .Setimo. Reghuen
to de lnfantaria.. da guarnição local, 
com.o propagandi$ta dos ideais na
ú-fascl:;ta·s. <.> referidu soldado acha
se incur::Hl no artigo 1S <lo det~reto
lci n.o 3166 de pdmeiro de Outubr·o 
de 1~42, ~ foi condenallo a 6 anos de 
pl'lsão. 
lUsU.'llAO UJ<) n~jpn~:SE!\''l',\ NTES 

DJ<) ASSOCIAÇlll!:S Rl,RAlS 

ültlllrUAIAN.\, (ASAPIIESS) 
'l'éve lugar tmportaute reumão <!e 
tollos os representantes das Associa
c,:t;es nurais,· da zona. ot>ste. do H;stu
úo, conq1arecendo r~prcsentantes dos 
1"nünleipiQ8 rt."é. Aleg-rete, Lh•ram(Jn!o, 
~:1o «abriel. Don Padrlto. Quarat e 
ItaquL A reunião foi \Jl'~sidlda pelo 
11n•sid1:nte dás Assochtt.;t)es t:urais do 
Estado e ,lo Instituto de Carne. !•'o
ram debatidós ·importantes assuntos 
de interesse da economia r,ecuaría do· 
l~io Grande do ~ui, tal c·otno por e:xC?n
plo a fixaç:ão do preto n1inimo do 
gado gordo ,1ue for abatido para a 
industrtalizac;Uo (Juer t>ara xarque · 
frio ou con·serva. ~ !1,oi estaOe-le-ci.<lo o 
t)re,;o de 1.1m cr·uzeiro e :setenh1 cen
tavo~ por é1utJo, vivo, de novilho, pa
ra con1pra superior a quatrocentos 
quilos. ·JJo::,;tog· na estação de embar
<rue. Em três ''-cruz_eirbs e qua:-t:nta 
centavos o quÜo de carne fria.. p.J
gando o v~nlledor 10 c€ntavos µor c1u1-
lo de \']eso vivo ou. vinte centa,vos por· 
tlUilo dt-:. ca.1·ne p:.ira a constituição· 

de um fundo destinado ao barati.-~a-
lnento do pr12çO de c,u·na verde. Fi
cúu ass~nlado, aiuda. que o pre~o mi ... 
nin10 -Por quilo vivo de vaca, será dB 
um cruz:eiro e cincoenta e cinco cen
tavos. Fora.n1 e~tas as cll2'libera<;õc~ 
ton\atlas n.a r~uniàó dos r~presCntan
tes dos municipios· gauchos, rlev€'ndo 
o présidente d.a r12-unlã.o enl~nder-::H.i 
com· o Governo· afint ·de que sejam 
-Otas postas e111 'ex.ecuÇjào iluetjiata-
1nento. 

'I:ElllPES'l'AUE En VOLTA 
REDONDA 

XITEf:OI, (ASAPHl!::SS) - lnror• 
111am d·e Volta Redonda que caiu nês
sa · localidade fluminense 11.;n forte 
temporaJ, tendo havido, em conse
quencia da~ fortes cl1u_vas~ varias dP.
saba:tn-entos e g·rande inunda~ão. ~m 
consequencia dos desabamentos (1ca

ram feridas quatro pessoas, 4.ue. fo
ram recollddus ao Hosµi to.! da 1Jsina 
Stderurgica. 

B A I' A 
DESl•'ALI\OE 

SALVADOH. (ASAPR)j;SS) - Veri·• 
fl1:0u•se, na ag~ncia cl~ Agua Branca. 
thunicipio d~ l\heus.. 1,ertl2.ilcente ao 
Instituto d<;> Cac:.t.u, uni desfaJqUé su_ 
verior a 100 mil cruzeiros,. O Pr.esi- · 
<lente dessa eutidatle ord~nou a pr}sào 
do agente ~:ulpado. que se acha re
ç~lhi<lo na <,;uarda Civil. 

PRESEPIO ARTISTICO 
Na Martiz de Nossa Senhora Apa

recida ele Indianopolis, ha ti semana:, 
que um grupo de Sacerdotes e semi
naristas salvatorianos vinham se es
forçando por preparar · para o Natal, 
sua maxima fosta, uma agradabifüsi
ma surpreza aos paroquianos de· In
diancpolis e demais visitantes da Ma- ., 
triz da Padroeira db Brasil. 

Tratava-se de um artístico e origi
nal presepio que ocupa toda a capela 
do Santíssimo da Matriz de ln
dianopolis e que procura dar uma 
idéia tão perfeita quão possível do 
grandioso acontecimento das cercanias 
de Belcm: o nascimento do Salvador 
do mundo. 

As dimensões da !apinha, o céu abo
_baclado, as paisagens e personagens 
indo justifica o letreiro que se lê à 
entrada: "Vamos a Selem", e é bem 
de molde a iru:pirar devoção. 

O Vir,ario agradece a quantos te
nham c::mtribuido para alcançar este 
e:;ito e e<mvida a todos para uma vi
$Íta ao presepio; qúe ontem··toi"aber
to ao publico, e que lhes trará ar,ra
i:ràveis s1.111>n:sâs: :_. ClJI:JTlb'A, tAS.\!1!{\!;ssf 0.' Üépois 

rle uma -;-..l\JJi<ld ;,_ p~1;li1iíú::"Ú1êiá') i-i'~i°. Capi_ 
tal ,da. nepublil:<t, regressou a···· e~ta 
Capital, po1· via a~rt:a, o lntervt'U• 
tor 1•'edi=ral Mano1,.,I It16as; 1.Jue em 
cn tre vistã·, ~ã. iírl!Jren sa~:1\dcclãrou: 

"No l{~e,_._ diz. -:.resveit:'~-:;: ao .abastec1-· 
tue nto itormal do ~stà'-do, t'ôram re- · · 
1noviciu~ as !l'ificulcl.-.t.déS· que ·se apre_ 
sentava.111. ortncipal1:ilerí1e· 'nô· tocante .. 
ú .. entrada de g·€tud·Oa- de . ·cousun10·~ 
olníg-atono. entte os quais -·o açucat" 

FUNDIÇAO ARTISTICA PAULISTA 
Viuva Angelo Aa1ge-U & Filho 

l~ o· sal, e com o ministro .João AJ ... 
berto, Coordenador ,la I\Iobillzação 
l<;cónoinica, combinei uma serie fj:e 
providencias adequadas nesse senti
do". 

Falando sbbre o o.kool, s. excia. 
a,diantou qut: estão ternüuadas as 
"dernarchcs" µara a. instalaÇâ.o da 
l)istila.riu de Alcool de Marretes, que 
esta\'a dependendo tilo so1ntmte da 
u._utorisaçào do lnstitu to do Açucar e 
do Akool, 

A respeito dü encarnI)açâo <lo Porto 
d~ i"'ara.naguá, o interventor Manoel 
Ribas itdiantou qu~ o l-)residente Var_ 
ga:s. atendcndu aos motivos P(_)r ele 
cxvosto~. aprovou o plano do encan1-
P<.t1.::lo rio refericlo porto, o •1ue será 
efetuado oportutHtlllPnte, pa.gândo a 
União 11uant1a ig:ual á que foi- ga.sla 
pelo. Kstado do Paraná, o qual 1J0-
de1·ã :q)lka-ln nos ti-ahalhos de apro
,·eita1ni:>nlo do polendal hfCJro-ele.
trko' do Rio Capivari, o que trará. 
sem· duvida.. inumeros benefícios à 
todo o li:stado. 

p A R A 1 B A 
SUCEDAi\"EO DA PAl,HA PARA 

CADElllAS 
JOAO Pl~SSOA, (ASAPHESS) - Um 

111dU$trial paraíbano descobriu un1 
sucedaneo da palha para cadeira. na. 
fibr:-t. <le agave, quê estâ preparando 
de acordo com urn método especial, 
dando o produto, excelente resulta
do. 

R. Abilio Soare~ 
n.0 549 

Fone: 

Otimos ,;ino~ para fazenda~ P r.-,e1a-" 
Retunrfem-~e e compram-se <;inos velhos. · 
Rsperiulidade d .. SINOS em currilhão. 
Tipira fabricação européia •. 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Praça da Sé. 23 • 2.n anrla r • Sala 245 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 
!{na Qulnttnn Bo('aluva, 176 B.o 

Anr:lar - Sala sia - Tel.: 2,7:?76 

-Joviano Telles 
e 

J. N. Cesar Lesaa 
Atl V01'ddns 

r,.go cTa M lserlconii,a. 23 '"". 1:iala 90-t 

. Dr. Francisco P~ Reimio 
Helmeister 

11'u'l São 1:tei1lo, 22.4 ·""' ·Lo ànda!' 
Sala· 3 - 'l'el.: 2,164':l ... S.·· PAULO 

Dr; Carlos Moraes de Andrade 
!tua HenJamlm t.:onstant. 23 • 4-0 ana, 

Sala i8 - Te!.: 2•1986 

l)r. Ourval Prado 
Médico Ooul!sta 

n. Senador P,l11lo fl:l"fdlo, 13 
6.o and. ·. ,Sal~• ,fil2 •. 13 • 14 

(Esq. · da liua .l nsê Üon.lfâólo) 
· 'Cona.: 14,30 · a 17,30 horas 

· ·. 'l'el.: a:nu ,_ _______________ _, ·' 

MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
Clluleu ltlédllf•n - 'l'uberc.•ulose 

Ralos X 
lllretor do 04Sunutorio VUn 3lnscote0 

Cons.: H.. Marconi, H - 6.o anctar 
Apart.o· 63 - 'l'el.: 4•8501 

Res.: Av_- Agua Branca n;o 95 
Te!.: ó·ó829 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças d" S"uht>rna - l'urtos 

' Opernt;õea 
Da Ben. Portuguesa e da Maternidade 

de S. Paulo 
Cons.: H. · Senador lfeiJ0 n.o 205 

Te!.: 2•2741 - Das 14 às 18 horas. 
Sabado: l>as 10 às 12 horas 

l:{es.: Rua H:< fa PI rle R~ rros, 457 
Tel.: 7,4668 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: l,.go S. PHulo. li - Te!.: 2·2622 

. Cons.: Hua- 7 rle Abril, 23~ 
Dl!S · 2 ft.s 5 ·.l,nras, 

.LJ:.:R E l'KOl'AGAK · O · 

. ºLECI< )NART"º 
Í DltVEK DE TODOS 

: . .- ... ~ '. 
Q_S QA.101.lQQS. 

R·AIOS X 

Dr. J. M; Cabello Campos 
ftlEUICO ltAUIOLOQIS'l'A 

Rúdio ... üiugn6!!1tfcus - ·· 1'J::uuuea 
ll11dlol6gll'os ,D doml.,illt> · 

Cons.: . Rua Jl1a,rcont, l!,4 · 1 JJl,dlfto!o 
Pasteur) • 2.o ando • '1'<-1.: ¾•Ó655 

Hes.: Rua. 'l.'upi, 693 - 'l'el,:: 6·'941 
Sãn Paulo 

HOMEOPAT]A 
Dr. Rezende Fillio· . 

'ó)ll'!I,, lt ~.snador- •,1re1.to/ • :165 :., · 'l,o 
. anruir ~ ·r:.l:,is ~'iiv:::s. ;~ª$.}!:;{ 
il.es.; . ~ventda . · l>r; , Arna.ldo,-:' ZIU 

... 'l'e1.: .s-2112& · :.,,.,,. ' _'·:'.:--,_ 

Amador'Cintra do• Prado • 
Wui:enhelro A rqul(eto -· 

ArqÚffeturÍÍ . r~llglósa, co!e,.;Íos/ r_êsf-
. ·. · dênc!,,~& coletivas, . 
.ttqa t.l)>ero Bau,úõ .. 461 - SãcioP~ulo 

TO O, O 
d.e v e ·i e~ ,o 

m ~ t º l'Q N ·A,R I Q ,r. 

-._7-

HOJE 
A 

IV fEIRA NACIONAL OE INllUSTRIAS 
. PARQUE' ANT'ARTICA •. AGU:A, BRA~CA. 

Atrações 
Divertiinentos 

28 J.1vilhies com 423 magnificos· ~'Stands" 
A a E R y A a partir das 13 ·hota.s 

IV FEIRA NACIONAL OE INDUSTRIAS 
INGRESSO Cr$ 1,50 

NA FEIRA VISITE 
O "STA!\:D" DE DO!ll PElXlTO 

E SABOREIE U.MA DEL!ClOSA 

s A N D u I e H E 'n E. 

Sardinhas 

NOTICIAS DO INTERIOR 1 

S .. MIGUEL ARC-ANJO 
FESTA DO DIVINO E$PIRITO 

SANTO 

~calizou-se no dia 28 de nove,11-. 
bro. a festa· em louvor ao Divino Es· 
pirita Santo, que esteve a. cargo dü$ 
srs Benedito Antônio de Souza e 
Joa.nuim Rodrigues· Fel'reira. Foi pre
cedida de um septena;·i~, e no dia da 
festa houve às 8 horas. missà com 
comunhões • gera:s das Associaçües 
religiosa3 e demais f:eis. 

.\s 10 horas houve miRsa solene da 
fesia preganuo ao Evangelho o 
J:evmo. Pe. Carlos Regatieri. 

As 16 horas imponente procissão 
percorreu as ruas do costume, encer
raurlo-,,e os aios religiosos com a 
benção do ::;s_ Sacramento. 

As 20 horas teve inicio a quermes
se em benefie' o da festa, que se pro· 
longoll até altas hor!'l-s da noite. 

CRUZADA EUCA.RISTICA 

Foi fundada nesta Paróquia, a Cru
zada Eucaristica,· composta de meni· 
nos e meninas; e reorganizada a ir· 
manda.de dos "Santos Anjos", tendo 
à frente a seguinte Diretoria. BSt'G· 

lhida pelo Revmo. Pe. Diretor: 
Dirntora Ida ctos Sautos Serra; 

Presidente - Estela Gonçalves; Te-

RIO CLARO 
l:\.ECOLHI1'1ENTO PELA . CONGRE:. 

GAÇÃO i\IARI~A 

Dia 5 do correbt_e reàlizoú-se d quar
to e ultimo dia· ·de · recolhiniento . dq 
~no, dâ Congregação de -Santa . Cruz, 
que foi presidido pelo Revmo. fadre 
Augusto Casagra:nde,· diretor desta 
prestigiosa Congrég~ção. Teve inicio 
às 6,30 horas. com ·oração da manhã', 
e em seguida a irhposição de fitas aos 
·novos candidatos e · Cohgregados. 
Ás 7 · horas, Santa .Missa com· c'omu:. 
nhão geral dos Marianos. e deyotos. de 
.Maria S;mtissima. 

Acabada a cerimonia religiosa. se
'guíram para a sede,· o'nde piedosarnen'
·te praticaram os 'demais' atos. ·do. pro-
_grama do ~anta retiro,. , 
.. As meditações foram pregadas pelo:, 
Revdr;,s. Padre Augusto e Padre 
.Frederico. · 

· Ás 15 horas ,realizóu-se· a' 1•eumao 

soureira - Hem1iúia Briso1la; 
Secretãi·ia· -' Conck!ção Silv;;., ·. 

Deverá reatiza.r-se nesta cidadE> r u;; 
d ·as 24. 25 e 26 a festa de S. T, :·e· 
s'nhà e' Nossa Senhora da Con<:ei<;ito. 

Estão áo cargo da meni:'na Ana Ma
ria, filhinha do sr. Abrão Haquirn, 
e da de Nossa Senhora, ao ca'fgo C:e 
D. Virgínia Medeiros Cavaciui. _Será 
o inicio da mesma no dia 16 do cor· 
rente. 

NATAL 

Hoje haverá 3 missas: Missa !iO 

Galo, ás S · .horas, coiu cornun),ões 
gerais; e às 1,0 horas, sendo (l.sta, 
missa solene da festa. 

Às 17 horas haverá imponeriie pro
cissil.o, com benção do SS. Sacra; 
menta, · 

Em seguida o soiteio· dos novns 
festeiros p3.l"ii o ano de . .1944 •. ·· 

PELA CONGREGAÇÃO 

.A, Congregaçãó', Marianã1"desta ci
c!a'.de,. está empenhada em l~var uma 
romaria à vi~inha cidade .. de !tape· 
,tinin::-a, tomando parte···n:iJ. tradic'0· 
nal solenidade em honra a. Nossa Se-
11l10ra Aparecida. 

Será tamberil levada a imagem de 
Senhor Bom Jesus ém romaria. 

J U N DIA I'. 
MAIS UM· GRUPO DE CASAS:; NA 
'.'VILA Dós·'IYQBR,1\:$ SÁ.Ó VICENTE 
. . . . .. ' ~E PAULO'' , 

~· • ~ ' ' ' ' • ' ' . ' , '. : ' 1 

No dia l9 p. p., após a Santa Missa 
celebrada· .às: 8,30. horas, realizou-se a 
intmgurá~ão de mais um grupo de ca
sas da·- "Vila' dos Pobres São Viçente 
de Paulo'"; · 

O R.evmo, Pe, 'Artur. Ricci. Vigario 
Decario .de Jundiaí,. é o sr .. Cancklaria 
.de· Frei¼s .. miaram tja, 11aiavra. para 
agradecer, ªºl:\ doadores, srs .. dr. Olavo 
-Queiroz . de · Guimarães . e, Firma An
drade, La T.or.re .. 
"Falou, por•.ultimo, o dr. Olavo Quei-

•roz Guimarães,' · ' · 
' . NATAL DOS POBRES 

Hoje, apó~ a Santa Missa, que·. será 
celebrada às· 8 horas, na Matriz; da ci
.dade& .os· -vicentinos distribuirão :'rou
_pas •e alimentos aos pobres de. Jun-
· dia1. 

CA.MPtNASi; 
· extraordinada, presidida pele\ Révdó. 
Padre diretor., que exortou os .Maria
nos a continuarem. sempre ni ·pratica 
da virtude, irmanados sob a bandeira 

· de Cristo. Houve ·entrega de distin- Realizaram-se com invu)<'ar ~rilho 
Uvas aos novos Congi;egados. na· Catedràl; as solenid'ade; da ' k~t; 

, da Imaculada Conceição. 
GRUPO DRA.MATICO No. decorrer· da novena varios fo-

0 grupo Dramatico mariano . rqali- "ram 'os·' orâdores. sacros que os· fieis 
_ zciu_. i:o dia_ fl, um grandioso Jestiv;,I tiver-.mt' ocasião · de 'otivif. · •· 
em que foram levados a cern;l ç!ois · Dia, 8Ji p;~ na ,Catecll-al: foi ~elebra
belissimos dramas intitulad,;s, "Ar1jo da Missa. às 6 e 7.30 horas com' car.

. do P.<:rdão" e "Honrarás f'ae· ·e. mãe", ·ticos sacros e coriiuljhão·-geira!; às P.,30 
e a comedia de Siroplicio Ervilha, . horas,. recepção ao:• &cmo; Sr. BJspa 

' "Um.a Viager.; a Santos". J;)ioces,ano, à. porta d~. templo pelo Co-
lendo Cabido, clero, seminaristas e a;,• 

CATANDUVA 
CONGREGAÇÃO MARIANA. 

Ein -sessão exí'raordinari:i realizada · 
lm 25-11 · i:,-p. para , a eleição da n'.va 
diretoria para o. ano de 1944 foram 
eleitos, os seguintes Snrs. Domingos 
Bellissimo e ,João Cury para . Presi- · 
dente e· Vice; Antonio Gregorim: e An
to11io Lázruofn, Secretario e Vice;:• Mi
guel. e André. Benites, Tesoúreird e 
Vice;· -José Devoglie, Emílio . ~)rieU.o, · 
A11gelo Ca!Hri e Caetano• Lámgntano, . 
Corise.lheiros, ,Antonio . Li~a. Me~trc 
de' Noviços; .. tendo -sido esses"riiembros 
empossados nos seus cargos, pelo · 
Revmo. Padre Diretor no. dia 12 des
te. 

RE'Í'mo ESPIRITUAL 

: Realizou-se dé 4 · a 8 do corre;nte 
no Cólegio l'f S. do Calva.rio _com ot{
mo numero, p . Retiro .E$píritµal , ~
.!!'ilhas de !Y' .. ria S~ndo pregador' do 
mesmo, o Revmo. P.adte Asterip ·. Pa,s,-
Coa~.. \.--· 

. sociàçõés religiosas. Ao som do can
, to· da noa, deu-sé a entrada proces
si'oi;lal de S. Exch .. o.'Sr. D. Paulo de 
Tarso Campos, quandô. então· foi ce

.. lebrada. a Missa ponti.fical. p,regarido ao 
· evangelho o Revmo. · Cooego Lazaro 

Mutschelle; A ·solP.nidade -foi ir.radia-
da pela P. R. C. 9. . 

Às 15,30 .horas .. s'ai11 da. Catedral ~ 
imponente procissãó da pádrnefra de 

. Campinas1 Nossa Senhora da Cóncci
. ção. oficiando O' Exrno~ Revrno. Sr, 
,Bispo Diocesano ... A entràda cantou• 
. se Te Dellll'.l. 

. -- . 

' Encad~rnação: .de• luxo? 
Ofi.cinas · gráficas do 
LEGIONARIO $. A, 

'Rua. do· Serninarip. um 

LE!t ·• E _'PROPAGAR , O 

,. ºLEq.H >,NARIO" 
8. DEVE~ ,-.DE TODOS 

'os O~a'Ó1'fCBHi 
.. ;::,.:..-, 



lnternaciõnal 
. . 

D · comandante . chefe aliado nos Balcáfis · ~ · 
Homenagens a Benes·· 

em· Phs«:ou 
.. , . ?,!C,SCOU. 2L (Reuters) - A radi'<l! · 

loc:al 'declarou esta ·noite que "'º \ne• 
sidente . BeneS '. t'.oran1 · 1Jrestadas ··aE:

,- 1n.ais cordiais ·a c?_.r.inhosas· llomell_a ... 
.·gens. por ·ocasiã.O dé sria ·partida.. na:: 

Deney Sales 
~ . 

- ' 'O Marechal. Tito· foi' elevaéfo à posição ãe cotnandante chefe aliado rios.Bal
?!ãs, segundo ·decisão· ·tomada, em · Alexandria, eni . conferencia 'entre. os · chefes 
J,nilitares aliados·. As operações militares na. Iugoslavia foram tratadas no de~ 
;correr dessas conferencias sem que o primeiro ministro iugoslavà fosse irifór
mado a respeito, o que causou sqrpresa. E a radio iugoslava Uvre anunciou 
que o conselho anti.:fascista baixou um decreto. pelo qual proíbe 'ao ·reLPedro 
regressai· ao país, e11quanto não se resolva a questão sé o povó, após a''lÍber
:tação, deseja ou · não.'a monarquia. 

Essas noticias, divulgadas durante esta semaria, causaram s_urpresã· '(l_m 
lodos os centros. . . · , 

Entretanto, elas são a consequencia natural' de uma serie de fatos, qu'e- v~· 
se desenrolando tia :politicaJnternacional, e cujas consequencias após· a .derro-. 
ta do nazismo sei'ão .da maio1< transcendencia . . · · · · · · 
. O LEGIQNARIO · tem·. combatido o nazism~ com · todas as suas forças, mos• 
'trando sempre como ele, . e t_odas as demais fo11nas de totalitarismo constitui• 
:ram o maior perigo que ameaçou a humanidade. . . . 

E' preciso . nã,o esquecer . nunca que esse perigo ainda não passou, nem 
passará tão ~edo, se à derrota militar do Reich não se seguir uma e.xtirpàção 
completa dos. ideais· totalitarios de todos os paises. onde ele, . aberta ou disfarça-
damente, lançou raizes. · 

Enre_tan,to, quai;d<> · a . segurança da vitoria aliada torna . esse perigo, ., bem 
real, mais r~oto, e preciso volvermos os olhos para a questão da restauração 
da democrac1a no mundo. ·· 

Indiscutivel é, para: todos os que. sem entusiasmos faceis observam a situa
tão política, que· o regime dominante na Russia não é um regime democratico. 
. '. A? contrario, substituindo a deüicação nazista ·do .Estado pela deificação 
sov1et1ca do proletariadc:,, · o· regime de ditadura ali vigorante· é extremamente. 
:;emelhante ao · regime que· combatemos nos· paises do eixo. . · 

Po~ outro· lado, entretanto, a contribuição da R(Issia para a vitoria· aliada, 
t, heroJ.Smo com _.que. seu povo tem lutado contra. Hitler, são fatos evidentes que 
não permitem ·apontar a Russia, no momento, sinão como um aliado de pri-
meira grandeza. · · · 
. Entretanto, é preciSo ter: em conta que. todo o ideal pelo qual lutamos. es
tará frústado si à ditadura do estado substituirmos a ditadura prolefaria, igual
mente anti-democratica. · · 

<?ra, ~ dos m?is: habeis g?lpes de Stalin foi, sem . duvida, a ext~ção ·· do 
· Kommtern mternac1onal comumsta, com o qual lavou. as mãos .de toda a res
ponsabilidade. pelos· movimentos• de carater extremista que se possam verificar 
nos ~utros pa1ses, e que poderiam chocar-se com os compromissos por eles as
suzmdos. 

Um caso tipico é o da Iugoslavia, 
Quando Hitler, vitorioso; invadia os Bàlcãs, até a _Grecia, derrotando·--as 

forças aliadas, apenas ,em um país.ergueu-se um. homem à irente de .. um inovi
m~nt? a:171ado· de··. resisteticta; reg:ularmtrtte· orgaríizâdó: .' féiCo·· gênerãl·-nraja. · 
M1hailov1tch, que lutou heroicamente contra os invasores, nos piores momentos 
da guerra. 

Entretanto, repentinamente, quando a situação· começou a se modificar sur
?iram. de . Moscou 8-;5. mais caluniosas acusações contra aquele chefe. iugdslavo, 
mclus1ve de entendimentos c_om os nazistas. · 

~· que Mihailovitch é monarquista, e reconhecidamente inimigo do. co-
munismo. . 

Depois o "márechal" Tito. apareceu na Iugoslavia, · de forma mais ou menos 
misteriosa, só se sàbendo que era um antigo agitador que combatera na Espanha. 
Imediatamente todo_ o· auxilio lhe. foi prestado, sem que ficasse .esclarecido .até 
que ponto o dedo sovietice intervinha nesses acontecimentos, e àfinal é ele · elé- -
:vado à posição de comandante chefe aliado nos Balcãs. 

· Quais as credenciais que ·apresentou para merecer esse tratamento e para 
~ue se:_agisse com verdadeira felonia em relação ao governo Iugosiavo' do exi-
110,. que os aliados tinham reconhecidb como legitimo? · 

Porque fomentar essas -lutas intestinas na Iugoslavja, como tambem · foram 
fomentadas, aUáS, na Grecia:-ao .ponto de se verificarem choques armados entre 
os grupos comúniStas e os .demais patriotas que resistiam ao invaseir? . 

Muito m~is que urna: que~o entre Mihàilovitch e . Tito - que já . não · é 
pequena, P?is nâo:,se prat!~ .sem .cons~quencia_s_ uma. verdadeira tràtção pàra ., . 
com um aliado - ha em JO!lO· pe1·spectivas pohticas de enorme . alcan.ce . · 

Porque foi· extinto o Komintern, e no entanto o Kremlin, com essas · hàbeis 
·· manobràs, vai colocando em. destaque, nos paisés ocupados, os seus· partidai'ios? 

. E'indiscutivelmente·· a implantação do comunismo na Europa o quê ,se\ de-· 
lme?. nessas manobras, e em muitas outras, igualmente dirigidas com grande 
hab1hdade,. e que merecem 'Ulll exame especial. · . 

-Para isso é que .os povos aliados lutam pela democracia? · 1 
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estaç:ão cio· ÍIÍÓsêou. . 
:·,o sr: :,Jol.Qtov __ acompanbou-o -atê· :i.. 

;- ~p·orta ·do ·va,gão, · · · · 
A plataforma esta;a, ornamentada. 

com bandeiras e flainulas ~ecas · .. e 
. :rus_sas~ 

Ã. <Jnexa:ção dos paizes balficos 
, 
a Uniãô Sovieiica 

. . . ' . . . . . . . . . 

A l·uta feroz no setor de Vitebsk 
talhas 

Ataques 
Zhlobin, 

nazistas 
Nikopol 

rechêu~sa dos 
e Korostan 

Intensificam-se as 

MOSCOU, 24 (Reutere) - Estil.o 
sendo· · travados combates sangrentcs 
pela pósse. -dos ponJos f_ortificados 
existe'ntes ·no caminho do avanço do 
eli:ercito russo·na sua marcha para Vi
tebsk . .-.. 

Muitas posições Inimigas foram 
torilada.s •. de assalto 

.Os .'alemães ·continuam a recuar 
~o_I? ·.o ·p-~"So_·._da ofellsivà, russa, que· au .. 
men~~u sua p1:essão nas ·ultimas ho
ras .. 

DllflÇJL. TERRENO VENCIDO 
llfOSCO_U, 24 (Reuters) ..;.. Colunas 

avança4as (lo ex<>rclto encouraçado 
russo-. _que· avançam pelo norte, na di. 
re\;ã.o · de. V,itebsk; estão vencendo um 
te_rre_no ile· <lificil percurso, no pros
seguimento da. sua ofensiva atrave;, 
da. Rusila -Branca. 

Contudo, esses. obstaculos naturais 
n!lo_·nu.Pe.d.e_m os ru~sos de neutralisar 
rapfdamente a ,.resistel)Cia inimiga, 
Intensificando a pr_essão sobre o ini
migo, em· n1aroha batida na direçã.ó 
d& ·fronteira 'p'olonesa: 

O~· afem.ãe1> se apham em Plena re
tira.da,. :t;. tida como inevltavel a que. 
<la· de Vitebsk. · · 
l".ERO:ll·E~ A'l'AQll.ES EM Nm:oPOL 

ZUJUCH,. 24 (Reuters) .. - A radio 
d.e_:,B~i;Um re,velou que as tropas rus
sas renovaram ferozes _ataques e.ou .. 
tra .a .. cabe~a de ponte germanlca em· 
Nlkopol, . no balx:o Dnieper. 

INTENSIFICADA A. LUTA EM 
. . .... · . .. . KOROSTAN 

lllOSi:;ou, 24 .(Reuters) ~ Adquiri• 
ram h9je nova· ln te·nsldade os ataques 
alemães ... n~. setor de Korostan, no sa. · 
Ilente· de Kiev e elll Zhlobin. 

O ~xorclfo russo está. castigando 
a.s for\ias alemãs, que sofrem pesa• 
das . .' perdas. . . · 

C!ieiai:am ·mesmo. a novo cl!max, a 
matan~·a .de soldados alemães e a des
truiç'io· dos. seus tanques. 
, Nas. ultimas · 24 horas, foram tra

vad?s · flJ.rioiÍlsslmos choq'ues entre a 
à.rtilhi!.r'ia. ·e .os tanques; <1estaca1i_<lo
se 'os a-rtiíhe"iros. russos, 1uais unia 

·vêz, com ·a ·intensidade d_o seu fogo 
e _a. _a.1ta· classe- da pontaria, que so
brepujam . as colunas blindadas ini
núgas .. 

DESAS'l'RE NAZIS'l'A E~I 
. ZHLOBIN 

~!OSCO:u, 24 (Reutérs) -'- Os. desas-, 
tra.dos· ataques de ta.nques nazistas a. 
sµde5te · dé .Zhlobin · -'anu.nciou hoje 
a. 'radfo .. local - custaram aos a1e-
111ãés cerca ·de 2 mil mortos,. alem <la 
dest;:µ·i1;ão, /le 30 a 40 por cento dos 
tanques .:corri que o inimigo .se lan
çava. a -esse movimento de· ofensiva .. 

. A:·c:'ANEXAÇÃO 'nos l'AISES 
BÁL'l'ICOS 

C11tm!ÇQ.U,._"24 (Reutérs) - A Litua
rilâ,--a.-/Letonia. e, a Estonia estão_ des• 
tin'adas :·a: voltar a pe,·te'ncer a familia 
1·':lssà, ·pqr n~~i_s 9-'-:1.e i_~_so _contrarie "as 

em 
ca1narilha~. reacionarias dos emigran,. 
tcs pró-Hitkr rJàs Republicas balti
cas'\ escreve um. jornal de_sta capi
tal. 

Devemos rejeitar todos os planos 
9e federações - acrescenta o j_or
nal, frizando o seguinte: 

"~. curioso que estes construtores 
de casàs federativas· de cartas, sen• 
tando .. se nos Jonginquos cafés a1ne
ricanos, -são· incapaZes, mesmo de· pre_ 
tendei• que. efes -col1cordaram acerca. 
de quem. possuirá VÚna. Indubitavel
mente niuitos destes· r0acionarios Pre
feririam ·unta federag:ã.o· con1 ·a .Alc1na
nha fascista .. Os laços de fraternida
de entre os povos dos Estados Balti· 
cas e de outras nações de União es
tão sendo consolidados com o aço 
temperado no fogo <la ~ande guerra 
patriotica. o avanço do exercito· dus
so apressa a hora da libertação das 
Republicas balticas.". 

A BA'l'ALIIA PELA rossE DE 
VITEBSK 

l\IOSCOU, 2·1 (Reuters) _ A bata• 
lha pela posse de Vltebsk ·foi Inicia
da con1 uma das 111aiores concéntra
ções de arn1as modernas. de· · toda a 
campanha. russa. ·A cavalaria russa 

1al>rc camlnho co111 audaies:·-cargas- pe
los· flancos, entre camp·os. de minas e · 
barreiras de ai'a1ne farpado, estabele. 
cldas em profundidade e que são ca
da vez n1ais tensas, á 111cdida que se 
aprox:imatn da cidade. A cavala1:ia 
russa ataca- 00 sabre en1 p·unho, pe .. 
la retaguarda das •·. cleíesa.s alemãs. 
En1. n1uitos ponto.s :trava1n-se. violeri
tos co111bates corpo· a. corpo, s~1npre 
que os alemães saem de séus esconde 
rijos para repeli1· os 3..tàQumr rus~Os. · 

Os sol<lados russos, de baion'ei.a-ca
la-da. e::;.magaran1 ·nu1n' 1non1ento criti .. 
co 5 ataques cori.secutivos, lançados 
cn1 estreito setor. ·Eall varios pontos 
a defesa alemã intensificou-se, par
ticularmente nos. setores n1aia p_roxi
mos de V_itebsk, onde os alemães 
contra-atacaran1 · atê 20 vezes. niün só· 
dia. O congelamento d_os pantanos· do 
Pripet, situados. _n:1ais para o _su.J, in• 
troduziram uma mudança na. sitúà· 
~ão tatica.. o flanco ·esquer·do do' ge
neral Rokossovsky Hc'ou descobert_o 
e o terreno, antes. b1tran:sltavel; _.per, 
mite agora o desdobramento de .for• 
mações de tanques e ~-repas motori• 

i>:adas. Os alemães· aproveitaram es
Sa oportunidade. com uma tentativa 
para· 1nelhorar as posiçõés eJn varios 
!lOlltOs, entre- elas ZhlolJ!n, Berosina 
e Mazyr, · ameaçados de perto pelas 
forças de Rokossovsky. Até este 1110-

1nento,_ essa tatica não prÓcluziu ·re,
sultados ilnportanles. Os alemães 
perderam 2.000 homens em mortos, 
alén1 <le Ul'na gr:3--nde percentagem de 
tanquesc, dur..ante seus incessantes 
~taques, todos os quais fora1n repeli• 
dos. · 

Nas ultimas 43 · horas foi reatada 
a luta no setor de l(orosten, 110 sa
liente de Kiev. :--os choques da ar
tilharia contra os_ tanques, os artilhei-
1·os russos demonstraram novamente 
<tue· podem. furar a courar,a dos 

· tanques ger1nanicos, estabelecendo 
· -11ovos recordes. 

No setor de l{irovgrad, não obtan
t-e os. contínuos es(orços ale1nães, n?to 
lla infór111ações. de nenhu1n avanço 
te·uto, ao passo qu'e toda a situação 
11a .curya· do ·Dnieper pode ser l'adi
calmente modificada pela presente 
ameaç:a russa contra l{herson. Deze .. 
11as de aviões alen1ães corrcrn o pe
rigo de u1n cerco gigantesco, pelo 
avanço russo de Faslov ao norte e 
de Kherso11 au sul. Essa á uma pers· 
petiva. qne o comando alemão deve 
levar en1 conta. A luta. que Se trava 
en1 Ú)dÕs ,os setores é apenas o. pre• 
Judio da campanha invc'rnal propria· 
mente dita. 

Na frento de 'N"evel, afetada pela 
relativa 1frox:imld.adc do mar Baltico, 
a neve alterna com as geadas, a chu
va e- o -nevoeiro e os lagos de panta .. 
nos não . estão ainda completamente 
gêlados. Po·rem â medida que o terre~ 
no endurece, os ale1nães manobram 
para obteL·en1 n1elhores posições~ 

g1n n1ui_tos se.toros da frerite, en .. 
t.raram. ein ação t-roj)its n1unidas dEJ 
uskis-", tanto de- sapadore·s co1no de 
intenden"cia. Tropas assim equipadas 
gl.larclatn- os.· flancos do avanço da in
fantaria, enquanto os artilheiros. le· 
'vatn .para. a-·· linha de fogo .suas peças 
co1n _l)atins para o gelo. O cOrnando 
ru5So dét,Ositou grandes espe1•a_n~as 
na -atúaÇil:o dessas tropas, durante a 
proX.itna ca.n.1_panha ele · inverno .. Seu 
nunH!ro ê ·maioL·. e a instrução foi 1ne_
lh'orada, além de ter sido aperfeiçoa· 
da a- orgànizaçã.o 'dos serviços para 

QUAL O FUTURO DA IUGOSLAVIA? 
/'":j 

manter uma coordenação coro' a· artl. 
·lharia e o abastecim·en:to. ,, 

A DES'l'ltUIÇÃO° DA PIUJIIElRA 
LINHA DE. VITEBSK. 

LON'DRl~S, 24 (Reuters). ,.;_ o exer
cito ruso está esmagando a •i;,rlmei· 
l'a. linha aleinã de d·efesa "diante de 
Vitebsk. · 

ÀS tropas de infantaria., OS, tanques, 
0s canhões locoinovels, irró-1npem -·co

. 1no u1na ••avalanche irresi_SHvel ", ·s·~· 
gundo disse ontem á tarde a rad_io de 
Moscou. · · 

Pouco antes, Harold King, co~res
pondente da Reuters em Moscou infor•. 
1l1ou que os russos se· acbà.va111 a· 25 
quilometras ile Vitebsk e que, :e1n tres 
direções, eles e~treitavam_ ·-o ·~erCo ·. de 
Gorodok, ultima estação · important& 
da ferrovia de Neve! e Vitebsk. . 

1\lais ao sul, os alem!tes lançam 
fortes contra-a taques. 

Ainda segundo Harold klng, •.o novo · 
contra-golpe na zona de Zhlobi11, _está 
e1n ligação êon1 as operações~ dfrigt· .. 
<las contra o saliente'· de .. Kiev,' 

Entretanto acrescenta Harold King 
à acometid·a gern1an"ica nà -zona de 
l{orosten chocou-se contra uin n1uro , 
intransponivel de re,sistencia. 

Segundo informes de s·erllm, os 
russos atacam atualment<> tanto ao 

· sudoeste de Korosten · como ao nor
deste de Zhitomir .. 

POR tradiçio ~i--secular, vimos 
,ervindo a eli•.e social. ·páúlistana 
c:om a mais . tina e coin• 
pleta coleção de aneis 
de fwmatu•a. Escolha 
V. S., para <» oeus filhos, 
entre as .creaçóe!. distintas. 
que arresentall'l()S, uma 
lerobranç,, que «hr•vi~t à, 

lnfohnes da frente, procedentêJ âti' 
ambos· os"là.dõs, pintam o quadro ·a.,· 

· batall1a de_ yitebsk come> uma·_:e.w_ 
mais terriveis e dra1naticas da .c:an1-

.· pànlra :deite 'àno .. ,··· . . . . .· .. 
Na curva· elo· n·n!eper·. os- alemã.e~ 

rece b8rànl ~on.$idet~veis · i-êforc·Os.: -. 
desenvolvendo esforços de~esperados 
para abrir un1a·._b.t'Bcl1a __ na li_nha._ .-rus-" 
sa entre Kiróvi;rad e kri~Ói Rog .. 

As defesas ·de: .Vltebsk; <11ie são_..a,,, 
. 111ais p_oderosas de todo o . fronte oti

., .,t>ntal, estã.o cedendo aos .assaltos 
russos, cujos tanques e c·anhúes n10-
vais passam á_ of_e·nslva como._ um ,ía• 
r_acão. , ._. . . . 

Ao -:sul,· -a cô.ntl'á-ofensli.ra gerinani_• 
ca, que .se . propagou' ago1·a aos trest 

. setot·es - Zhlohin,. saliente de · Kfe.v.·· 
. e Kirovgrado · .- está send.o · cont;ld:>ê' 

ehl todos os ·p_ontos. .;,,..-
.. Ha sinais de que rio setor de,'.t{leV:' 

õs russos recób1~ara1n a laic'iafn a. 
D.loscou .. inf_orinou <Jue. no 'tjecorre·t: 

dos '.combates para recluiçar os con
ti·a~_ataques-.-gerinanicos; as_ tropà~-·.so•, 
v'ietlcas mellioraram as suas posições 
no setor d'e Korostcn. 

Finalmente, -a. 0 radio de Vié.hY, COll .. 

firmando a emis.S·ora. berl_ínense, ··de .... · 
clarou que os russos estão atacando 
em Korosten. ao nordeste de· Zhlto_. 
mir.-e·· rio flan·co sudoeste ·do sa!tent~ 
de Kiev. · 

gerações e qu~ tenha a tradicional 
-iisi:ioç~ o de' toda.• a.e Ol\':<3.1 joias. 

.l _ 

A FUGA DO CEN&RALTASSIGNlUA FRANCA Mais um tFiStfl Natal-pam-a- Alemanha 
•\ ; . ~:'· 

. ' . '"< 

O arrasamento·de;Bremen pelos bprribardeios aliados 
- O maior avião postô em uso pelos nàzistas. Estariam reservadas 'importantes . missões 

de de substitu·ir Giraud •. . 
· Possibilida-

Ll!)NDREn. 24 (P..et.ters) - · Mais"·· um ação pela prim~ira vez no :Mediter,antO', 
triste Natal passará· a · Alema.nha. ha pouca;; semai.as. Sua estreia, entre .. 

:ARGEL, 24 (Reuters) - o gen1iral 
De Lattre de -Tassigny, que fugiu da 
França deJ:lois de ter si.do. cpndenado 
pelos alemães por delito de resisten_ 
ela armada, chegou á. Africa do Norte. 
AGUARDA ESCLARECÜIEN'l'O DE 

SUA SITUAÇÃO. 
ARGEL, 24 ( Reuters) - O, general 

De Lattre de Tass!gny, qµe fugiu da 
França e a quem estão. reservaCas im
portantes funções milita.rés no movi
mento da França Llyre, já. chegou a 
ir~rrocos. · 

A SUBS'l'ITUIÇÃO. DE GIRAUD 
ARGEL, 24 (Reuters) _, Está. sen_ 

do veic'ulada a hipotese de qué' o ge• 
neral Giraud deixe· o -comando das for• 
ças francesas. sendo substituldo 1,elo 
g~neral De Lattre de 'l'assigny. 

POPULARIDAPE DE 'l'ASSIGNY 
ARGEL, 24 ( Reuters) - O general 

De Lattre de Tasslgny, etijo riome es
tá apontado co,mo sucessor provável 
do general Giraud, no comando das 
forças francesas, é multo popular en
tre · seus camaradas de armas.. Sua 
recente fuga da F.rança, onde deve
ria ser executado pelos alemães, des
pertou .g.rande . .Jliteresse .... e-.entusiasmo 
em todos os clrculos franteses 

No caso _de que, efeÜvamérite• Tas
slgny venha suceder ao· g'erierál Gi_ 
raud, presull.1e•se que a ·sua désigna
ção para o alto posto miHtar deter
minará. jubilo geral dos meios fran• 
ceses, quer civis, quer militares. 

.Ademais, a ascenção · de 'l'asslgny 
marcará outra etapa no desenvolvi
mento do programa do Comité, qÚe é 
o de poz; nos lugares . de destaque do 

J,ODO CA'IQ&.I 
Clovo 16,: o 

ªDEGIONARI O n 

movimento francês elementos que. se 
<!estacaram na Juta contra a Aiema. 
nha, desde. as primeiras horas. do ar• 
mistlcio por Petain, " 
CO~Sl!;Q.UENCJAS DE. SUA CHEGAI)A 

A AFillCA 
ARGEL, 2-l (Reuters) ,- A. chega<l·a. 

á Africa dr, Nol·te do general De -Lat• 
tre de Tassigny, que <~:scapou da li,ran .. 
~a metropo\ltaCla após ter sido cón• 
crena<lo â morte como culpado· pela re. 
sistencia · armada a·os alemães, lErVa.n 
tou um llovo P.robletna Para º' Comi: 
té Francês de Libertação ·Nacional. 

Diz-se,· com ef~ito, ~ua. ê· grande a 
po~sibllidade do general '.l'asslgny. sU• 
eecler ao general Giraud ·•no i>ósto de 
comandante supremo das fo~~_as fra.:tt
cesas. 

Contudo, as autoridades · fraÍloesas 
estão mantendo segredo sobre' a che• 
1,:ada do general 'fassigny, que, mes;. 
mo que · não suceda ao genera]-,(ll• 
raud no comando das forças trance• 
sas. sem duvida passará a ocu1;ar 
qual•Jiler posto de alta hierarquia nas 
fileiras do exercito francês comba
tente. 

Aliâs, al<!rt! · dlt · versão ·que diz .. ·que" 
o general Tassigny: seria v.u'ra · e·· 
simplesmente .. o sucessor · de Glraüd, 
sem quaisqi1er outras modificações, 
circulam outrs rumores. De àcordo 
com estes, o corpo expedicionario 
francês na Italia seria dividido em 
dois comandos. ficando un1 · cón1 · o· 
general Juin, que é agora o coman-· 
dante geral, e o outro -com o gene1·al· 
Tasslgny .. Isto, porem, se afigurá ·di• 
tic1I, dada a longa füvergencia ·.ex:!s_ 
tente entre o general Tassigny "e 
.Tuin, desde a epoca anterior â · guerra 
atu<il. 

Como quer que seja, o Conselho Na.• 
clonai de Argel está estu'dando o im· 
pu1t~nte assunto. 

BRINQUEDOS 
. . 

Bonecas - Bebês - · Bplas -- Carrifi~1os- - Jogos 
de Xadres- - Damas - Jo.g-0s para crianças - . e 
Presepios •. - Grandioso sortimento aos melhores ,. .. 

preços.· 

só· na 

A casa onde (UdO e m~is barato 
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' O ·ge"ne•al 'fassigny tem 51 anos 
de, :-i.4a<le,. e _é u1n dos mais jovens ge
nerais. franceses, gozando de grande 
I>OJ:lUlaridade no seio <lo Exer.cito. No 
pás.sado, sempre foi tido, tod~via,. 
co1no u_tn -politic.o oportunista, ao que 
acentua_ . o jornalista. bavid Brown, 
correspondente da 'Reut.crs. 

Tàssign~ e Giraud são velhos a.ml
~os e camaradas. Quanto â posição 
d<1 'l'assigny perante o general De 
Gaulle;· atual presidente do Comité de 
A1'gél, diz-se que as relações entre 
ambos e.stiveram durante longos anos 
osten.slvamente tensas, datando a dls
oo.r~!a da epoca em que ambos eram 
contemporaneos, no curso da famo
sa: asc·o_la milltar rle Sait Cyr. 

Na Iugoslavia, o Komintern,. depois de ter recebido atestado 
oficial de obito, parece continuar fazendo das suas ... 

Ao coméntar este fato,· a agencia no- tanto. não foi das mais aµspiélcsas, poiá 
ticiosa alemã fez uma longa exo.rtação sete· deles foram derrubados pelos·. ca .. 
aos cidadãos gerrr.anicos, para que "ce· ·ças e tim oitavo pelo .fogo da ih:tilha. .. 
Jebra.ssem este quinto Natal dê gúer- ria dos navios de esco1ta. na oca.siãQ 
ra com mais sobriedade e reflexão, do em que :atacavam um comboio, que: so .. 
que nos anos anterlo:·es ". . freu ligeiros danos. 

O BOMBARDEIO Dli: BREMEN Ainda que este. "Heinkel-157" .e~i .. 
ESTOCOLMO, 24 (Reuters) ...:. Bre- vesse em plano de des~nvolvimento detW 

mcn, objetivo de severos . ;,,taques d~sa de 1939, · com a · intfodução de urr. . cer.:.. 
fechados segunda-feira ultima pelos tJ numero de ous:idas inovações, ca.u• 
bombardeactores pesados ·n9rt:e-america:-: sou maiif'de uma querela a sua aplica-
r. :, está .se. tomancto·_.ú,m.811'°U:tra, '.Hama\ .. · çíio.. . .·. · .. ·. .. . . .-•.. ·. 
burgo. segundo informações·· de· tripulàh• · O, novo·• avião atua· como .bombardea .. 
tcs do transatlan.'.co S\jeco "Cranca'', ·.dor. dê gra,nde raio ·de açao e tamben1 
afundado no porto de Bremen durante ·a . é ·emprega.do paraserviços de reconhe.ci .. 
raide da semana pa.ssacfa. Esses mari- mento no mar. Sua velocldadli llla.xima-; 
nheiros adianti,m q•Je cel'ca de 400 é de 300 milhas por hora (cerca. de 50~ 
avíões ',omaram púte nos ataquc.s de quilometres) e seu rasgo tecnico ma.ia 
13 e 16 do corrente. segundo. 0 ''O.a-. destacado é o emprego de motores çlu• 
gens Nyheter". Os ataques dirigiram-se. pios. · . · 

tPOSICÃO ECONOMICA DA CHINA APOS A GUERRA 
de preferencia con~ra · 0 porla, .. mas Originariamente· seus motores·. eram. 
enormes inceudios tambeM. irromperam "D, B.7605", composto de dois nú;,tores. 
na parte central da cl<.Íade, . Seis gr11,n- "D. B:-601" i-eunidqs, porem . o tipo 

a.tual consiste em dois motores · "610 •• 
des navios e numcrooas barcaças cheias (ou sejam dois motores· "D.· ·B.-605'~ 
do casas de madeira. desmoritavel, pro- reunidos). os motores estão instalados 
cedentes da Sueciü. e da Finlandia, fo, na aza é cada unidade do motor 'du• 

·Fracasso de ataque 
quista de 

aereo 
Kubika 

. japonês à China 

' Mensagem de Natal. 
A con-

ram a pique durante os ataques". pio aciona .uma belice de 4 :pás. 
O NOVO BOMBARDEADOR Podem ser instalados freios de p1·ofun,. 

ALEMÃO didade na parte exterior da càvidadeC doii 
LONDRES, 24 (Reuters) - Podem motores. Foram feita,<; varias. pl"Ovas d!! 

;;.gora ser rewlados os detalhes. do armamento, e estes aparelhos atualmen;,, 
n1aior bombardeador alemãu, o "Hein- te ·estão' providos dé canhões <le 13 mi:11 ... 

-#ASHINGTON, 24 (Reuters) ""'" O 
,general George Marshall, chefe do Esta
do Malor do Exercito. dos Estados Uni

·.doo, chegou a. Washington. de regres
so de· suàs conferencias no Pacifico. 

' A CAP.TORA DE KUBIKA 
Q. G. ALIADO NO PACIFICO SU

DOESTE, 24 (Reuters) - A captura de 
· Kubika, na . peninsula de Huon, repre
sentou um avanço _de mais de cinco qui
Iometro.s desde a passagem· do rio Ma
sa.wang· _pelàs tropas aliadas. 

· Es5(l avanço ê notavel . devido â. . na
tureza. .. do terreno, pois os. tanques ali 
d!fiéilmente· podem Jocomove_r-se. 

Agora, o.s aush-alianos estão avançan
do em duas . colunas na planlc!e de 

Huon, uma coluna no rumo costeil"O e 
a· outra dirigindo-se ligeiramente para 
o interior. · 

30 AVIÕES JAPONESES ABATIDOS 
CHUNGKING, 24 (Reute~) - Mais 

de 50 aviões japoneses tentaram ata
car ontem uma base aerea norte-ame
ricana na China e apenas 20 deles lo· 
gram escapar indenes. sendo os restan
tes abatidos ou danificados pelos ca
ças americanos. 

A formação atacante japonesa era. 
constituída por 18 bombardeadores, com 
escolta. de. 40 caças. As· perdas norte
americanas na batalha - aerea resumi
ram-se num caça desaparecido, num ca
ca e num avião transporte destruídos no 

solo e em cinco caças parcialmente ava
riados. · As instalações da base quasl não 

· sofreram danos: 

A POSIÇÃO ECONOMICA DA CHlNA 
APôS A GUERRA 

kel-157", metros, situados na. frente.· ná.s partes 
Os a vióes de~se tipo ent1;aram' em . superior e inferior da· heli'ce. 

A OFENSIVA NA IUCOSLAVlA MANCHESTER, 24 (Reuters) - O 
dr. Wang Shih. chefe da missão chitie.
sa na Grã-Bretanha, declarou na Ca.
mara · do Comercio de Manchester que, 
económica e industrialmente, a China CAIRO, 24 (Do enviado esPécia.3. da. poÍ-to D~lmata.: _. Não éXiste fél'-rrivia -·cos~ 
constituiria uma força. estabilizadora "·Reuters") - As forças .do marechal, teira;- No setor , de Livuo,Auvno houve 
após a guerra. Tito estão passando à ofensiva, segundo encarniçadas e batalhas. · .A linha ferrea 

" Algumas vez.es - disse , o _dr Shih - despachos aqui recebidos. O a.ssalto· ale~. de . BilJac-Spilt foi . parcialmente' · 'des• 
ouço de amigos britanicos e norte-ame· mão chegou ao maxin'lo •de·_ encBrnlça- trulda ", "".' acrescenta .. ó ·comunicado. 
ricanos que a industrialização da China m:ento. após 21 dias· de· bata.lhas co_ri· Os teutos concentraram .. um 'numero 
afetaria desfavoravelmente os países ln- tra a arteria Serajevo-Mosta.r,Matcis consideravel · de unidades em .. torno d6 
dustriais, · dos quais a China é merca- vic, que une Belgrado à "zona propicia Metkooic, perto· da .costa:. n~mà · fai.Xa 

. Em poder dos nazistas os. tesouros de 
arte da Abadia de Monte Cassino 

do impo1·tante, mas vejo as coisas por à Invasão". no Adl"iatlco. de terreno-chão, 35 quilometr()s: a no ... 
forma totalmente diferente. Os motivos ~ermanecendo · firÍhe ·nessa· estra.da, .as roeste de Dubrovnik. · Seu . objetivo -
são economicos e políticos. Somos aman- forças de Tito cortaram -as po.ntas de segundo indica o comúnlcado _, é cón" 
tes da paz, mas . estamos fracos econo- lança do ataque alemãà. na dl>t~ção de trol_ar à· ferrovia que vai· a.- M<istar e Se,< 
mica e industrialmente e se a China serajevo e tomaram a inlciaUva, Anun- 1&.jexo, pa&5ando. por Dtib_rovnlk. · 
continuar a.ssim depois da guerra. será. cl.a-se que os alemães reagrui,1ram suas . As . fo1·çá.s · dó !na.recha.l 'rito : a.nun .. 
objeto de mais uma agressão. forças pua novos ataques, que· poderiam ciam a captura de· '.J:'re!iaya," nll; -Bosnia! 

Acreditamos . que a industrialização .ser a tentativa. final para desemba1.·a- oriental, após uma bat'.tlha lia· qual fo .. 
elevaria o. nível da nossa população, au- çar as vias de comunicações dos. Balcãs, -ram mortos. mais de ':ioo · á:Ie'i'iiães; p;, 
mentando o poder aquisitivo de seus antes de que a primavera avolume a aviação .aliada é<mtihua a fornecer ser• 

· .Ao. comentar a noticia alemã de· 
que foram transladados "para um 
lugar;..seguro" os tesouros de arte da 
vener;i.ni'l.a Abadia de Monte Cassino 
nos !irredores de Romã, o Prof. Ama
de~ .Maluri, procurador do destruidÓ 

"f!1useu Nà'e!onal de Napoles, 'decla
. ro:U: que ·os tesouros artistices d~po 
. sitados na Abadia · constituem uma 
dás. mais riC'lS coleções jamais reU· 

· nidas; -:Essas . d,ecl•u·ações toranv•:pu,. 
b!icadas pelo "N>:lw ·Yorll Times" e 
tranilcritas. pela agência católica 

·.-N.-·C,.· 
A,. Atiadia de . !\lante Cassino· foi 

fundada. pelo prõp1·io Patriarca dos 
Monges do· Ocidente, São Bento. 

A este .Mosteiro,· segundo comuni, 
cou o· Prof. Maiuri. · foram recolhidos 
muitos" dos · mais preciosos objetos 

· 'a:t!stic:os .do l\Iuseu ;Nl!,ciollai' de •Na. · 
l)Oles, tod9~ ~l! tesouros ·a.,, .Abadi!i 

nu_merosos milhões de pessoas: Assim, ameaça de invasão por temi,; mar e ar. viços de a.poi'> ;ws patriotas.· caças·-bom"' 
da Virgem, -perto de Mercogliano,. 20 confiamos em sua ajuda e colaboração os soldadas . do marechal Tito o~-. barde!idores .. 'atingiram a estação· 'radio" 
fardos de objetos preciosos do 11-lu· para nossa industri:ilizaçã.o de após ram ein ·todas as .estradas ,qu;; part<,n te_legrafiea de Zara e uma.· goleta. n"' 

guerra'~. ... seu de S. Martin, toda a .·coleção de de Belgrado. grande centro àler..ão. de me'lll10 porto: · · · · · · .: · . ' , , 
medalhas gregas do. Museu. de Sil'a- MENSAGENS DE NATAL . distribuição de fornecimentos. O siste- · _Até · agora o· governo real jugoolavQ 
eusa, tesouros da Catedral de Sá.Q A ma alemão de comunicações', com seu n!IO forneceu nota nenhuma com re .. 

â S TROP.AS foco em ·Belgtado; .. val a. sona, -.Adriatlco,. lação à transmissão da Radio Jugosla.• 
Janu rio, e 25 caixas contendo pin· Q ... G. ALIADO NO SUDOESTE· DO sa1onica e mar Egeo. · os solda.dos ·. ju- . via Livre, divulgando uma. proclamaçãQ 
turas célebres recoll!idas em várias PACIFICO, 24 (Reuters) :..... O · gene- goslavos lutam com astucia. extraordi- do m:i.rechal, na qual se proibe · o re .. 
cidades italialias. Coüfo'rme o iir. raJ Oouglas Mac 'Arthur, enviou a .se- na.ria, . Informações recebidas do . cairo gresso f: Jugoslavla do rei'.Pedro, até a 
Maiuri, todos esses objetos de ines,· ·gil!nte mensagema todos os.hOmens e Indicam qué' adqu,irlram-grande>haai- lKlertaçao_completa do país, . 
timavel valor, juntamente éom a ri- mulheres das forças arma.das, nà re- !idade. na aplicação. da ·ta.tice; de ·füsti- ·,, 
qnissírna coleção partiCJI.lar .de Monte gião sudoeste do Pacifico: .. . gamento e emboscada .. Émpregam gran- ' 
Cassino, acha.m-se agcra e·1·n ... m"a:-'·o· s· ... ·.,,:' ''cNes.w .. cji_l!-.' de Natal. a11i.versario do d~s .Jacas e aproveitam-se da. escuridão 

nascimento de · Nosso· · Seriheir Jesus· para se· cieslíi:àrº·a;té'-'as·po.slções alemãs 
dos nazistas. Crísto. · eu rogo ao Deus misericordioso onde matam t-Od(ls os soldaêcs inimigos 

O diretor .eia. J:'im1coteca e O supe- que. abençoe e proteja a todos vós". que lhes é posslt\t. 
rinterÍderifé. cie. (faledá;(·d·e· Arte da. ·c:.0.c..generff.L sir ThOmaz .Gomey expe- . _Por. outra p-;..-te. o cc~nunicado do 
região da Campanha informaram que . dlu tambem_ uma mensagem enilei-eça~ Exercito de· tibertação" fómeeeu deta.-·. 
cerca. de 51 "caixas com pinturas ·con· da a todos os . ofl~ials _e soldados ... ex- lh~s sobre a bata!~, que se trava pela 

pressando sua. profunda apreciação por posse das comunicações·•-por traz do li-. 
fiadas aos seus cuidados, tinham si- todos os esforços dlspend!dos pelo Exer- torai dalmata: . · . . . . .... 
do enviadas a Mo11te Cassino .. Ao. cito na Attstralia e na Nova Guiné e "Em todos os·setores. da 'frente a il1i-
todo e:,;istiríànJ, na .:Abadia, 213 cai- de~_jando-lhes todos os sucessos· possi- ciatlva continuá, em mão.;. do ·exercito 

ta d 6 veis no ano vlndoui-o. , o qual irlevitavel- ·. jugo_ slavo "· ... ·..... . . :,;as, sem con 1· OI:!· ,tesom·os . a .pi- • · · · ·. ·Ab -d' '· , " · · · mente. conduziril-, à. vitoria. final as :J'!a.~ · , .- .A. Jllta é de.,car_a;te_._.J"'o_:especla[mente du• 
· prra. a rn. .. • · . · . · · ' · ·, çc_-~s. Uni __ das_ .'.'. 1 • • · i · - · 1·t · .. . . ,, , l:Q _ ~..; _ _e1:~ov.!M,. qUi; . Y,â;o a S 1 , o. maior . 

. - ·+- · .• LH.~- ~-:~~L: .. : ··:<"L~S> ;--;{J:;;::-L:,::-./.';--,<;<::,::i<-:: .. :; .. ·:~:~._- 2. --~>>,><:~--' :-:.~:.-;;;;;;i ,j}"'·;i~-~i;_,_-_<:~;~~--<.·=~----1/J~t/·,_ ~~,. •-
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